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Sammanfattning
Denna kvalitativa studie diskuterar ämnesintegrering mellan svenska och bild i gymnasieskolan 

med fokus på mötet mellan olika diskurser. 

Jag analyserar styrdokument och intervjuer med fyra gymnasielärare för att belysa ämnes

integrering och förändringar inom bild och svenskämnet. Diskursanalys används som metod för 

att kartlägga diskurser och belysa frågor om makt och förändring inom området ”ord och bild”.  

I båda  ämnenas kommande ämnesplan sker en förskjutning mot både ämnets och de enskilda 

kursernas innehåll. I svenska läggs det större fokus på färdighetsträning, medan bildämnet betonar 

ämnets kommunikativa och språkliga aspekter mer än tidigare. 

Det går att spåra flera diskurser i lärarnas retorik. Gränserna för diskurserna bild och svenska 

är inte klart definierade. Värdet på diskursen är även relativt. Diskursens status påverkas av vilka 

andra diskurser den ställs emot. Lärarna är positivt inställda till ämnesintegrering men använder 

samtidigt strategier för att värna sitt ämne. Ett behov av ytterligare samtal kring didaktiska frågor 

framkommer i materialet. 

Tre potentiella hinder för en lyckad ämnesintegrering identifieras: det första är att upp

delningen av teoretiska och praktiska ämnen och teori och praktik inom ämnena är begränsande 

för ämnenas utveckling. Skolans maktordning, som premierar teoretiska diskurser, slår hårt mot 

bildämnet. Det andra hindret är att bildämnet har en låg status. Vid ämnesintegrering bör båda 

ämnena vara jämnställda i relation till varandra. Det tredje hindret är att gränserna mellan olika 

diskurser är vaga. Det kan skapa en osäkerhet hos läraren kring ramarna för det egna ämnet och 

vad som ingår i ens uppdrag.

Genom att stärka den egna diskursen, till exempel genom att specialisera sig i det som utgör 

det mediespecifika i det egna ämnet, kan ett ämne som bild höja sin status i skolan. Lärare i bild 

och svenska kan då på sikt mötas på mer lika villkor och dela med sig av sina för sitt ämne unika 

kunskaper och ämneskompetenser.

Nyckelord: ämnesintegrering, gymnasieskolan, svenska, bild, diskurs, diskurs analys.

I



II



Förord
Att skriva en uppsats brukar liknas vid att lägga ett pussel. Jag förstår varför. När jag började med 
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Inledning
Svenska och bild är båda kommunikativa, estetiska, kulturbärande och kreativa ämnen. Det går 

också att finna talrika exempel i samhället där ord och bild samverkar mot ett gemensamt uttryck 

och kommunicerar i symbios med varandra. Några exempel är reklam, internetsidor, spel, film, 

serier och andra bildberättelser. 

Trots dessa likheter är det i praktiken ganska stor skillnad på hur undervisningen ser ut i bild 

och svenska. Detta har fått mig som blivande gymnasielärare i de två ämnena att fundera över hur 

en lyckad ämnesintegrering skulle kunna se ut. 

På ett teoretiskt plan finns det ett stort intresse för ämnesintegrering i skolan. Ämnes

integrering lyfts fram i skoldebatter och motiveras i styrdokument och i exempelvis Luleå gym

nasieskola är ämnesintegrering och integrering mellan kärn och karaktärsämnen listat som två 

aktuella utvecklingsområden. Om intresset är så stort kan man fråga sig varför det inte förekom

mer mer ämnesintegrering i skolan. 

Det finns en mängd anledningar till detta, visar tidigare undersökningar. Lärare upplever att 

det kan vara svårt av organisatoriska och ekonomiska skäl, det upplevs tidskrävande, det kan vara 

svårt att bedöma eleverna, lärare känner inte till andra ämnens kursplaner och det förekommer 

även olika definitioner av ordet ämnesintegrering hos olika lärarkategorier, något som också kan 

försvåra integrering (Arfwedson & Arfwedson, 2000, Brynås & Eriksson, 2008, Hultdin & 

Rehn, 2009). Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att det är inte är säkert att undervis

ningen gynnas av integreringen även om tanken är god. Detta har det alltså redan gjorts studier 

på och resultatet är inte särskilt överraskande. Men med tanke på intresset finns det uppenbar

ligen behov av vidare utredning kring ämnet. Jag tolkar detta som att en del frågor som lärarna 

vill ha besvarade kring ämnesintegrering fortfarande hänger i luften. 

För min egen del är det inte så mycket frågorna av praktisk natur, såsom problem med schema

läggning, administration och tidsbrist, som känns mest utmanande i ett integrerat projekt, även 

om de är nog så viktiga. Snarare är det frågor som rör ämnesdidaktik som jag fastnar vid. 

