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Sammanfattning 

 
Titel: ”Vi är inte här för att måla vackert”- Fem bildlärares syn på sitt ämne.  -”We are not here 

to paint beautiful”- Five teachers opinions about there profession 

 

Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka hur fem bildlärare ser på sitt ämne och om 

de fokuserar bildkommunikation eller bildskapande.  

 

Studien visar att det kommunikativa begreppet upplevs som komplext och svårbegripligt. 

Därmed tolkas det på många olika sätt av bildlärarna. De tycks välja det sätt som passar in i deras 

synsätt och i undervisning. 

 

Undersökning baserat på forskningslitteratur samt kursplaner. Dessa tyder på att det 

kommunikativa har hamnat i skuggan av skapandeprocessen, men i uppsatsen lyfts även vikten 

av skapandet fram. Flera forskare menar att de båda begreppen bildskapande och 

bildkommunikationen kompletterar varandra. 

 

Resultatet tyder på att en förändring tycks vara på väg, trots att forskningen pekar åt annat håll. 

Detta får endast gälla de lärare som vi intervjuat och kan därmed ej heller generaliseras för 

landets alla bildlärare. Trots detta menar vi att synen på Bildämnet nyanseras genom denna 

uppsats. 
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Inledning 

Vi läser bild för lärare på Örebro universitet och avser båda att bli bildlärare. Under A- och B- 

kurserna har stor vikt lagts vid att analysera och samtala om bilder och betydelsen av att 

kommunicera med bilden som verktyg. Detta har varit särskilt framträdande inom 

kurslitteraturen. 

 

Vi har upplevt att Bildämnet ses som ett till den största delen praktiskt ämne där stor vikt läggs 

på det egna skapandet. En av anledningarna till att vi började reflektera över detta var att vi under 

C-kursen intervjuade en bildlärare på gymnasienivå där det framkom att hon såg på sitt ämne som 

i huvudsak praktiskt. Dessutom väcktes en misstanke om att det förhöll sig på detta sätt när vi 

fick reda på att elever i år 9, på en viss skola, ej behövde närvara vid lektionerna. Huvudsaken var 

att de lämnade in sina arbeten i sin portfolio för bedömning. Detta uppfattade vi som om 

bedömningen av elevens arbete endast skedde på det producerade och hur bra resultatet blev. På 

detta sätt antar vi att ingen bedömning sker av elevens bildkommunikativa förmåga. Detta väckte 

vår nyfikenhet, då kursplanen även menar att Bildämnet är ett kommunikativt ämne och detta vill 

vi undersöka ute i ”verkligheten” genom att tala med lärarna om vilken uppfattning som 

dominerar: det kommunikativa eller skapandet.  

 

Problemområde 

Begreppet kommunikation är komplext, varför det är nödvändigt att redan här förklara hur vi har 

uppfattat det utifrån kursplanen i Bild (2000 s.). Tolkningen blir därmed att Bild handlar inte 

enbart om det egna skapandet eller konstbilder. Till bilder hör även TV, video, 

informationsskyltar, data, film mm. Det är bl.a. tack vare alla nya bildtekniker som 

kommunikationsbegreppet blir så viktigt, att människan lär sig tyda och förstå bilder. Att veta att 

bilder bär betydelser och skapar mening. Bilden är ett språk som vi kan använda oss av likväl 

som att tala, läsa och skriva. 

 

Läraren leder eleven om bildens meddelande och hur vi förstår dem samt på vilket sätt vi kan 

använda dem i den egna kommunikationen. Det är viktigt att lära sig att tyda bilder och inte bara 

låta dem passera utan någon reflektion. Men eleverna behöver även tala allmänt om bilder och 

tekniker och hur de kan utveckla sitt skapande. Om det sker en verbal diskussion där både lärare 
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och elev är aktiva eller om det är en envägs kommunikation eller om den sker via den skriftliga 

kommunikationen. 

 

Språkets grundläggande roll är att förmedla budskap. Ofta används språket för att förmedla 

behov, känslor och förhållningssätt till omvärlden. Detta gäller särskilt barn. Kommunikation 

kräver att det finns en sändare och en mottagare. Sändaren meddelar det som han/ hon vill 

överföra till mottagaren. Mottagaren tar emot meddelandet och gör en avkodning i vanliga fall då 

vi talar direkt till varandra kan sändaren få en möjlighet till respons om hur mottagaren uppfattat 

meddelandet. Men i vissa fall är detta omöjligt. Om sändaren ex är ett TV- medie, bok eller bild. 

Här kan sändaren endast föreställa sig hur mottagaren kommer att uppfatta meddelandet 

(Arnqvist, 1993 s 10- 11). 

 

John Dewey skrev redan 1916 Demokrati och utbildning, (2002) att " ...utbildning består främst 

av överföring genom kommunikation. Kommunikation är en process där erfarenheter delas tills 

den blir en gemensam egendom" (s.44). Med detta menar han att det sociala, när vi interagerar är 

bildande. Desto mer komplext samhället blir med den snabba utvecklingen av kunskap samt 

teknisk förmåga desto viktigare är det med kommunikation. 

 

Marner (2005) anser att Bildämnet företrädelsevis är ett kommunikativt ämne, men att det inte 

ännu används på detta sätt. Fokus ligger fortfarande på bildskapandet, och 

kommunikationsbegreppet behöver lyftas in. Även i sin utvärdering av bild (2003) skriver han 

om vikten av bildämnets kommunikativa förmåga samt att eleven har förmåga att använda bilder 

i bestämda syften. 

 

Är det som utvärderingen i Bild (2003) visar: att fokus ligger på bildskapandet och att 

kommunikationen försvinner, trots att läroplanerna pekar på hur viktigt detta är inom Bildämnet? 

 

På Skolverkets hemsida går det att läsa: 

 

”Bilden som språk och bildframställningen är centrala begrepp i ämnet.  

I bildundervisningen skall eleven utveckla sitt bildspråk och sin förmåga att på ett nyanserat sätt se 

och förstå verkligheten. Bilden är ett språk, som kan användas för kommunikation och påverkan och 
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kan förmedla upplevelser precis som det talade och skrivna språket. Det finns likheter mellan 

ämnena bild och svenska genom att undervisningen i båda ämnena syftar till att ge varje elev ökade 

uttrycksmöjligheter. Undervisningen skall inriktas dels mot elevens egen bildframställning och 

kommunikation, dels mot kunskaper i att avläsa, tolka och analysera bilduttryck i vår egen tid och i 

vår kulturs historia.” (http://www.skolverket.se) skolfs 03/11/2005 

 

Huruvida tonvikten läggs på processen eller produkten är en vanligt förekommande diskussion. 

Förhållandet mellan dessa kan ses på olika sätt och kan studeras ur en rad infallsvinklar. Vi har 

valt att ha bildlärarnas uppfattning som utgångspunkt i detta arbete och undersöka var de vill 

lägga tyngdpunkten i sin undervisning. På så sätt kan frågor om vad som formar deras 

uppfattning diskuteras. Beror det på lärarens utbildning eller har det att göra med intresse och 

personliga erfarenheter att de arbetar på det ena eller andra sättet? 

 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bildlärare uppfattar sitt ämne och om de lägger 

tyngdpunkten i sin undervisning på bildskapandet eller bildkommunikationen. 

 

 

Bakgrund 

För att ge en uppfattning av hur Bildämnet ser ut i dag, både som kommunikativt och praktiskt 

ämne, presenteras i detta kapitel litteratur såväl nuvarande som tidigare kursplaner samt 

forskningslitteratur.  

 

Kommunikationsbegreppet 

Hasselrot (2004) beskriver hur processens plats i kursplanerna får svagare betydelse ju högre man 

kommer i skolåren.  

 

formspråket, behärskningen av material och tekniker- utvecklas genom skolåren. I processen 

däremot - förståelsen, förtrogenheten,  självutvärderingen - tycks utvecklingen snarare gå bakåt än 

framåt. (s.71)  
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En förklaring till detta kan vara det som Hansson (1991), menar att. en av lärarens uppgifter är att 

utveckla lämpliga modeller för bildkommunikation och bildanalys. Då Hansson var ute i ett 

undersökningssyfte (åk 7) följde han dessa elever under hela dagen inte bara under Bildämnet. 

Hansson beskriver hur Bildämnet tenderade att vara mer praktiskt än kommunikativt och att 

synen hos eleverna av bild var att detta var ett mindre viktigt ämne. En förklaring till detta kan 

vara att kollegerna i skolan uppfattar Bildämnet som en möjlighet att låta eleverna få en paus från 

de ”viktiga” ämnena som är att lära eleverna att läsa, skriva och räkna. M.a.o. utsätts eleverna 

under dagen för ett oerhört informationsflöde, där eleverna blir inmatad all kunskap. Bildämnet 

anses därför vara en form av kravlös sysselsättning (a.a). 

 

Trots att det redan under 70- och 80- talen fanns en stark strävan att få in bildkommunikation och 

analys i undervisningen och kursplanerna, förs en ständig kamp mot de ramfaktorer som härskar i 

och utanför skolan. Skoldagens organisation, läromedlens centrala roll och synen på kunskap 

(a.a). Denna utveckling kan bero på både kollegor och skolledningens syn på Bildämnet. M.a.o. 

att ämnet är mindre viktigt och istället en kravlös sysselsättning. Men att även samhällets syn på 

vad som är kunskap spelar in. (Hasselrot 2004) 

 

Vad är kunskap och vem bestämmer vad som är viktig kunskap? Gustavsson (2003) skiljer på 

påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. Dessa tre former ska verka i 

balans ”att veta, att kunna och att vara klok står inte i motsättning till varandra” (a.a.s.16). Han 

menar att det är ett problem att definiera vad kunskap är. De flesta människor utgår ifrån vad vi 

kan tro, eller det vi ser som sant. Vidare säger han ”Kunskapen tar i alla avseenden tid att skaffa 

sig, banbrytande upptäckter görs på långa omvägar och kunskap som ska få någon betydelse 

annat än för provet behöver bearbetas och tillämpas för att förstå”. (a.a. s. 34). 

 

Gustavsson säger att vi lever i ett samhälle som i accelererande utsträckning präglas av kunskap, 

information och utbildning och kan se ett problem i hur vi ska hantera detta och vilka 

konsekvenser det kan få i samhället. För att information ska omvandlas till kunskap krävs att 

individen själv tolkar och förstår. Först då har informationen då har omvandlats till kunskap, 

något som vi bär i oss själva. Kunskapen är personlig och den förvaltas på olika sätt och kan í och 
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med det leda till att vi kommunicerar med varandra för ökad förståelse (Gustavsson 2003, s 39 – 

40). 

 

En klassisk uppdelning av kunskap är att själens verksamhet ses som teoretisk och att kroppen 

och handens arbete ses som praktisk verksamhet. Tänkandet sker i huvudet och handlingen utförs 

med kroppen. Det kan även benämnas intellektuellt och manuellt arbete. Detta kan vara en av 

anledningarna till att den praktiska kunskapen har lägre status än den teoretiska (.a.a., s 79, 81). 

 

”Den moderna tiden har kännetecknats av den vetenskapliga kunskapens stora betydelse. Det har 

medfört att den praktiska kunskapen haft en tillbakadragen eller marginaliserad ställning”. 

 ( a.a., s.13). 

 

Trots att Bildämnet tycks upplevas som ett praktiskt ämne förstår vi här att det även faller in 

under det teoretiska. Enligt kursplanen är inte ämnet bara praktiskt. Vi anser att om det 

kommunikativa begreppet lyfts fram på det sätt som det är ämnat så kan det höja ämnets status. 

Kunskapsbegreppet är viktigt inom bildämnet som därmed får helt annat fokus.  

 

Bildförståelse 

Hansson, Karlsson & Nordström (1999), drar en parallell till läsandets förståelse och bildens 

koherens eller: d.v.s. bildens samband och sammanhang Då vi läser en bok vill vi förstå vad vi 

läser vi fyller i och bygger ut det som vi upplever saknas i texten. Detta gör vi för att få en 

helhetsuppfattning. På samma sätt fungerar bilden, vi vill förstå vad den syftar till och dess 

sammanhang. Bilden blir på ett vis väldigt sårbar då man med små medel kan ändra på bildens 

innehåll genom att sätta en rubrik, bildtext eller musik till. Detta stöds även av Marner (2003) 

som anser att bildförståelse är viktigt då vi lätt kan manipulera bilder. Detta tyder på hur viktigt 

det är för de verksamma i skolan att visa elever hur de kan reflektera över bilder med tanke på 

bildens sårbarhet. ( a.a., s. 12 – 13). 