Exempelvis hur elever lär sig bäst och hur man ska hantera skillnader i lärarnas föreställningar om 
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vad deras ämne är, alltså deras ämneskonception. Bör inte ämnesintegreringen först uppstå i mö

tet mellan de lärare som ska förmedla kunskapen till eleverna ? I så fall bör vi diskutera frågor som 

rör ämnessynen och målet och syftet med undervisningen innan vi går vidare med det konkreta 

och praktiska. Hur ska lärare mötas och samsas med sina specifika ämneskunskaper ? 

När teori och praktik ska mötas 

Det finns som sagt många likheter mellan ämnena svenska och bild som ger ingångar att studera 

de två ämnena i relation till varandra. Inom svenskämnet talas det om det vidgade textbegreppet 

i den nuvarande ämnesbeskrivningen, vilket innefattar bland annat bildbaserade medier, och i 

den kommande ämnesplanen för svenska ska eleverna lära sig olika former av presentationsteknik 

redan i den första kursen. Vi kan se hur litteratur i ny tappning tar plats i olika litteratursamman

hang, svenska och utländska tecknade serier är bara ett exempel på ett omtyckt bild och text

baserat uttryck som svenskämnet kan lyfta fram.

Inom bild pågår en gradvis förskjutning bort från det praktiska, hantverksbaserade bild ämnet 

mot ett bildämne som lägger större fokus på ämnets kommunikativa, sociala och demokratiska 

aspekter. Eleverna ska inte bara producera bilder, de ska i allt högre grad förstå och kunna för

hålla sig till hur bilder fungerar i samhället. 

I skolan är det däremot ovanligt med ämnesintegrering mellan de två ämnena och det finns 

en rad tänkbara anledningar till det, som jag redan har nämnt. Lärare med olika ämnen eller 

ålders inriktningar, som alltså kommer från olika pedagogiska traditioner, befinner sig inom olika 

diskurser, vilket styr deras handlingsutrymme och påverkar samverkan av olika slag 

(Munkhammar, 2001). Svenska är ett kärnämne med många timmar på schemat, som av många 

betraktas som ett mer teoretiskt ämne än praktiskt. Bild är ett marginaliserat karaktärsämne som 

räknas som ett praktiskt ämne (Åsén, 2006). Bildämnet har länge brottats med en låg status och 

mött fördomar om ämnets vetenskapliga och teoretiska förankring. Trots att Läroplanen för de fri-

villiga skolformerna (Lpf 94) och kursplaner hänvisar till nya krav på elevers förståelse av bild och 

bildmedier, kommer den förut obligatoriska kursen estetisk verksamhet att försvinna i och med 

den nya gymnasiereformen och det individuella valet krymper drastiskt. Samtidigt åläggs lärare 

i svenska att i högre grad undervisa om och med bildmedier och informationsteknik, något som 

många antagligen känner sig osäkra inför. Förändringar i den teoretiska ämneskonceptionen 

måste tolkas och transformeras av läraren till en ny praktik. Ett ämne som genomgår snabba för

ändringar ställer således höga krav på lärarens ämneskompetens. För även om förutsättningarna 

för lärarnas undervisning skiljer sig åt, ställs det samtidigt krav på att de ska inkludera aspekter i 

sina ämnen som i hög grad går in i det andra ämnets kunskapsområden. Detta är inget som är 

unikt för svenska och bild, det finns egentligen inga skarpa gränser mellan något ämne i skolan, 

men just dessa två ämnen utgör ett tydligt exempel. 

Dessa och andra skillnader i lärarnas förutsättningar för undervisningen kan tänkas påverka 
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deras vilja till ämnesintegrering. När det gäller just svenska och bild blir det därför relevant att 

undersöka om de olika diskurser som lärare befinner sig i har någon betydelse för deras inställ

ning till samarbete över ämnesgränserna. Vilka likheter och skillnader kan vi spåra i den retorik 

som används för att beskriva ämnet och dess mål ? 

Syfte
Arbetet syftar till att diskutera ämnesintegrering mellan svenska och bild i gymnasieskolan med 

särskilt fokus på de motsättningar som uppstår i mötet mellan olika diskurser. Studien kommer 

även att ge en bild av förändringar inom de två ämnena och hur lärare beskriver och hanterar för

ändringar i ämneskonceptionen. Följande frågor har varit vägledande för arbetet:

•  Hur kommer olika diskurser till uttryck i styrdokument och lärarnas retorik ?

•  Hur kan dessa diskurser tänkas påverka integrering mellan svenska och bild ?

•  Hur uppfattar och förhåller sig lärare till förändringar i ämneskonceptionen inom sitt ämne?

Bakgrund
Den svenska skolan har alltid varit under stark förvandling. Synen på vad som är relevant kunskap 

och förståelse har ändrats i takt med samhällsutvecklingen. Dagens kunskapssamhälle ställer an

dra krav på utbildningsväsendet än förut. Bara under de senaste decennierna har skolan infört ett 

nytt betygssystem och en målstyrd undervisning. Vi har fått en kommunaliserad och mer individ

anpassad skola med individuella utvecklingsplaner och fria skolval, för att bara nämna några av de 

mer marknadsanpassade principer som skolan har anammat (Forsell, 2005).

 Thavenius (1999a) beskriver det som att vi har lämnat tiden av enhetskultur bakom oss, den 

tid då vi förlitade oss på kyrkan, på vetenskapen eller litteraturen för att få svar på våra frågor. 

Enligt Thavenius befinner vi oss i en mediekultur. Vi är idag omgärdade av en mängd kanaler för 

information och kunskapsspridning, vilket innebär att skolan har förlorat sitt kunskapsmonopol 

och synen på vad som utgör kunskap har också ändrats. 

Idag har skolan ett dubbelt uppdrag, dels ett kunskapsuppdrag och dels ett demokratiuppdrag 

(Molloy, 2007). Som en följd av den snabba samhällsutvecklingen omformas även svenska och 

bild som skolämnen. För tillfället befinner sig gymnasieskolan dessutom i en reformperiod. 

Förändringar i samband med gymnasiereformen

Just nu sker en omställning inom gymnasieskolan som påverkar både elever och lärare. Det kan 

därför vara värt att nämna de viktigaste förändringarna som sker i samband med gymnasie

reformen Gy 2011 (www.skolverket.se). Det finns flera ambitioner med reformen, exempelvis 
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blir det en tydligare uppdelning mellan studieförberedande program och yrkesprogram med två 

olika examen. Vi får en lärlingsutbildning och en ny betygsskala i sex steg. Det kommer att fin

nas 18 nation ella gymnasieprogram som får nya programstrukturer. Detta innebär för svensk

ämnets del att undervisningstiden halveras inom yrkesprogrammen. Bilden berörs av att de förut 

obligatoriska estetiska kurserna i fortsättningen blir valbara inom alla program. 

De gamla ämnesbeskrivningarna och kursplanerna görs om till ämnesplaner, som först 

beskriver syfte och mål för ämnet i stort för att sedan gå igenom det centrala innehållet och 

kunskaps kraven för varje kurs. Kärnämnena benämns som ”gymnasiegemensamma ämnen”, 

varje program har egna karaktärsämnen och utöver det finns det programfördjupning och indi

viduellt val. Detta innebär att nya kurser och kursplaner har skapats. 

För svenskämnets del innebär det att de gamla kurserna Svenska A, Svenska B, Litteratur och 

litteratur vetenskap, Litterär gestaltning och Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation 

kommer att fasas ut. Istället kommer ämnet att bestå av kurserna Svenska 1, Svenska 2, Svenska 3, 

Litteratur, Retorik och Skrivande.

För bildämnets del innebär det att kurserna Bild, Bild och form – grundkurs, Bild och form 

– fördjupning och Form ersätts med kurserna Bild och form 1a1, Bild och form 1a2, Bild och form 

1b, Bild, Form och Bild och form – specialisering.

Svenskämnet i förvandling

Svenskämnet, som idag intar en central roll i skolan, har en relativt kort historia som renodlat 

ämne. Däremot har man länge undervisat i svenska och litteratur i Sverige men under olika for

mer och med skiftande innehåll, vilket har påverkat ämnets inriktning och utformning 

(Thavenius, 1999b). 

Thavenius (1999b) har beskrivit fyra perioder i svenskämnets utveckling som kan teckna en 

bakgrund till det ämne vi har idag. 1807 leder läroverksstadgan till att modersmålet faktiskt får en 

egen plats på schemat. Därifrån, från i praktiken ren innanläsning och lite skrivning, övergår 

sedan ämnet till att få en mer enhetlig form och starkare litteraturförankring. Under slutet av 

1800talet har vi fyra skolformer: läroverk, folkskola, flickskola och yrkesskola och därmed kan 

man också tala om fyra olika svenskämnen med skilda strukturer och innehåll. 

Under 1900talet reformeras svensk skola. Folkskolan blir en obligatorisk skolform och det 

skapas fackgymnasier, yrkesskolor och lärlingsskolor. Svenskan blir ett centralt bildningsämne 

och får fler undervisningstimmar. Litteraturundervisning blir en mer självständig, och ofta även 

dominerande, del av ämnet. 