 

Det finns olika sätt att samtala om bilder i skolan. Det är viktigt att läraren börjar tidigt med 

bildsamtal. Därmed ligger ett stort ansvar hos den lärare som ska stödja och leda eleven i detta. 

Läraren ska strukturera samtalet, lyssna på elevens reaktioner och bekräfta det som eleven sagt 
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och stimulera till vidare reflektioner. Detta kan ske både i helklass, enskilt eller i mindre grupper. 

Samtalen kan handla om bildanalys dvs. om hur vi reagerar på en bild, vad som gör att vi reagerat 

på bilden samt vad bilden betyder. Kommunikationen kan också handla om elevernas egna bilder. 

Där är det betydelsefullt att läraren är lyhörd och respekterar elevens arbete då det kan vara 

mycket känsligt att prata om den egna bilden samt att vi uppfattar kritik på olika sätt. Dessa 

samtal är för elevens egen reflektion och utveckling inom bildämnet (Karlsson & Lövgren 2001, 

s. 48). 

 

Det är viktigt att eleverna ges möjlighet att få värdera sina bilder och berätta om sina idéer och 

intentioner med bilden detta ökar lärarens förståelse för bildens innehåll. Dessa samtal kan ske 

både skriftlig och muntlig, enskilt med läraren eller med resten av klassen. Slutsatsen vi kan dra 

av detta är att de anser att det viktigt det finns en röd tråd genom hela arbetet med bilderna. Att 

samtal ska ske både under förberedelserna, produktionen och att få utvärdera slutprodukten (s. 

41). 

 

”Att kommunicera innebär att framställa och tolka tecken. Det betyder att ord, bilder, musik, 

rörelser, matematiska formler etc tillhör tecknens värld… Det som är tecken för en person behöver 

inte vara det för en annan” ( Hansson m. fl., 1999 s. 11).  

 

Med detta menas att för t ex. en billärare är trafikmärken tecken som betyder något men för ett 

litet barn som inte lärt sig dessa ännu är de inga tecken och saknar därmed betydelse. Det är 

viktigt att vi får handledning om bildkommunikation i skolan för vår förståelse skull.  

 

Bilden som kommunikation är angelägen då avsändaren kan kommunicera med mottagaren och 

förmedla allt från varningar till att vi blir underhållna, arga, upprörda eller att vi får värdefull 

information och kunskap genom bilden. Bilden talar till oss genom sitt bildspråk (Borgersen 

1998, s.11). 

 

För att utveckla den bildkommunikativa sidan måste verktyg för det ges eleven. Förmågan att 

bedöma om en bild passar för ett speciellt syfte och sammanhang är avgörande för 

bildkommunikation ska fungera. Av den anledningen är bildanalys en mycket viktig komponent i 

all bildkommunikation. Bergström (2004) beskriver en enkel metod för bildanalys: 
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 -vad föreställer bilden? 

 -hur är den uppbyggd? 

 -i vilket sammanhang finns den? 

 -vem är mottagaren? 

 -vem är avsändaren? 

 -vad är syftet med bilden? 

 

På detta sätt kan elever få en förståelse för bildens betydelse i kommunikativt syfte. Betraktaren 

av en bild gör sin egen personliga tolkning och utifrån den bearbetas intrycket ( a.a s. 214-215) 

 

Vår uppfattning av begreppet bildanalys är att den alltid måste ingå som en del i det 

kommunikativa begreppet för att eleverna ska få en djupare insikt och inse värdet av att arbeta 

med att granska och tolka bilder i olika sammanhang. 

 

I den nationella utvärderingen av Bild i grundskolan förstår vi att Bildämnet är i förändring 

(Marner 2003). Större vikt läggs vids kommunikationens betydelse tack vare mediernas 

utveckling.  Mer och mer forskning betonar bilden betydelse som språk. 

 

”Bildens betydelse ökar successivt inom medier och kommunikation. Dagens bildsamhälle är det 

historiskt sett mest bildtäta samhället. De förändringar som skett på bildens område är mer omfattande 

än de som skett under motsvarande tid inom skriftspråket” (a.a., s.14). 

 

”Förändringarna av medievärlden, där bilden spelar en central roll, är av stor betydelse för bildämnets 

utveckling om man tänker sig att ämnet ska ligga i fas med samhällsutvecklingen” (a.a., s. 17). 

 

När bilden framställdes för hand var det en begränsad kommunikationsform. I och med att vi 

numera har digital, rörlig, telefoni m.m. inom bild, har bilden som kommunikationsform 

utvidgats. Därmed är inte heller de traditionella konstbegreppen längre aktuella. I skolan måste 

man inom Bildämnet ställa sig frågan om vad som är konst och kultur då konstnärer använder sig 

av moderna medier som stillbild, video och data för att kunna nå ut och kommunicera i bredare 

grupper (a.a., s. 15,18). 
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Slutsatserna i utvärdering av Bild utmynnar i att bildframställningen är god ute i skolorna, men 

att det läggs förhållandevis lite tid på att analysera arbetsprocesser och samtala kring dessa. 

Antalet elever är ofta hög i en klass och därför kan det vara svårt att på ett tillfredställande sätt 

hinna med en fördjupad bedömning under arbetets gång. Bildkommunikation har alltså inte 

samma roll i undervisningen som bildframställningen har. En förklaring till detta kan enligt 

utredarna bero på att uppnåendemålen inom ämnet inte är tydliga nog. Genom att betona och 

tydliggöra process och kommunikativ förmåga i uppnåendemålen kan Bildämnet bli det 

kommunikationsämne som det sägs vara enligt den nuvarande kursplanen och uppnåendemålen. 

Kommunikationen mellan lärare och elev i betygsprocessen är också en viktig del av ett gott 

kommunikationsklimat. Flerstämmighet är i alla avseenden bra att sträva mot. Utredarna menar 

att det är angeläget för elever att se bilden som ett kommunikativt ämne då kommunikation allt 

mer anses vara en viktig kompetens inom yrkeslivet. Behärskar vi bildens kommunikativa kraft 

blir vi också skickliga kommunikatörer (Marner 2003,a.a  s.135). 

 

 

Sammanfattning 

Utifrån vad forskningen visar om Bildämnets kommunikativa aspekter verkar det som om att 

formspråket går framåt medan processen snarare går bakåt i skolan. Bildämnet tycks också vara 

mer praktiskt än kommunikativt. En förklaring kan vara synen på Bildämnet i skola och 

samhälle, samt vad som räknas som kunskap, där den teoretiska fortfarande tycks ha en högre 

status än den praktiska. En annan anledning till att Bildämnet inte ännu slagit fullt ut som det 

kommunikativa ämne det är kan bero på att uppnåendemålen är otydliga och behöver 

konkretiseras. Bildkommunikation har blivit allt mer viktigt med tanke på mediernas utveckling 

Det är viktigt att vi lär oss bildens syfte och sammanhang särskilt med tanke på hur lätt det är att 

manipulera bilder. Forskningen visar att om vi behärskar bildens kommunikativa begrepp kan det 

leda till att vi utvecklas som kommunikatörer inom andra områden också. 

 

Bildkommunikation kan ske på olika sätt i skolan allt från att göra bildanalyser, till samtal för 

utveckling hos eleven till elevutvärdering. Läraren har en stor roll i detta att leda eleverna i 

bildsamtalen. 
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Skapandeprocesser 

Bilder kan uttrycka våra inre tankar, känslor, drömmar, upplevelser och önskningar. Trots det 

finns det många som felaktigt tror att man föds med eller utan kreativitet. Alla människor har 

möjlighet att bli skapande individer om förutsättningar till utveckling ges. Människan har alltid 

haft ett behov av att berätta med bilder eller med sitt språk. Att forma sitt eget bildspråk kräver 

mod, lust och att möjligheter ges för att utvecklas. (Skoglund 1998 s.6) 

Därför handlar detta avsnitt om skapande processen. 

 

Även Lgr 80 ansåg att det är viktigt att eleverna lär sig olika bildtekniker för att hitta det egna 

uttrycksbehovet. Det är viktig att elever tidigt får prova många tekniker för att lättare hitta sitt 

eget sätt att skapa bilder och att det leder till en bättre förståelse för bildkommunikation. 

 

Att ägna sig åt kreativa aktiviteter innebär att konfronteras med de känslor vi har för saker och ting. 

Att genom bildskapande uttrycka en stämning eller känsla är lika naturligt som att reagera på en 

annan person, en hänförande utsikt eller en viktig erfarenhet (Barnes 1994 s.5) 

 

Flera faktorer kan påverka kreativiteten och en av de viktigaste anledningarna till att betona 

processen är att klimatet i klassrummet då har större möjlighet att utmynna i både tankar och 

aktiviteter. Men att förena teori och praktik har traditionellt visat sig vara svårt. Ofta präglas 

bildundervisningen av en vag och trevande anda. En av komponenterna i bildundervisningen är 

att lyfta fram den lust och fantasi som redan finns hos barnen. Pedagoger har till uppgift att vara 

igångsättare, ifrågasätta och ge möjligheter till utveckling i samspel med barnen (Barnes 1994 s. 

171). 

Ju äldre barnen blir desto svårare blir det att värdera och betygsätta dem då de ofta mister sin 

skapande lust och börjar räkna ut vad det är läraren förväntas av dem och att betygen stör 

samarbetet och konkurrensen blir större mellan eleverna (Skoglund 1998 s. 8). Här ser vi en 

parallell till vad Dewey (1916/2002) skrivit om hur han upplevde att uppnående målen påverkar 

både elever och lärare. "Att dessa utifrån påtvingade mål är så vanliga och accepterade inom 

utbildningen leder till att tonvikten och uppmärksamheten läggs vid förberedelsen för en 

avlägsen framtid och att både lärarens och elevens arbete blir mekaniskt och slaviskt" (s.152). Vi 

tolkar detta som att lusten och glädjen att skapa kan kvävas av allt för många krav på vad 

eleverna ska göra och klara av under sin utbildning. 
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När vi söker mening i vår tillvaro behöver vi kunna uttrycka det. För att kunna gestalta våra 

sinnliga och känslomässiga impulser måste vi lära oss olika uttryckssätt och arbetssätt. De 

estetiska uttrycken är ett sätt att lära känna både sig själv och världen bättre. Genom sitt skapande 

kan eleven få tillfälle att reflektera över omvärlden och öka sin förståelse. Det är en central 

angelägenhet för skolan att utveckla kreativitet och idérikedom hos eleverna. 

Om större fokus läggs på skapande banar detta vägen för bildkommunikation. (Alexandersson 

1998 s.61). 

 

Som ett vardagligt begrepp i skolan när lärare och elever talar om ämnet Bild nämns det som att 

”rita och måla” och att detta anses vara den skapande aktiviteten. I den nuvarande läroplanen 

(Lpo 94) beskrivs begreppet som en förutsättning för en kommunikativ process med inslag av 

skapande. Att det inte är ovanligt att den skapande förmågan ses som något som endast sker på 

bildlektionerna och det är slumpen som avgör resultatet. (Wetterholm 2201 s.57-59) Av detta 

resonemang kan en orsak till varför bildämnet inte har lika hög status som ämnen med mer 

uttalad faktaförankring har. 

 

En av anledningarna till att eleverna undervisas i Bild är att vi har en önskan att de ska utveckla 

sin förmåga till att skapa. ”Skapande och kreativitet” har blivit synonymt med Bildämnet Men 

kreativitet och skapande är inte det samma som produkttillverkning (Wetterholm 1992 s 51-54). 

Bildskapandet ska ses som en process där det bildspråkliga uttrycket är det viktiga och att 

material och tekniker är för dessa uttryck. (a.a. s. 118).  

 

Benderot (1998) säger att ett bildprojekt i skolan bör innehålla följande: 

 -experiment med material. 

 -experiment med tekniker. 

 -träning att se. 

 -bildsamtal. 
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Alla delarna är betydelsefulla och att ingen del bör väljas bort för att få en så komplett 

undervisning som möjligt. Vidare menar hon att ett aktivt deltagande är av stor vikt för att det 

inte bara ska bli ett ”genomförande” som läraren uppmanar till. Egna beslut och tankar är en stor 

del av processen (a.a. s. 209) 

 

I en bildskapande verksamhet har färgen en central betydelse. Med färg gestaltas känslor, tankar, 

ljus, rörelser och upplevelser. För att användningen av färgen som redskap behöver eleverna 

kunskap om färgens materiella möjligheter. Kunskapen om färgernas olika egenskaper, hur de 

påverkar och samverkar är en angelägen del. Skapande verksamhet kräver att man ger eleverna 

redskap, materialkunskap och möjlighet till träning för att bildskapandet kan fördjupas (a.a. s.72-

73). Bildskapandet kan ses i tre delmoment: Se, uppleva och gestalta. Alla momenten är 

betydelsefulla för det ska bli meningsfullt för eleven. I skolans verksamhet går man gärna direkt 

på gestaltningen. Dessutom finns särskilt i de yngre stadierna, ett krav på gestaltning utan djupare 

kunskap om material och teknik (a.a.s.74). 

 

Enligt Utredningen i Bild (Marner 2003) ses framställningen och skapande av bilder som en 

naturlig del av kommunikationsprocessen. Detta är en motsägelse till vad de tidigare hänvisat till, 

då utredarna menar att det kommunikativa i stort är obefintligt i skolan. Är detta är deras egen 

tolkning av skapandet och kommunikationen och om detta då ligger utanför den nationella 

utvärderingen i Bild Dock drar de slutsatsen att skapandeperspektivet har en tendens att överväga 

och att det därför den kommunikativa delen inte fullt ut förverkligas. ”Det är emellertid inte 

främst skapandet som sådant som är ett problem, snarare är det lärarens och elevens sätt att 

organisera och tänka kring skapandet” Det krävs arbete och tålamod att förändra synen på 

Bildämnet. Uppdraget ligger bl.a. på utbildade bildlärare att sträva efter att i ämnet utgå ifrån 

kommunikationsbegreppet och att integrera förmågan till skapande samt att tolka, kritiskt granska 

bilder. Utredarna liknar bildarbetet vid en samverkan mellan elevernas egen uppfinningsförmåga, 

idéer och de hantverksbaserade material och metoder som används i arbetet (a.a. s.144 -145) 
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Karlsson & Lövgren (2001) diskuterar hur det kommer sig att det fria skapandet fått så stor 

genomslagskraft. De menar att mycket beror på att den fria metodiken till stor del hör till 

Bildämnets tradition. Bildämnet skedde då oftast i form av direkta övningar och regler som att 

teckna innan man målar, inte använda linjal eller kopiera. Med andra ord upplevs ofta Bildämnet 

hos många pedagoger som ett fritt och kravlöst ämne men ändå med tydliga regler (a.a.s. 19). Det 

är detta som skapar detta fenomen ”fritt skapande” anser de. Men de fortsätter att ta upp vad mer 

som kan ha påverkat detta och menar att ett annat skäl är att det finns en önskan att ”… fostra fria 

och oberoende individer, som en sorts urkraft banar väg för ett mänskligare samhälle” (a.a.s.20).     

 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att forskarnas uppfattning kring skapandet tyder på att människan 

har ett behov att berätta med bilder och sitt språk. Och att det är bilden/skapandet som ger uttryck 

för våra tankar, drömmar, upplevelser etc. Därför är det viktigt att skolmiljön och att pedagoger 

tar fram lusten och fantasin hos eleverna. Det finns dock en sak som kan påverka skapandelusten 

hos de äldre eleverna som kan hämmas av betygskrav och snarare göra det som de tros förväntas 

av dem. Forskningen visar att det är genom skapandet som elever får större förståelse av sig 

själva och om omvärlden. Skapandet banar vägen för bildkommunikationen eller är det 

bildkommunikationen som banar vägen för skapandet - det råder delade meningar vilken del i 

processen som leder till den andra. 

 

 

Läroplanerna och kursplaner 

Detta avsnitt tar upp vad som står i läro- och kursplanerna. 

I Lgr 80 kan vi läsa: 

 

Skolan kan göra många viktiga insatser på det kulturella området. 

Ansvaret för att förverkliga de kulturpolitiska uppgifterna vilar på skolans alla  

ämnen. Ett speciellt ansvar har dock de ämnen som har till uppgift att  

utveckla elevernas uttrycks- och kommunikations förmåga i en strävan att  skapa en god barn- och 

ungdoms kultur (Lgr80 s .26, Skolan och kulturen). 
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Inom skolan är det viktigt att sträva efter en god barn- och ungdomskultur och alla inom 

skolverksamheten måste ta ansvar för detta. Denna uppgift skall inte bara tillfalla estetlärare. 

Vidare läser vi under Mål att uppnå i Lpo 94 ”att skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgående grundskola: har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat 

intresse för att ta del av samhällets kulturutbud” (s.15). Det står även i kursplanen (2000) att 

eleverna ska tillägna sig en bild- och kulturhistorisk allmänbildning (a.a. 0,s 8). 

 

Vi upplever att Lgr 80 och kursplanen i Bild (2000) har en snarlik uppfattning om 

kommunikationsbegreppet, det finns dock några skillnader som vi här vill påvisa, med tanke på 

att många forskare ofta hänvisar till Lgr 80. 

 

I Lgr 80 står att läsa att Bild ingår i undervisningen därför att eleverna skall: 

 -utveckla ett intresse för andra uttrycksmedel än tal och skrift 

 -öva sin förmåga att uttrycka budskap i bild 

 -utveckla sin förmåga att tolka budskap i bild av olika slag 

 

I kursplanen Bild (2000) utvecklas det kommunikativa begreppet: 

-bli medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda samanhang och 

kulturer samt utveckla förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras bilder. 

-utveckla förmågan att analyser och samtala om bilder och förståelse av att bilder bär 

betydelse, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande. 

 

Både Lgr 80 och kursplaner (2000) säger att det är viktigt att främja elevers lust till att skapa.  

Detta finns även att läsa under rubriken Skolans uppdrag i Lpo 94 ”Skapande arbete och lek är 

väsentliga delar i det aktiva lärandet” (a.a. s.11) samt: ”Förmåga till eget skapande hör till det 

som eleverna skall tillägna sig” (a.a. s.12). Detta tyder på, då alla läroplaner tagit upp vikten att 

främja skapandelusten att det är viktigt att utrymme ges för det i undervisningen.   

 

Tidigare gick Bildämnet under benämningen teckning, i Lgr80 byttes det till Bild. Redan i den 

tidigare läroplanen betonades bilden som språk,(Marner, 2003).  
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I Lgr 80 kan vi se hur viktigt det är att medvetandegöra bilden som språk. ”Eleverna skall bli 

medvetna om bilden som språk och vänja sig att använda bildspråket som ett viktigt 

kommunikationsmedel vid sidan av att tala, läsa och skriva” (Lgr 80 Bild.s. 69). Detta stämmer 

överens med Barnes (1994), synsätt då han menar att små barns tidiga bildskapande förser dem 

med ett språk via deras bilder. Tydligast visar det sig hos dem som inte lärt sig att läsa och skriva 

än (a.a. s .45). 

 

I de tidigare läroplanerna/ kursplanerna  läggs stor vikt vid kommunikation och bildspråk. I 

kursplanen (2000) utvecklas begreppet ytterligare: 

 

Kunskaper om bilder och bildkommunikation är en viktig förutsättning för att delta i 

samhällslivet. Utveckling av bildförmågan ökar barns och ungas möjlighet att använda sin 

kulturella yttrandefrihet vilken rymmer såväl rätten att bilda egna åsikter som att utöva 

inflytande(Kursplan2000,s.8).  

  

Det är betydelsefullt för oss alla att besitta en kommunikativ –och en bildförståelse då detta kommer 

att underlätta i vår kontakt med andra. I kursplaner och betygskriterier för grundskolan (2000) att: 

”Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla såväl kunskaper om bilden som kunskaper i att 

framställa, analysera och kommunicera med bilder” (s.8). Detta tyder på att Bildämnet är ett 

brett ämne som ska innehålla många bitar och att de tillsammans bildar värdefull kunskap för 

elevernas framtid. Vidare står att läsa ”Kunskaper om bilder och bildkommunikation är en viktig 

förutsättning för att aktivt delta i samhällslivet” (a.a. s.8) 

 

 

Sammanfattning 

Läro och kursplanerna kan sammanfattas så här: I och med Lgr 80 så byttes namnet teckning till 

att i stället benämnas Bild. Trots att den tidigare läroplanen pratat bilden som språk blev det först 

här verkligt genomslagskraftigt. Lgr 80, Lpo 94 samt kursplanen för Bild 2000 har alla visat på 

att bildspråket är ett viktigt kommunikationsmedel vid sidan av att tala, läsa och skriva. Men att 

det har utvecklats något i kursplanen 2000. 
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Kursplanerna tyder på att det bl.a. vilar på skolans ansvar att lära elever och utveckla deras 

uttrycks och kommunikations förmåga samt att kunskaper om bildkommunikation är en 

förutsättning för att kunna delta i samhällslivet. 

 

 

Metod  

I denna del redovisas hur vi gått tillväga för genomförandet av vår undersökning samt 

argumentera för de val som gjorts. 

 

.För att få svar på uppsatsens syfte ansåg vi att vi lättast skulle få intressanta svar genom att 

intervjua bildlärare. 

 

Vår intervjumetod var kvalitativ vilket betyder att forskaren försöker få fram respondentens 

erfarenheter och upplevelser av deras vardag. 

 

Kvale (1997) skriver: 

Intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på meningen hos sina levda liv, 

beskriva deras upplevelser och självuppfattning och klargöra och utveckla deras eget perspektiv på 

sin livsvärld (a.a. s. 100). 

 

Efter att vi bestämt område för uppsatsen tog vi kontakt med bildlärare. Vi valde att intervjua fem 

lärare från mindre orter i mellansverige. Mötena bestämdes per telefon enligt lärarnas villkor för 

vad som passade dem bäst. Vi valde att intervjua oavsett vilken utbildning de hade i ämnet samt 

kön och ålder. Eftersom det var deras syn på ämnet som vi ville åt. 

 

Vid intervjuerna användes en bandspelare och vi var två intervjuare. Detta är på både gott och ont 

Thomssen (2002). Nackdelen är att respondenten kan känna sig i underläge av att man är två. 

Och intervjuarna hamnar i en maktposition. Som två intervjuare finns mäjligheten att fokusera på 

olika saker under samtalets gång. Dessutom kan det vara en trygghet att vara två som tolkar och 

försöker förstå det som sägs.(a.a. s.75-76). En annan av fördelarna anser vi vara att vi som 

intervjuare kan komplettera varandra med följdfrågor samt att en kan föra anteckningar som 

bandspelaren ej tar upp så som gester och miner.  
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Intervjuerna skedde mer som samtal än att vi ställde frågor som respondenterna skulle svara på. 

Detta för att skapa en mer avslappnad atmosfär och att hamna på någorlunda lika villkor. Detta 

enligt vad Kvale (1997) benämner som halvstrukturerade intervjuer dvs. utgår forskaren från de 

ämnen som ska täckas och sedan kompletterar med följdfrågor och utifrån detta skapa ett samtal 

(a.a. s 19). 

 

Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant för att slutligen sammanfattas för läsarens skull. Vi har 

valt att presentera lärarna med fiktiva namn för anonymitetens skull. 

 

 

Utskrift och analys 

Då intervjuerna var genomförda skrev vi ut dem i sin helhet. Kvale (1997) skriver: Genom 

utskriften struktureras intervjusamtalet i en form som lämpar sig för närmare analys (s. 155). 

Detta innebär att utskrivet material är enklare att överblicka och hantera, till skillnad från 

ljudupptagningarna. Transkriberingen tillsammans med intervjutillfället är också en del av 

analysen.  

 

Vi använde oss av meningskoncentrering som metod. Detta innebär att man pressar ihop de 

uttalanden som intervjupersonen gjort till att bli kortare och exaktare formuleringar. Uttalande 

som inte är viktiga för studiens syfte plockas bort och kvar blev de centrala teman som sedan 

knöts ihop till ett beskrivande uttalande.  

 

Arbetets validitet och reliabilitet 

Vi kommer här att ge en kort förklaring på vad som menas med begreppen validitet och 

reliabilitet. Validitet innebär att man mäter det som är planerat att mätas och reliabiliteten innebär 

måttet på mätinstrumentets tillförlitlighet. Den undersökning som vi gjort omfattar fem lärare. 

Därmed kan våra resultat inte anses vara generella för landets bildlärare dock menar vi att synen 

på Bildämnet nyanseras genom denna uppsats. 
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Vad som kan ha påverkat arbetets validitet och reliabilitet och är att vi var två intervjuare och det 

finns en möjlighet att respondenten ”läst” av vilka svar som ansågs passande att ge. Ytterligare en 

faktor som kan ha påverkat reliabiliteten i arbetet kan hänvisas till Bo Eneroth (1984). Han 

skriver ”huvudsaken att vi förstår frågorna och svaren på samma sätt, inte att vi tänker på 

samma sätt med avseende på det frågorna gäller (a.a. s. 103). Här känner vi att en del av våra 

frågor kan tolkas på olika sätt och att några av dem gick i varandra så att det blev svårt att dra 

gränsen för när en fråga var avslutad och en ny tog vid. Det är inte ovanligt att det uppstår 

missförstånd under en intervju. Det är då viktigt att intervjuaren förtydligar och tar upp det som 

misstolkats (Thomssen 2002). Här kan vi känna att vår ovana som intervjuare påverkade vår 

förmåga att förtydliga eller att ta upp sådant som vi inte fick tydliga svar på. 

 

 

Resultatpresentation 

Intervju med Mia 

Intervjun tar plats i ett litet grupprum som ligger i anslutning till klassrummen. Mia är lärare i 

svenska, engelska och samhällskunskap men arbetar just nu endast som bildlärare där 

förankringen till ämnet är hennes bakgrund som informatör. Hon trivs med arbetet och tycker det 

är kul men påpekar också att det är väldigt stressigt och att hon känner att det är svårt att räcka 

till.  

 

Mias sätt att se på Bildämnet beror mycket på hennes bakgrund. Hon berättar att tidigare arbetade 

hon som informatör i många år med media och reklam. Av den anledningen ligger mediebruset 

och det stora utbudet av bilder som eleverna hela tiden utsätts för väldigt nära hennes intresse. 

Hon beskriver med stor inlevelse hur hon vill ge eleverna ett slags vaccin mot bombardemanget 

av bilder ett slags filter för att kunna se igenom bilderna. Kunskapen att veta hur lätt det är att 

ändra och förställa en bild åt det håll man vill är enkelt i medievärlden och hon vill öppna upp 

sinnena hos sina elever för vad det är som händer inne i huvudet när vi hela tiden matas med 

bilder. Mia menar också att Bildämnet har en praktisk och en teoretisk del som hon försöker väva 

ihop på ett bra sätt.  
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Sitt främsta uppdrag som bildlärare är att ge en allmänbildning i bild för att kunna genomskåda 

bilder. Eleven ska kunna sålla och förstå vad det är som bygger upp en bild och vilka knep man 

kan använda för att få in bilderna i folks medvetande. Hon återkommer till ordet ”vaccinering” 

som hon tycker är ett bra sätt att uttrycka vad hon menar. 

 

Vi går över till att prata om betygsprocessen och det svåra i att sätta rättvisa betyg. Dels går Mia 

efter de nationellt uppställda betygskriterier och läroplanen samt de för skolan egna 

betygskriterier som är framtagna utifrån de nationella. Betygskriterierna sätter upp vilka mål man 

ska ha nått när man är på en viss nivå och utifrån det tittar hon på om eleven är där eller har 

förutsättningar att hamna på de målen. Det är ”vägen till…” menar hon. 

 

Mia berättar att hon har alla elever på skolan i bild ( år 6, 7, 8 och 9) och att det är det som hon 

tycker att hennes kolleger inte förstår. Att ha så många elever så korta pass och bara en gång i 

veckan gör att det är svårt att få en relation till alla elever och se var och en. Vissa elever lär man 

känna väldigt väl och det är det hon saknar mest; att få tid med alla och kunna tränga in lite 

djupare. När vi frågar om hon tror att hennes kolleger vet vad som händer på bildlektionerna 

säger hon ”..nej det tror jag inte! Jag tror att de  tror att vi ritar”. Hon säger att de nyss haft ett 

prov i konsthistoria och att hon då fick höra från andra lärare ”..Har ni prov? Ska ni skriva? Har 

ni teori? ”. Hon skrattar gott och menar att de inte målar med vattenfärger varje gång. 

 

Elevernas uppfattning om ämnet går lite hand i hand med kollegernas menar Mia. Hon berättar 

att de inte riktigt har klart för sig att det innehåller så pass mycket teori som det faktiskt gör och 

att de tycker det är svårt att analysera bilder. Hon får börja väldigt enkelt hos de yngre eleverna 

för att få in det rätta ”tänket” kring bilder tills de blir äldre. De yngre elevernas arbetar mer 

praktiskt och tycker i allmänhet att det är väldigt kul. 

 

När vi tar upp kommunikativa begreppet undrar hon om vi menar elevinflytande eller i 

undervisningen. Hon ger oss en bild av hur hon med hjälp av styrdokument och betygskriterier 

arbetar fram en egen plan för hur de ska arbeta i klassen. Hon översätter och konkretiserar efter 

bästa förmåga för att eleverna lättare ska förstå innebörden. Utifrån det planerar de lektionerna 

tillsammans, detta gäller främst år 8 och 9, de yngre eleverna styrs betydligt mer och läraren 
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bestämmer i stort sett det mesta. Hon arbetar efter uppnåendemålen och plockar in de bitar som 

behövs för att få undervisningen så komplett som möjligt. Eleverna får komma med förslag som 

diskuteras för att ibland tas in i undervisningen och ibland inte. 

 

Mia tänker att det är viktigast för de mindre eleverna att arbeta mera praktiskt för att få tillfälle att 

prova på alla olika tekniker. Först i senare år går de in på den analytiska delen. Under år 9 brukar 

eleverna arbeta med serier och analysera dessa då Mia tycker att de är tydliga och innehåller lite 

text och att eleverna ofta har en vana vid serier. Hon kan se att eleverna har svårt att få igång ett 

kritiskt tänkande vilket är hennes mål. Hon vill att de ska kunna tänka själva och kritiskt granska 

de bilder de möter. Hennes förhoppning är att kunna omsätta i praktiken vad man tar upp i teorin 

och att eleverna ska ha nytta av sina kunskaper i att lära sig att ”se”. 

 

 

Intervju med Lena. 

Den här intervjun genomför vi i skolans kafeteria under bildsalen. Eleverna har lektion och de får 

klara sig själva under vårt besök. Lena förklarar att just dessa elever har Bild som individuellt val 

och är en väldigt tacksam grupp att arbeta med då de är självständiga och intresserade av Bild. 

Lena berättar att Bild alltid varit hennes favoritämne och att hon målar och designar kläder på 

fritiden. Lena är utbildad lärare, inte i Bild, men i samhällskunskap och historia. Hon säger att 

hon planerar läsa in Bild för hon anser att det behövs även om det fungerar som det är. Hennes 

mål är att undervisa på gymnasienivå i framtiden och då gärna i Bild. Just nu undervisar hon år 7-

9. 

 

När vi ber henne om en beskrivning av ämnet skrattar hon och tänker en lång stund innan svaret 

kommer ”jag tycker främst Bildämnet är…jag tycker inte det ska vara teoretiskt faktiskt, för att 

eleverna ska komma ifrån de här pluggstuket å få jobba med en annan del av hjärnan”. Hon talar 

om att den skapande delen används i alla andra ämnen också fast utan att man tänker på det. Bild 

är inte främst till för att lära sig olika tekniker för att det är ändå så få som går vidare och arbetat 

med bild menar hon och tillägger:”Ja tänker mycket på att de ska vara avslappnande från andra 

ämnen, fast då vill man ju inte nedvärdera sitt eget ämne i och för sig då men… alla ämnen ska 

ju samverka i skolan…” 
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Huvudsyftet enligt Lena är att eleverna ska få utveckla sin estetiska sida och att de har 

användning av den i alla andra ämnen t.ex. när de ska lägga upp ett arbete och kunna se att det 

blir snyggt och prydligt. 

 

Lena ser som ett av sina uppdrag att bedriva en slags social verksamhet i bildsalen. Hon berättar 

att många av eleverna har manliga klassföreståndare och att hon tror att de tycker det är skönt att 

komma till bilden och få prata lite tonårssnack. Hon säger att hon ofta sitter med vid borden och 

att det då blir en social samvaro. 

 

Vi undrar hur hon ser på betyg och bedömningsprocessen och hon svarar spontant ”ja de undrar 

nästan jag också…det är så himla lurigt…”. 

Hon förklarar att hon brukar tänka på lite olika sätt eftersom en del inte alls har någon teknik men 

där får man sätta betyg på att de faktiskt försöker. Vissa elever har en stor talang med färg och 

form men kanske brister på något annat. ”Jag försöker se helheten” säger hon med ett leende. 

Lena anser att Bild är det svåraste ämnet hon har att sätta betyg i, hon undervisar även i 

samhällskunskap. 

 

Kollegernas syn på Bildämnet tycker Lena varierar från dem som kan kalla det för 

”klippslöjd…färgslöjd” till dem som tar det på allvar. Hon säger att det nog inte är lika högt 

värderat som teoretiska ämnen och hon tror att alla estetiska ämnen värderas lägre. Lena berättar 

att andra lärare ibland kan be eleverna att göra ”något kul” på bildlektionen om det som de pratat 

om under ex samhällskunskapen. Hon menar att kan inte hon göra dvs. att eleverna ska läsa om 

något kul till de bilder de gjort i ett annat ämne. Däremot älskar hennes elever ämnet och det är 

det som är det viktigaste enligt Lena. 

 

När vi undrar om hon arbetar utifrån kursplanen visar hon oss en lokal kursplan utarbetad av en 

annan bildlärare på skolan. Lena berättar att de följer kursplanen strikt och ser den som ett väldigt 

bra hjälpmedel i verksamheten. 
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Däremot menar Lena att hon ser fram emot en revidering då det saknas dataanvändning i 

kursplanen och hon anser att det är en viktig kunskap för eleverna. Än så länge finns inte 

Photoshop på skolan men Lena har pratat med rektorn om att köpa in det så hon hoppas att det 

går i lås då eleverna gärna arbetar med datorer. 

 

När vi kommer in på frågan om det kommunikativa begreppet och berättar Lena att eleverna är 

väldigt fria men och att hon ger dem en uppgift som de sedan utifrån sig själva får göra som de 

vill. Detta varvas med mer styrd undervisning och hon understryker att eleverna inte själva får 

välja när de ska göra vad. Under konsthistorian i år 9 så har de diskussioner och enligt Linda är 

det där hon vill lägga dem.  

 

Lena stortrivs med sitt arbete men rekommenderar att man som lärare har ett praktiskt ämne 

varvat med ett teoretiskt. Av egen erfarenhet säger hon att det lätt blir tjatigt att vara bildlärare på 

heltid.  

 

 

Intervju med Anneli 

Vår intervju med denna lärare sker i bildsalen. Det är tomt på elever och inget som stör oss och vi 

har fått gott om tid till förfogande för vår intervju. Hon har arbetat på skolan i ca 2 år som 

bildlärare. Hon har läst 10 p Bild och är även utbildad engelska lärare. Bild är ett av hennes 

största intressen och ligger henne varmt om hjärtat. 

 

Anneli berättar att hon har gjort en sammanfattning av kursplaner och betygskriterier. Både för 

sin och elevernas skull, för att de ska veta vad de ska lära sig. Ämnet har delats in i fem olika 

delar målning, teckning, 3 D, konstanalys och bildanalys. Hon säger att det viktigaste inte är att 

de ska sitta och teckna för tecknandets skull eller att det ska bli så bra och noggrant som möjligt. 

Det är inte det som de här delarna handlar om. Hon säger att hon vill få eleverna att uttrycka och 

berätta saker med sina bilder vilket inte alltid är så lätt för dem. Det kan ju vara svårt för oss 

också menar hon. 
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Hon berättar att i år 7 när eleverna kommer så har dom mest suttit och ”kladdat” eleverna verkar 

inte ha haft några direkta uppgifter i de yngre åren. Då får man börja från början och lära dem att 

måla och teckna, lära dem olika tekniker och då kan eleverna inte heller berätta och uttrycka 

någonting. Det blir en krock för eleverna vill bara sitta och teckna rita av Simsons bilder vilket 

läraren inte tycker är så givande. Eleverna måste ju fortfarande tycka att det är kul och ha lust till 

ämnet. Men hon säger att man får ta det steg för steg och bygger på mer och mer i år 8 och 9.  

 

Det viktigaste är att få eleverna att uttrycka och berätta saker med sina bilder och att dom förstår 

att bilder betyder någonting att vi har bilder överallt omkring oss att ett exempelvis ett fotografi 

berättar något för oss. 

 

Sitt viktigaste uppdrag anser Anneli vara att få eleverna att förstå att man använder bilden som ett 

språk. Att likväl som de ska skriva en text på svenska som berättar och uttrycker någonting så ska 

detta även ske inom Bildämnet. Även i musiken får man lära sig om olika musikstilar som punk 

eller hip hop och att de vill berätta något med det. På samma sätt skapas inte bilder enbart för att 

det är kul, utan du ska berätta och uttrycka något som är betydelsefullt för dig och andra. 

 

En del elever blir arga på henne för att de inte får sitta och rita med blyerts en hel termin men 

som hon säger  

.. det är liksom mitt uppdrag att vidga deras perspektiv, att för att du ska kunna uttrycka 

dig på alla möjliga sätt måste du ha teckningen, målningen, skulptera och det här. Du 

måste lära dig alla bitar du kan inte bara sitta och teckna hela tiden. Du kan inte säga när 

du läser svenska att du ska läsa samma bok hela terminen för då lär du dig inget nytt. Det 

är samma sak med bilden. 

 

Beträffande bedömningsprocessen säger hon att det är tur att eleverna inte får betyg i år 7.Då får 

nämligen eleverna prova på allting och de flesta tekniker. Sätta betyg på det menar hon skulle 

vara jättesvårt. Men i år 8 och 9 fungerar det för då har de kommit in i ”tänket” medan det i år 7 

är en helt ny syn för dem. Anneli ger ett exempel på hur bedömningsprocessen kan gå till: ta en 

uppgift där eleverna ska presentera sig själva och berätta vem de är då tittar hon på hur mycket de 

berättar i bilden. Det är svårt att förklara för eleverna vad det är hon bedömer. Tillsammans tittar 

hon och eleven på hur eleven använt tekniken och eleverna får också berätta för henne vad de 
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tycker om bilden själva om vad de är nöjda med om de kunde ha gjort något bättre och om de lagt 

ner tid på uppgiften. För Annelie är det själva bildprocessen som är det viktiga men hon säger att 

det är så att man egentligen inte får bedöma en aktivitet det är resultatet som ska bedömas. Detta 

tycker hon är ett problem som drabbar de flesta estetämnena.  

 

Anneli menar att det blir att man tittar mycket på tiden de lagt ner och hur de jobbar med det här, 

hur mycket de frågar ”mig” och hur de kan förbättra. Att de funderar över färger eller tar det som 

är närmast eller om de väljer det enklaste hela tiden. Det är massa bitar som spelar in. Hur 

uttrycker de känslor med färger, har de valt rött och gult och vill förmedla ledsen blir det inte så 

bra. En viktig del av bedömningen är hur eleverna funderar kring det de gör. Eleverna får även 

skriva om sina arbeten om de har en djupare tanke bakom eller om de inte vet varför de gjort 

bilden om det bara var för att hon sa det osv. 

 

Annelie upplever att det är inte svårt att bedöma och betygsätta eftersom hon har långa lektioner 

med år 8 och 9 (80 min) Under dessa lektioner hinner man samtala mycket. 

Om det är någon som bara gör och inte tänker då försöker jag prata med dem. Vi går i väg. 

– Det har ju ingen mening om du gör så här då kan du ju lika gärna skita i att ha bild eller 

liksom förklara det för dom varför! 

 

Anneli säger att kollegorna och eleverna uppfattar att Bildämnet har blivit seriösare sen hon kom 

dit efter som hon är tydlig med det hon vill. Hon berättar att ingen tidigare hade gett ett streck i 

betyg före henne. 

Jag tycker att man ska ha alla de här bitarna som står i kursplanerna och betygskriterierna 

och det är ju min skyldighet att lära ut det och det är ju inget sådära fjantämne för då kan 

man ju lika gärna ta bort det om man inte ska lära sig de här grejerna. De får skriva och 

svara på frågor. Det hör också till bild men det är mest eleverna som inte förstår det. 

 

Hon upplever att de andra lärarna tycker att det är ordning på vad eleverna ska lära sig och att de 

vet vad de ska förmedla till eleven under utvecklingssamtalen. 

 

Annelie nämner att en svårighet med att jobba som bildlärare är att hon får arbeta själv med 

betygskriterier. Det finns en till lärare i bild men arbetar inte just nu som det. Hon använder 
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henne som bollplank ibland. Hon avslutar intervjun med att säga att man måste vara bestämd som 

bildlärare. För många elever har den tolkningen att det är ett ”lekämne”. 

 

 

Intervju med Monica 

Intervjun sker inne i bildsalen efter att eleverna lektion är slut. Monica är utbildad lärare och har 

arbetat med de yngre åldrarna på flera skolor i sin hemkommun. Hon berättar att hon just nu läser 

in 10 p i Bild på universitetet och att hon sedan har 20 p i bild. Hon trivs och tycker att det är 

väldigt roligt men även jobbigt, just det där med betygen och bedömningarna som måste sättas på 

ett rättvist sätt. Monica skrattar när vi vill att hon ska beskriva sitt ämne Bild. Hon vill inte kalla 

det Bild utan skulle gärna vilja döpa om det till Bild och Form. Hon menar att det är först och 

främst skapande det handlar om och inte fokuseringen på att man ska rita så fint som möjligt. På 

sikt vill Monica ge ämnet ett annat namn och berättar att hon inte jobbat mer än ett halvår som 

bildlärare men att hon vill åt det hållet med sitt ämne. I hennes tjänst ingår även ett mentorskap 

som tar mycket tid och planeringen av hennes eget ämne kan komma i andra hand. Hon menar att 

om bildlektionerna ska bli bra och givande så krävs mycket planering och att hon vill prova själv 

för att vara förberedd på vad som kan uppstå under en uppgift. 

 

Som sin viktigaste uppgift som bildlärare ser hon att väcka skapandelusten hos eleverna, viljan att 

våga och få dem att känna att de duger. Monica upplever att just det är väldigt känsligt att det inte 

blir tillräckligt bra enligt eleverna. Eleverna har höga krav på sig själva och svårt att vara nöjda 

över det de gjort. 

 

När vi kommer in på betygsprocessen blir Monica ivrig och visar oss den arbetsplan som finns på 

skolan. Hon anser inte att den är tillräcklig utan vill arbeta om den. Hennes sätt att se på eleverna 

tycker hon inte stämmer med kursplanen. Det är viktigt att eleverna är aktiva, arbetar och visar 

initiativförmåga och det kan räcka för att få godkänt. Av 300 elever så har hon ingen som hon ska 

underkänna, men några som har legat lite på gränsen. Dessa elever har hon talat med och 

uppmanat att lämna in de arbeten som saknas för att få godkänt. Med en suck talar hon om hur 

hon bläddrar i skolkatalogen för att få ett ansikte på den som hon håller på att betygssätta. Det är 

svårt att ha 300 elever i minnet och ha ett ansikte på dem. Monica menar att Bild ska man inte bli 
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underkänd i anser Monica. Det viktigaste är att de försöker och utvecklas utifrån sin egen 

förmåga. inte för hur fint de ritar eller hur fint de gör.  

 

Hur hennes kolleger uppfattar Bildämnet har Monica ingen uppfattning om. Känslan är att det är 

bra att ha bildläraren som en som har massor av idéer och att man alltid kan låna saker i 

bildsalen, där finns så mycket kul saker. Sammantaget tycker Monica att det nog är enbart positiv 

kritik och att hon känner sig delaktig i skolan en bidragande orsak kan vara hennes mentorskap. 

Hon efterlyser dock en dialog med någon lärare i samma ämne: ”Det som känns lite tokigt är när 

vi har ämneskonferens och jag är ensam om mitt ämne och får konferera med mig själv.” Hon 

skulle gärna se att det fanns en bildlärare till på skolan. 

 

Monica säger att hon fått uppfattningen att kollegerna tycker att Bild är lite ”farligt” att ge sig in 

på och att de tycker att det verkar jobbigt och svårt att undervisa i Bild. Eleverna är positiva till 

ämnet enligt Monica och tycker att det mesta är kul. Det finns ju alltid elever som inte tycker 

någonting är kul just i den här åldern och det får man stå ut med menar hon. 

 

Monica vill förändra den nuvarande arbetsplanen men att det tar mycket tid i anspråk men det är 

det som står på tur. Hon talar om Lpo 94 och tycker att den finns med i bakhuvudet hela tiden i 

det mesta hon gör. 

 

Det är svårt att strukturera upp lektionerna anser Monica, just att veta vad man ska ge eleverna i 

de olika årskurserna. Än så länge har hon startat upp samma projekt i alla klasserna (år 7,8 och 9) 

för att göra det så enkelt som möjligt för sig själv då hon ännu inte har så mycket erfarenhet av 

bildläraryrket. I framtiden siktar hon på att lägga upp undervisningen mer efter vilken årskurs 

eleverna befinner sig i. 
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Det kommunikativa begreppet har hon ännu inte hunnit ta tag i men hon skulle vilja arbeta 

mycket med det i framtiden. Hon berättar att de jobbat med att våga sätta upp bilder på tavlan och 

prata om dem. Konsten att ge och ta konstruktiv kritik är svårt för eleverna när det gäller de egna 

bilderna och därför har de arbetat med bildanalys av dagstidningar. Monica har en ambition att 

kunna arbeta vidare med detta för att få in eleverna i detta arbetssätt men ”de är inte lätt…dom är 

inte vana”  nämner hon. 

 

Nästa termin ska Monica införa en nyhet. Eleverna ska få varsitt skrivhäfte där de efter varje 

uppgift ska ge en kort reflektion av hur arbetet gått och vad syftet med uppgiften var och vad de 

lärt sig. Efter varje moment kommer de att diskutera i helklass om vad de gjort och hur resultatet 

blev. 

 

 

Intervju med Sara 

Vi träffar Sara i bildsalen hon har läst på Kuben och konstfack i 4 år och är dessutom 

historielärare. Sara berättar att det hon jobbar mest med är bildspråket och hur hon kan lära 

eleverna att uttrycka sig i B 

 

 

 

ild. Hon menar att grunder och tekniker som exempelvis hur man använder penslar och akvareller 

är något de går igenom i de lägre åldrarna. Däremot i de högre åren där hon jobbar handlar det 

inte så mycket om teknikerna utan hur man förverkligar en idé och vad man vill berätta med just 

den bilden man tänkt göra. Det handlar mycket om bildspråket  

Hur jobbar du med färgen, hur jobbar du med formen, hur jobbar du med linjerna. Hur 

sätter du ihop dom här olika sakerna för att få det budskapet som du har tänkt dig att du 

vill berätta med det här som du gör. 

 

Sara och eleven pratar om bilden under arbetets gång. När den är färdig brukar hon fråga om 

bilden blev som de tänkt sig och vad bilden uttrycker och hur andra som ser på bilden uppfattar 

den. 
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Hennes främsta uppdrag som bildlärare är att lära eleverna bildspråket, allt annat med tekniker 

och material får man på köpet under tiden. Det hon främst utgår ifrån är budskapet innan man gör 

bilden. Sara beskriver hur hon arbetar med betygsbedömningen. I början av terminen går hon 

igenom med eleverna vad det är hon bedömer i bilden eftersom det annars kan vara otydligt för 

eleverna. ”Man får inte hamna i det där fina och fula - bra och dåligt”. Sara menar att det är 

viktigt att eleverna förstår vad hon tittar på så att de lägger ”krut” på rätt saker om de vill 

förbättra sig. Hon berättar att hon använder sig av Lars Lindströms portfoliometod. 

 

Hon förklarar lite kortfattat vad den innebär. 

Läraren tittar på:  

• Olika bildkriterier: uppfinningsrikedom ex använder de sig av förlagor, blir de inspirerade 

av kompisar, bilder de sett sen tidigare. 

• Hantverket dvs hur de jobbar med olika material och teknikerna. 

• Färg och form: komposition och lay out, perspektiv mao hur de sätter ihop bilden. 

• Reflektion - hur de kan prata om bilderna. 

• Slutligen hur de lyckats med uppdraget. Vad de har tänkt dvs intentionen från början och 

var hamnade de på slutet. 

 

Sara arbetar utifrån Lindströms portfoliometod och upplever att eleverna blir oroliga att de inte 

ska bli klara i tid, med tanke på alla momenten som ingår. Men hon berättar för oss att eleverna 

får hålla på en hel termin om de så vill med en enda idé, bara det i slutändan blir som de tänkt sig. 

Det är därför viktigt att eleverna skriver om det som de arbetar med ”…så att jag kommer in i 

huvudet på dom. Annars är det hopplöst och jag kommer inte ihåg dom allihop”. Sara har många 

elever och dessutom har skolan fått 6: or som nu hör till de äldre åldrarna. Hon tycker att 

portfoliemetoden har fungerat bra och att alla skriver och dokumenterar. Skolan har till 

förfogande en digitalkamera som används flitigt för det ändamålet. Eleverna arbetar ofta i så stora 

skalor att det inte ryms i mappen. Då är kameran bra att använda så att det ändå finns med. 

Eleverna vill gärna ta hem det de gjort samt att mycket hamnar i skolan som utställningar för att 

visa upp vad de gör. 
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Kursplanen ligger till grund för allt som läraren gör, däremot håller hon på att skriva en lokal 

kurs och arbetsplan tillsammans med den andra bildläraren. Att det saknas en lokal arbetsplan 

beror på att det varit stökigt med lärare tidigare och mycket vikarier. Trots allt det är viktigt att 

det finns och att den följer en röd tråd så att eleverna får alla delarna som ska ingå i Bildämnet 

menar hon. Det kommunikativa begreppet uppfattar Sara på så vis:”Det är ju att man pratar 

kring bilderna och jag gör det väldigt tydligt när vi börjar. Nu i 9:an går det lättare” Hon och 

eleven pratar mycket om själva iden och hur de ska gå till väga för att uppnå det de vill visa med 

bilden. Vad använder man sig av för att skapa budskapet man vill ha. Det är det som är det 

kommunikativa anser Sara. 

 

Vi undrar hur kollegorna och elever verkar uppfatta hennes ämne. Sara tycker att i det egna 

arbetslaget har de bra ”koll” på vad det är hon gör och det är ett bra samarbete, men det är svårt 

att få ihop tider som passar för möten och planeringar. Hon menar att det är många som har 

uppfattningen att de sitter och pysslar hela dagarna. Det är mycket därför eleverna får arbeta i stor 

skala, stora papper, som de sedan ställer ut i skolan. Det är ett sätt att visa vad de gör på Bilden 

och det får nog många att ”haja” till. Däremot tycker Sara att lärarna i svenska har bra insikt om 

vad Bildämnet är. ”d jobbar ju lite grand med bild analys och sådana saker ” hon upplever att 

bilden som ämne är respekterat och att just den här skolan har mycket bild tack vare PI:n 

(inriktningsprogram). Eleverna där är duktiga på att visa upp sina arbeten och vad de gör. 

 

Elevernas uppfattning beror ofta på vilken bildvana som eleverna har. Ganska mycket handlar om 

vilken bakgrund och förhållande till bild de tidigare lärare haft. En del har redan bildberättandet 

medan andra inte har det. Ofta vill eleverna få arbeta mycket praktiskt  

Det kan bli lite frustrerande ibland när man säger åt dom att skriva, konsthistoria och så 

när de får en skrivuppgift är det inte någon höjdare. 

 

Sara berättar att eleverna gör ett häfte där de får skriva ner sammanfattningar av vad de gjort. 

Hon tycker att det är viktigt att de lägger krut på lay out och komposition och att försöka göra ett 

häfte som sticker ut i mängden. För övrigt kan eleverna tycka att det är svårt att komma i gång 

med ett arbete och det kan ta tid att komma på en idé då de inte får färdiga uppgifter på vad de 

ska göra. Men när de väl kommit på och kommit i gång så tycker de oftast att det är roligt. Sara 

menar att nästa gång så går det ju mycket fortare för då har de ju lärt sig ”tänket”. 
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Resultatanalys 

 

Mia 

Mia är utbildad lärare men det är bakgrunden som informatör som ligger till grund för hennes sätt 

att se på Bildämnet. Bildförståelse är det som hon tycker är viktigast att lära eleverna och hur den 

påverkar människan. Hon tycker att det är viktigt att väcka förståelse kring mediebildens 

påverkan på människan. Här drar vi en parallell till den nationella utvärderingen av Bild (2003) 

där det står att de anser att skolan bör lägga större vikt vid kommunikationens betydelse. Mias 

uppfattning av ämnet är att det både är teoretiskt och praktiskt. Till skillnad från vad som går att 

utläsa i slutsatserna i utvärderingen av Bild (2003) där det står att det läggs lite tid till att 

analysera arbetsprocesser och samtala kring dessa anser hon att processen är viktigare än 

produkten. Det medför att vägen till målet är det som hon bedömer hos eleverna. Vi anser att hon 

här tar fasta på skrivningen ”Kunskaper om bilder och bildkommunikation är en viktig 

förutsättning för att delta i samhällslivet” (2000 s. 8). Kursplanerna ligger med andra ord till 

grund för hennes arbete där hon även konkretiserar den tillsammans med eleverna för deras 

förståelse skull. Detta nämner hon även som en del i den kommunikativa processen och det faller 

in under elevinflytande. 

 

Mia vill ge eleverna en bred allmänbildning i ämnet Bild. Hennes ambition är att förbereda 

eleverna på det enorma bildsamhälle vi lever i. Är det alltid bra med bilder? Hur påverkas vi av 

dem? Hon vill ge eleverna förutsättningar och förmågan att avgöra hur bilder påverkar oss: 

positivt eller negativt. detta en av de centrala delarna i bildundervisningen och att det är det som 

ger eleverna stöd i bombardemanget av bilder som de utsätts för. 

 

Vi upplevde att Mia såg den skapande biten som något som kom med på köpet under arbetets 

gång. Uttrycket i bilderna, oavsett utförande och teknik, var det som hon ansåg mest 

betydelsefullt för undervisningen. De yngre eleverna arbetade dock mer med skapande och där 

drar vi en parallell till både Skoglund (1990) och Benderot (1998) som menar att vikten av att 

uppmuntra lusten, modet och att ge kunskap om material och tekniker är en förutsättning för att 

kunna hantera ämnet bild på ett tillfredsställande sätt. 
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Mias kollegor och elever uppfattar oftast ämnet som mer praktiskt än kommunikativt. Själv anser 

hon att det är viktigare hos de yngre eleverna att få arbeta praktiskt för att ju äldre de blir gå mer 

in på bildkommunikationen. 

 

Vår tolkning blir därmed att vi uppfattar att hon upplever Bildämnet som ett kommunikativt 

ämne. Särskilt för de äldre eleverna.  

 

 

Lena 

Lena talar om att Bildämnet inte får vara för teoretiskt. Det är viktigare att eleverna under 

bildlektionerna får ett avbrott från den i övrigt teoretiska skolgången. Att skapa fritt utifrån de 

uppgifter de fått. Lena menar att Bilden fungerar som en social samvaro för eleverna i de här 

åldrarna, där hon tycker att hon har en viktig roll att fylla. Lena nämner inget om varken 

läroplanen eller kursplanen. Däremot arbetar hon utifrån skolans lokala plan för ämnet Bild som 

är utformad av tidigare bildlärare.  

 

Precis som Hansson (1991) skriver anser hon att Bildämnet är mer praktiskt än kommunikativt 

och att Bildämnet upplevs som ett mindre viktigt ämne ”…jag tycker inte det ska vara teoretiskt 

faktiskt, för att eleverna ska komma ifrån de här pluggstuket och få jobba med en annan del av 

hjärnan” Hon anser att det råder varierande åsikter om bildämnet hos sina kollegor, men mest 

uppfattar hon att det inte har samma status som de teoretiska ämnena. Eleverna tycker att ämnet 

är kul och det är det som är viktigt. 

 

Det kommunikativa begreppet har hon ingen uppfattning om mer än ur dess sociala aspekt. 

Denna nämner hon att hon har tillsammans med eleverna samt analysdelen i konsthistoria som 

eleverna har först i år 9. Som vi tidigare diskuterat kan kommunikation innebära flera mer eller 

mindre skilda saker. Kommunikationsbegreppet bör därför enligt Marner tydlig göras i 

kursplanen om begreppets innebörd. Saras tolkning av kommunikationsbegreppet faller snarare in 

under den sociala kommunikationen som går att härleda till Dewey (2002) som menar att det 

sociala , när vi samspelar tillsammans är bildande. 
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Det verkar det finnas en relation mellan lärarens eget intresse för skapande och hennes sätt att 

lägga upp bildlektionerna. Lena ser skapandet i bildsalen som en välbehövlig återhämtningspaus 

för eleverna och sig själv som en viktig del i detta.  

 

Lenas uppfattning av Bildämnet blir därmed att hon anser att Bildämnets viktigaste del är 

skapandet. 

 

Annelie 

Det viktigaste är att lära eleverna att berätta och uttrycka sig med bilder samt förståelse av att vi 

har bilder överallt och att bilder har ett språk. Skapandet kommer in under denna process. 

Processen är viktigare än produkten, men det är ändå produkten som ska bedömas då läraren inte 

får bedöma en aktivitet. I likhet med Lgr 80 står det att läsa ”Eleverna skall bli medvetna om 

bilden som språk och vänja sig att använda bildspråket som ett viktigt kommunikationsmedel vid 

sidan av att tala, läsa och skriva” (s. 69). Annelie arbetar utifrån kurs och läroplaner där hon har 

gjort en sammanfattning för hennes och elevernas skull så att de vet vad de ska lära sig. Med 

andra ord är det bildkommunikationen som hon tycker är viktigast inom ämnet, men att den inte 

går att bedöma. 

 

Det är tydligt att Annelie lutar sig mot kursplanen i bild i sin planering. Där det står att det är lika 

viktigt att framställa bilder och analysera som att kommunicera med bilder. Hon ser som sin 

skyldighet som lärare att förmedla dessa kunskaper. Detta stämmer överens med Hanssons (1991) 

uppfattning att det är en av lärarens uppgifter att utveckla modeller för bildkommunikation och 

bildanalys. På grund av hennes syn på sitt ämnet börjar Bildämnet få högre status hos hennes 

kolleger och elever. Då Hansson (1991) studerade Bildämnet upplevde han att det uppfattades 

som en form av kravlös sysselsättning. Hos denna lärare finns inte dessa tankar  

… det är liksom mitt uppdrag att vidga deras perspektiv, att för att du ska kunna uttrycka 

dig på alla möjliga sätt måste du ha teckningen, målningen, skulptera och det här. Du 

måste lära dig alla bitar du kan inte bara sitta och teckna hela tiden. Du kan inte säga när 

du läser svenska att du ska läsa samma bok hela terminen för då lär du dig inget nytt. Det 

är samma sak med bilden. 
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I samtalet med Anneli kan vi se kopplingar till Marners (2003) syn på Bildämnet som ett 

kommunikativt ämne och att det ligger i linje med lärarens synsätt. Dock följer denna lärare såväl 

kursplan som läroplan och uppfyller därmed de tankar om Bildämnets kommunikativa del samt 

den skapandeprocessen. I skapandeprocessen vill hon ge förutsättningar för att skapa bilder med 

klara uttryck och budskap. Det ska enligt henne finnas en tanke bakom varje bild och en mening i 

skapandet, där vi ser gemensamma tankar med Alexandersson (1998) som vill visa att skapandet 

behöver ha en mening för att bli betydelsefullt och att det är ett sätt för eleverna att lära känna 

både sig själv och omvärlden bättre. Alexandersson menar att skapandet i sig ger öppningar för 

bildkommunikation. 

 

Annelie ser på Bildämnet som ett kommunikativt ämne och att det är i den delen skapandet 

kommer in. 

 

 

Monica 

Det viktigaste är att skapa och finna lust och känna att man duger. Det är inte viktigt att göra fint 

utan att göra. Är eleverna aktiva och tar initiativ räcker det för att bli godkänd. I Monicas syn på 

Bildämnet kan vi dra paralleller till Alexandersson (1998). Han poängterar att de estetiska 

uttrycken är ett sätt att lära känna både sig själv och omvärlden bättre. Vi kan även se en likhet 

med Barnes (1994) tankar om att det är viktigt att som pedagog lyfta fram den lust och fantasi 

som redan finns hos barn. 

 

I framtiden vill Monica omformulera den lokala arbetsplanen. Kursplanerna talar hon inte så 

mycket om men Lpo 94 finns hela tiden med i hennes arbete. Vi kan se en likhet i Skoglunds 

(1990) resonemang att ju äldre eleverna blir så är det svårare att bedöma och att sätta betyg då 

detta kan påverka deras skapandelust. Även den här lärare menar att man ska bedöma för att man 

gör och inte hur man gör, vi citerar  

Bild ska man ju inte bli underkänd i…alltså att de blir godkända för vad…inte för hur fint 

de ritar eller hur fint dom gör utan att de gör…och utvecklas utifrån sin egen förmåga. 
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Det kommunikativa begreppet har hon ännu inte börjat arbeta då hon bara arbetat en termin som 

bildlärare, men vill i framtiden att det ska bli en del i hennes undervisning. Detta ser vi som en 

förklaring till att arbetet med bildkommunikation ännu inte kommit igång. 

 

Monica skulle vilja ändra på utformningen av undervisningen. Dels vill hon döpa om det till Bild 

och Form för att hon anser att det är just vad det är. Hon vill ge eleverna glädjen och förmågan att 

se skapandet som något viktigt. Fokuseringen på att ”rita fint” tilltalar henne inte alls. Hon anser 

precis som Skoglund (1990) att alla individer har kreativitet i sig men att den måste tas fram och 

uppmuntras. Träning, tålamod och lust måste finnas med i skapandet. Hon ser sig själv i likhet 

med Barnes (1994) som en igångsättare, ifrågasättare och samtalspartner i elevernas 

skapandeprocess. 

 

Skapandet överväger i Monicas syn på bildämnet men att hon har en intention att försöka få in 

det kommunikativa begreppet i framtiden. 

 

 

Sara 

Det viktigaste är att jobba med bildspråket och att lära eleverna att uttrycka sig i bild samt att 

eleverna ska förverkliga sina idéer. Här ser vi likheter till vad vi läst på skolverkets hemsida, där 

står att läsa:  

I bild undervisningen skall eleven utveckla sitt bildspråk och sin förmåga att på ett 

nyanserat sätt se och förstå verkligheten. Bilden är ett språk, som kan användas för 

kommunikation och påverkan och kan förmedla upplevelser precis som det talade och 

skrivna språket. Det finns likheter mellan ämnena bild och svenska genom att 

undervisningen i båda ämnena syftar till att ge varje elev ökade uttrycksmöjligheter 

(http://www.skolverket.se). 

 

Kursplanen ligger till grund för det som görs i verksamheten och en lokal arbetsplan håller 

läraren på att arbeta fram då en sådan saknas. Sara talar mycket om att eleverna ska förvekliga 

sina idéer och hur bilden kan påverkar andra; vad vill jag säga och hur uppfattar andra den? Till 

detta kan vi dra paralleller till det som nämns i kursplaner och betygskriterier (2000) om elevers 

rätt till yttrandefrihet   
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Kunskaper om bilder och bildkommunikation är en viktig förutsättning för att delta i 

samhällslivet. Utveckling av bildförmågan ökar barns och ungas möjlighet att använda sin 

kulturella yttrandefrihet vilken rymmer såväl rätten att bilda egna åsikter som att utöva 

inflytande (s.8 Kursplaner och betygskriterier 2000). 

 

 

Vid betygssättningen bedömer hon elevens helhet där både process och produkt inräknas. Det 

finns både likheter och skillnader i hennes sätt att resonera till Alexandersson (1998). Likheten är 

att kunna uttrycka sina känslor och tankar via bilden, skillnaden är att Alexandersson tycker att 

skapande banar vägen för bildkommunikation medan Sara menar att det är utifrån idén och det 

man vill förmedla med bilden som skapandet kommer in. 

 

Kollegornas uppfattning av ämnet är god, speciellt hos svensklärarna som själva använder sig av 

bildanalys. Här kan går det att dra en parallell till det som står att läsa på skolverkets hemsida: 

”Det finns likheter mellan ämnena bild och svenska genom att undervisningen i båda ämnena 

syftar till att ge varje elev ökade uttrycksmöjligheter”. (http://www.skolverket.se) 

 

Sara arbetar mycket med själva budskapet i bilden. Hon vill lära eleverna att uttrycka sig genom 

bilden. Enligt Hansson (1991) är det bildens koherens som är det viktigaste och detta går att 

förklara till hennes synsätt av vad som är viktigt i bilden. 

 

Elevernas uppfattning av ämnet beror på deras tidigare erfarenhet av bild. Ofta kan de ha svårt att 

komma i gång om hon inte ger konkreta uppgifter, men ju äldre de blir desto bättre går det. Detta 

kan vara som Hansson (1991) menar att vi för en ständig kamp i och utanför skolan om synen på 

vad som är kunskap. 

 

I Saras syn på Bildämnet överväger bildkommunikationen som överväger hennes syn på 

bildämnet. Det är utifrån den egna iden och berättandet som skapandet kommer in. 
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Diskussion 

Det har varit givande att vara ute och göra dessa intervjuer och då menar vi inte bara för 

undersökningens syfte utan att få träffa verksamma bildlärare. Ofta då intervjun var slut fortsatte 

vi att diskutera verksamheten. Vi fick under samtalen en väldigt positiv bild av deras yrke. Alla 

var mycket engagerade i sitt arbete. De var glada över att få bli intervjuade och berätta om sitt 

arbete. Vi tror att det kan bero på att de sällan blir intervjuade av utomstående och får berätta om 

hur de arbetar samt det faktum att de brinner för sitt arbete. Vi upplevde att de tog intervjun på 

allvar, tog sig tid och övervägde ofta frågan innan de svarade och var noga med att förtydliga vad 

de menade då svaret kom. En nackdel att intervjua var vår ovana som intervjuare och att vissa 

frågor kan ha upplevts som otydliga. Vi frågar oss om vi hade kunnat göra på annat sätt för att få 

ut mer av intervjun. Vi kände att vi ibland hade behövt utvecklat frågeställningen för att få ett 

tydligare svar. Då vi var ovana så kände vi att en följdfråga eventuellt skulle ha påverkat svaret. 

 

Syftet med denna uppsats är att se hur bildlärarna uppfattar sitt ämne och var de lägger 

tyngdpunkten; på skapandet eller bildkommunikationen? Utifrån våra analyser kan vi se att de 

flesta lärare lägger stort fokus vid kommunikationsprocessen. De menar att skapandet kommer in 

i den biten. Studien visar att den gamla bildtraditionen är på väg att vända. I vår bakgrund var det 

tydligt att forskarna var av en annan uppfattning nämligen att fokus låg på produkten snarare än 

processen, även om de menar att det ena banar väg för det ändra. Naturligtvis så undrar vi vad det 

kan bero på att de lärare som intervjuades hade det synsätt som de har samt att vi fick så pass 

annorlunda resultat än det som forskningen tyder på. Antingen kan mycket av forskningen som vi 

tagit del av vara för gammal eller så hade vi en ”lyckoträff” vad det gällde de lärare som vi 

träffade. Visserligen kan vi inte generalisera, men när studien inleddes antog vi att det förhöll sig 

på så sätt som forskningen tyder på. 

 

Det är tydligt att vi tolkar det kommunikativa begreppet väldigt olika. Och det kan bero på så 

som Marner (2003) säger att det måste tydliggöras i kursplanen vad det egentligen betyder för att 

alla ska sträva åt samma håll och undervisningen bli så likvärdig som möjligt. Först då kan 

eleverna få en likvärdig utbildning och ges samma förutsättningar för rättvis bedömning anser vi. 
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Vi upplevde att endast en av lärarna hade samma syn på bildämnet som forskningen tyder på. En 

förklaring till hennes synsätt kan bero på att hon var den en av de lärare som sakande utbildning 

inom ämnet. Hon var även den läraren som mest upplevde att bildämnet var ett ”lågstatusämne” 

hos sina kollegor. Detta kan vi dra en parallell till vad Bernt Gustavsson säger om kunskap, han 

menar att en klassisk uppdelning av kunskap är att själens verksamhet ses som teoretisk och att 

kroppen och handens arbete ses som praktisk verksamhet. Detta menar Gustavsson (2003) kan 

vara en av anledningarna till att den praktiska kunskapen har lägre status än den teoretiska 

 

Bildlärarna tar sitt uppdrag på allvar vilket var särskilt utmärkande hos Mia, Annelie och Sara. 

De var även de lärare som mest använde sig av bildämnets kommunikativa betydelse. Eller som 

Annelie sade ”det är min skyldighet att lära ut det” dvs. det som står i kursplanen och hon menar 

att bildämnet måste tas på allvar precis som andra ämnen annars kan man lika gärna ta bort det. 

Sara verkar vara den som hela tiden håller i gång kommunikationsbegreppet och verkar ständigt 

kommunicera tillsammans med eleverna. Ute i verksamheten så finns stor kompetens och 

ambition till att arbeta utifrån det kommunikativa begreppet men att tid och fördjupad kunskap 

saknas i vissa fall. Detta kan vara en förklaring till varför forskningen visar på att bildlektionerna 

oftast innehåller fritt skapande och inte tas på riktigt allvar av vare sig elever eller andra lärare. 

Bildläraren får ofta kämpa för sitt ämne och verkar lätt falla in i den ”jargong” som tycks råda i 

skolan om bildämnets tradition.  

 

De lärare som intervjuats tar dock ämnet på stort allvar och förmedlar det till både kollegor och 

elever. Flera av de lärare vi intervjuat tyckte att deras kolleger inte hade riktig insikt i vad som 

hände på bildlektionerna och att de ofta såg på ämnet som ett ”pysselämne”. Detta kan bero på 

okunskap om vad bildämnet står för och hur viktigt det är för elevernas sociala kompetens att få 

uttrycka vad de känner och tycker i olika frågor genom sina bilder. Många kolleger ansåg att 

ämnet var svårt och lite skrämmande att de kunde inte tänka sig att undervisa i det. Kollegorna 

uppfattade att man var tvungen att vara mer eller mindre konstnär för att behärska ämnet. Sara 

var en av de lärare som uttryckte att kollegorna hade ganska god insyn på vad hennes ämne 

handlade om. Särskilt svensklärarna som höll på med bildanalys i sitt ämne. 
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Alla de intervjuade ansåg att man var tvungen att ha en bred kompetens för att vara en bra 

bildlärare, allt från att behärska teckning till att kunna bemästra en videokamera och ett 

redigeringsprogram på ett tillfredställande sätt. En av lärarna såg sig själv som en viktig social 

kraft och kunde se ett behov hos eleverna att få prata om livet och de eventuella problem som 

kunde finnas. Hon ansåg sig ha en bra och nära kontakt med sina elever på ett personligt sätt 

kanske pga. hon tagit sig tid till att samtala på ett sätt som inte egentligen finns tid till i skolan. 

 

De flesta eleverna, enlig lärarna, uppfattar bildämnet som positivt. Det kan bero på att man dels 

är intresserad av att skapa på olika sätt och med olika material, samt att deras lärare såg allvarlig 

på ämnet och kunde förmedla detta på ett bra sätt. Men det kan även vara så som forskningen har 

pekat på att eleverna ser en möjlighet att ta det lite lugnt, en stund då många upplever att de får 

avkoppling från de mer teoretiska ämnena. I detta sammanhang vill vi ta upp hur bildlärarna 

upplevde betygssättningen. Några av de lärare vi pratat med ansåg att i bild skulle man inte bli 

underkänd. De bedömde inte vad eleverna gjorde utan istället att de gjorde och försökte även om 

resultatet inte höll så hög kvalitet. Endast en av de intervjuade lärarna talade om att hon var den 

första läraren på skolan som faktiskt gav underkänt i bild och att det var ett sätt för henne att höja 

statusen på ämnet och visa att det inte bara var att flyta igenom lektionerna och sedan få godkänt. 

De flesta av lärarna upplevde att processen var viktigare än produkten och att denna ska bedömas 

lika mycket som resultaten. De lärare som hade detta synsätt hade många samtal med eleverna 

om vad de ville förmedla med sina bilder. En av svårigheterna i bedömningarna ansåg de flesta 

lärarna var det höga elevantalet som de hade. Det är då svårt att komma ihåg alla elever. Därför 

arbetade alla utifrån en portfoliometodik, där de flesta bad eleverna skriva och berätta om sina 

bilder och tankar för att väga in det i resultatet. 

 

Vi uppfattade att kursplanen tolkades på olika sätt av de intervjuade lärarna och att det hade 

betydelse i deras undervisning. Det kommunikativa begreppet tolkades som att ha samtal i vid 

bemärkelse medan de andra lärarna såg det som att peka på betydelsen av att lära eleverna att 

kommunicera med bilder och att ge förutsättning för eleverna att hitta sitt eget bildspråk. 
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En av lärarna skiljer sig från de övriga, vi funderade över hur det kommer sig att hon såg på ett så 

annorlunda sätt på kommunikationen mot de övriga lärarna om begreppets innebörd. Vi 

misstänker anledningen till detta kan vara att hon inte nämnde den nya kursplanen alls utan i 

stället använde sig av den lokala arbetsplanen. Denna menade hon att de arbetade strikt utifrån 

och såg som ett bra hjälpmedel i undervisningen. Hon hade inte varit med att utveckla den utan 

det hade tidigare bildlärare utformat. Vi fick ett exemplar av denna och 

kommunikationsbegreppet nämns inte överhuvudtaget i den. Detta får oss att tro att den kan vara 

ganska gammal och att Lena kan ha missat vikten av kommunikationens betydelse i 

bildsammanhanget då hon inte använder den nya kursplanen. Därmed kan hon ha misstolkat vår 

fråga och mer tänkt på kommunikation i ett övergripande sammanhang. 

 

Vi kan se att Mias tidigare arbete som informatör format hennes sätt att se på hur undervisningen 

skall organiseras. Utifrån sina egna erfarenheter kan hon ge eleverna glimtar ur verkligheten som 

kan berika deras sätt att se på bilder. Hennes elever analyserade serier för att de låg nära henne 

och eleverna, en annan lärare kanske har en annan typ av bilder som ligger längre ifrån eleverna. 

På det sättet kan man anta att det personliga har stor betydelse i hur man lägger upp sina lektioner 

och vad man vill trycka på att eleverna ska få med sig i sin utbildning. 

 

Vi kan se att bildanalysen tycks vara det som lärarna först tänker på inom det kommunikativa 

begreppet. Med detta tänker vi på hur de låter eleverna få berätta om sina bilder och hur de 

upplevs av andra. Vi misstänker att det är lätt att använda bildanalysen i bildsamtal då den har 

tydliga riktlinjer för olika moment som ska behandlas. Detta stämmer överens med Bergströms 

antagande att bildanalysen är en av de största komponenterna inom bildkommunikationen. Men 

på det sätt som dessa lärare för analyserna tillsammans med eleverna dvs. då de talar om deras 

bilder handlar det inte längre bara om en bildanalys utan även om ett samtal för elevens 

bildutveckling samt att eleven får göra en slututvärdering av sitt arbete. Vi fick även 

uppfattningen att dessa lärare var mycket lyhörda för elevens uppfattning om sina bilder. Vilket 

var viktigt att vara då samtal om elevens egna bilder fördes. Vilket Karlsson och Lövgren nämner 

som en viktig del i bildsamtal om elevens egna bilder. 
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Mia, Annelie och Sara är de lärare som mest faller in under Wetterholm som ser bildskapandet 

som en process där bildspråket är det viktiga och att metoderna och teknikerna är sätter att 

uttrycka det med. 

 

Att vi fått så olika resultat till skillnad mot vad forskningen visat får oss att funder på vad detta 

beror på. Forskningen är inte så gammal men undersökningarna bör sannolikt vara gjorda på 90- 

talets mitt och senare del. Därmed så har det gått snart 10 år. Men med tanke på bildens 

utveckling kanske även synen börjar ändras då vi möter bilder i ett annat sammanhang i skolan än 

bara de egna framställda bilderna inom bildämnet. Det kan å ena sidan vara så att den äldre 

generationen av lärare som gå i pension ger plats för de nyutbildade. De har fått en annan syn på 

vad som är viktigt inom bildämnet. Av alla lärare som vi intervjuade var det bara en som saknade 

någon form av utbildning inom bildämnet och även den som mest skiljde sig åt i uppfattningen 

om vad kommunikationen innebär inom ämnet bild. Å andra sidan framgick det inte av 

forskningen om de undersökningar som forskarna gjort om bildlärarna var utbildade inom ämnet 

eller ej mer än som Marner skriver att det ofta blir outbildade vikarier tillsatta på dessa tjänster. 

Varför? Det krävs lång utbildning för att arbeta som lärare i andra ämnen detta borde även gälla 

för bildämnet. Detta sänker troligen ämnets status ytterligare och risken är att eleverna får hålla 

på med fritt skapande efter den gamla traditionens anda. Därmed kan det bli svårt att ändra synen 

på Bildämnet från skapande ämne till kommunikativt ämne.  

 

Dock kan vi se utifrån vår undersökning att det börjar råda en förändring och en ny syn på 

Bildämnets betydelse och var fokus ska läggas. Vi har uppfattat utifrån forskningen och 

undersökningen att det ena inte utesluter det andra dvs. bildkommunikation och bildskapande 

ligger nära varandra. Likväl kan vi se att bildframställningen inte längre handlar om att använda 

rätt tekniker eller att framställa så fint som möjligt. I stället är det viktigare att kunna uttrycka och 

förmedla något med bilderna som tycks dominera dessa lärares synsätt. 

 

Utifrån bildlärarnas berättelser förstår vi att eleverna har väldigt olika kunskaper med sig när de 

kommer upp i år 6 –9. Detta får oss att fundera över vad det kan bero på, en orsak kan vara att det 

saknas bildundervisning i de yngre åren. Bild används ibland som avkoppling i stället för ett 

ämne. Vi tror att okunskap i ämnet bottnar i det. Om eleverna redan i de yngre åldrarna får börja 
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jobba med bild som ämne och ägna sig åt teknikern är det lättare ju äldre de blir att föra in 

bildspråket i undervisningen. Därmed kan man i år 6- 9 få använda bilden som det 

kommunikativa ämne det egentligen är i stället för att gå igenom teknikerna som många 

bildlärare tycker att eleverna redan ska ha lärt sig. Vi tror också att ämnets låga status kan bero på 

att det inte behandlas som ett ämne i de lägre åldrarna. Eleverna får därmed svårt att acceptera det 

som ett seriöst ämne när det väl är dags för fördjupade kunskaper.  

 

Sara var en av lärarna som verkligen tryckte på hur viktigt det är att eleverna får förverkliga sina 

egna idéer och hur de uppfattas av andra. Vi ser tydliga paralleller till Karlsson & Lövgren som 

ansåg att det var av betydelsefullt för eleverna att få berätta om sina idéer och vad de ville säga 

med sina bilder. Även Lena ansåg att det var till hjälp för hennes bedömning precis så som 

Karlsson & Lövgren menade att detta var till hjälp för lärarens förståelse av elevens bild. 

 

Till Karlsson & Lövgrens åsikter kan vi se många likheter hur kursplanen 2000 är utformad om 

just det kommunikativa begreppet. Det faller väldigt nära hur vi har tolkat kursplanen och det är 

mycket det som påverkat vår uppfattning om det kommunikativa begreppet i vår undersökning. 

Detta kan vara en av orsakerna till att vårat synsätt även skiljer sig åt från Lenas syn på 

kommunikationen inom bildämnet. Vi såg även i vår undersökning att de flesta lärarna försökte 

konkretisera kursplanen och förtydliga den i den lokala arbetsplanen som de sen följde. Vi såg 

också att det skiljde sig mellan lärarna om hur de tolkade vad som var viktigt utifrån kursplanen. 

 

Vi anser att om man arbetade med mer kommunikativa inslag i utbildningen så skulle statusen på 

ämnet kunna höjas och ämnet få en annan betydelse i skolans värdeskala. Bilden borde 

komplettera de andra skolämnena på ett mer värdefullt sätt och inte bara som en förhöjning med 

en tecknad bild i ett arbete om tex. Grekisk historia. Ett samarbete mellan de olika lärarna skulle 

höja upp ämnets status. En av de lärare vi samtalade med sa att det hände att tex läraren i 

samhällskunskap kom och föreslog att de på den kommande bildlektionen väl kunde göra något 

kul till de arbete som de höll på med i samhällskunskapen Lena menar att hon inte kan göra så 

med sitt ämne Det tyder på att det är skillnad mellan olika ämnena i verksamheten. En del ses 

som mer viktiga än andra.  
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Detta stämmer även in på vad Bernt Gustavsson säger om kunskap, där han menar att det är ett 

problem att definiera vad kunskap är och att man ofta ser på den praktiska kunskapen som mindre 

värd i dagens samhälle. Gustavsson säger också att ”Kunskap består av erfarenhet tillsammans 

med reflektion” (s.96) 

 

I Monicas resonemang kan vi se en anledning till att faktiskt byta namn på bildämnet till som hon 

föreslår Bild och Form. Formen det vill säga Skapandet borde få större plats och fokuseringen på 

att rita så fint som möjligt borde försvinna helt. Hon ansåg att formuleringen bild inte passade in 

på det hon tyckte var meningen att lära eleverna utifrån vare sig styrdokument eller vad hon själv 

ansåg som viktigt i utbildningen. Tiden räckte inte till att få in alla de delar som egentligen skulle 

in under ämnet bild. Vi menar att ett sätt att komma till rätta med detta skulle kunna vara att 

separera de två delarna bild och form till två olika ämnen. 

 

I delen av ämnet som skulle heta Form kan man ge mer utrymme för skapande. Fördjupningar i 

tekniker och skapandeprocessen behöver få tid att sjunka in i elevernas medvetande och inte bara 

snuddas vid. Konstbegreppet med konsthistoria är en stor bit i undervisningen som berikar och 

inspirerar eleverna i sitt eget skapande. Möjligheten att med skapande uttrycka sig och visa sina 

tankar genom att gestalta och skapa är utvecklande för eleverna. Att våga, att finna lust och känna 

att man duger. Här kan vi se tydliga likheter mellan Monicas syn på bildämnet och Skoglunds 

resonemang kring ämnet. Vi kan alltså se en poäng med att tänka omkring ämnet bild på detta 

sätt. Den kommunikativa delen ska också finnas i de andra ämnena och ska där ha en betydande 

plats men den fördjupade analysen kan ligga i ämnet bild. Även Sara trycker på att det är 

bildspråket som är det viktiga, att eleverna kan uttrycka något med sina bilder och hänvisar till att 

grunderna med de olika teknikerna ska eleverna ha med sig från de yngre stadierna. Om 

Bildämnet delas kan eleverna få en möjlighet att göra en repetition av de olika teknikerna och ge 

mer tid till att prova sig fram i sitt skapande. 

 

I ämnet Bild kan det kommunikativa begreppet komma in i sin helhet med bildanalyser, kritiskt 

tänkande och samtal och diskussioner om bilden som ett språk och vikten av att forma sig sitt 

eget bildspråk. Att det finns ett budskap i bilder och hur det påverkar oss i längden och vad man 

kan göra för att se bakom bilderna. Där skulle också ingå dataanvändning som vi förstått under 
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intervjuerna att det sällan förekommer. Det kan bero på att inte resurser finns men även att tiden 

inte räcker till då datoranvändning med tex. Photoshop, film och redigering kan vara tidsödande. 

Av den anledningen kan det säkert bli så att man som lärare avstår från film, Photoshop etc. Med 

mer tid skulle denna viktiga del kunna få större utrymme och eleverna skulle få insyn i den 

digitala världen som hela tiden finns runt omkring oss. Förståelsen skulle i och med det kunna 

öka för eleverna till att ta ställning i hur samhället fungerar. 

 

Med tanke på lärarnas skiftande bakgrund kan man se att det personliga intresset var det som 

bland annat vägledde dem till sitt yrkesval. Alla var utbildade lärare men dock inte i Bild och vi 

upplevde att de hade fått sina tjänster tack vare sitt stora intresse av ämnet samt att ingen med 

mer bildbehörighet än de hade sökte tjänsterna. Vi kan konstatera att alla lärarna hade ett stort 

intresse för konst och skapande även på fritiden. Detta får oss att undra om det kan vara så att det 

räcker med att ett personligt intresse finns och att man har konstnärliga talanger utöver det 

vanliga för att få arbete som bildlärare? 

 

Då synen på Bildämnet verkar förändras anser vi att en ny utvärdering inom de närmsta åren av 

bild bör bli mycket intressant. Vi har under vårat arbete även funderat kring hur eleverna skulle 

diskutera kring kommunikationsbegreppet och hur de uppfattar detta. Det kan vara en intressant 

uppföljning av vår studie. Vi har även funderingar på hur synen på bildämnet kan skilja sig åt om 

man är utbildad i bild eller inte och hur detta kan påverka undervisningen. Det vore även av 

intresse att studera hur bildämnet kan påverkas om ämnet delas; i en skapande del och en 

bildkommunikativ del, genom att göra en översikt av ämnets utformning idag samt förslag på hur 

Bildämnet kan se ut i framtiden. Även Sara och Annelie ansåg att eleverna borde ha med sig fler 

tekniker då de kommer upp i de högre stadierna. Möjligtvis kunde det vara på sin plats att få in 

bildtekniker och skapande som ett eget ämne i de yngre stadierna och därmed i de äldre få arbeta 

mer med bildspråket. Detta nämnde även de flesta respondenter som den viktigaste komponenten 

i deras arbete. Fokus bör ligga på process i stället för produkt eller som Mia sa ”Vi är inte här för 

att måla vackert”. 
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