Den sista perioden som Thavenius (1999b) beskriver är tiden efter andra världskriget som 

innebar stora förändringar för svensk skola. Vi får vad han benämner som en massutbildning: obli

gatorisk nioårig grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, förskola, invandrarutbildning med 

flera. Det integrerade skolväsendet ledde till att svenskämnet fick färre undervisningstimmar, 
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samtidigt som lärare plötsligt skulle undervisa elever från skilda sociala, kulturella och ekono

miska bakgrunder i samma klass, något som fortfarande utmanar dagens lärare.

Idag ser vi spår av dessa traditioner i svenskämnet. LarsGöran Malmgren (1996) har diskute

rat den mångsidighet och den inre kamp mellan olika inriktningar som finns inom ämnet. Han 

beskriver tre ämnen som ryms inom svenska: 

Det första ämnet är ”svenska som ett färdighetsämne”, där fokus ligger på färdighets träningen. 

Genom separata övningar lär sig elever att läsa, tala och skriva och utvecklar språkliga färdigheter. 

Litteraturen är skild från färdighetsträningen och när man läser är det främst för att träna sin läs

kunnighet. 

Det andra ämnet är ”svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne”. Här är kulturen och 

det litteraturhistoriska arvet viktigast. Eleverna bör känna till en viss litteratur, en litterär kanon, 

och det finns en stark tro på litteraturens förmåga att främja individens utveckling. Grammatik 

och språkhistoria är separata moment i undervisningen.

Det tredje ämnet, ”svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne”, utgår från elevernas behov 

och livserfarenheter i högre grad än de övriga två inriktningarna. Här finns en mer funktionell 

syn på språket. Språket ska användas i äkta kommunikativa sammanhang och undervisningen är 

mer sammanhållen och tematisk istället för att vara uppbyggd av separata övningsmoment. Målet 

är att elevens nyfikenhet och intresse för omvärlden ska leda till en förståelse för historiska, 

sociala och allmänmänskliga frågor.

Men, konstaterar Malmgren, dessa indelningar förekommer sällan i ren form. I själva verket 

lever dessa ämneskonstruktioner samtidigt i en ständig växelverkan. En lärare kan göra lite av 

varje beroende på olika undervisningssituationer. 

Det är med andra ord svårt att tala om ett enda svenskämne. Det som idag utgör grunden för 

undervisningen påverkas av en rad faktorer, inte minst traditioner inom ämnet. Gun Malmgren 

(1992) kunde så sent som på 1980talet spåra olika kunskapsnivåer inom svenskämnet, där de 

yrkes förberedande programmen stod för en ”lägre” nivå och de studieförberedande program

men stod för en ”högre”. Skolan hade alltså misslyckats med att skapa en jämlik under visning och 

Molloy (2007) menar att det fortfarande inte går att tala om ett ämne som ser lika dant ut vid 

samma tidpunkt i olika klassrum. 

På senare år har svenskämnet fortsatt att utvecklas utifrån de demokratiska utbildningsideal 

som formade skolan efter andra världskriget. Man kan numera även tala om ”svenskan som ett 

demokratiämne” (se Utbildning & Demokrati, 2/2003). 

Den ämnesdidaktiska forskningen har försökt att kategorisera svenskämnet i olika ämnes

konceptioner och dessa fyller en viktig funktion då de kan synliggöra centrala inslag i under

visningen. Dock ska man vara medveten om att dessa inte alltid går att tillämpa på det egna 

empiriska materialet. Forskningen har behov av dessa kategorier för att förklara verkligheten, 

men i praktiken kan flera konceptioner och ambitioner verka samtidigt, ibland även i konflikt 
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med varandra, och man ser sällan en ämneskonception i renodlad form (Lundström, 2007). 

Lundström ställer frågan om vi inte har ett svenskämne som nu är på väg in i en femte period 

som kännetecknas av postmoderna drag. Magnus Persson (2004) menar att ifrågasättandet av den 

nati on ella identiteten har lett till vad han benämner en ”postnationell kulturell identitet”. De 

nation alistiska ideal som präglade ämnet under dess första hundra år har ersatts av andra ideal. 

Vissa söker en vidgad identitet som vill vara del av ”större geografiska och kulturella gemen

skaper”, medan andra sluter sig i mindre grupper, exempelvis etniska, religiösa eller regionala 

grupperingar (Persson, 2004). I ett sådant samhälle blir skolans fostransroll fortfarande viktig, 

men det läggs större fokus på individens förmåga till etiska ställningstaganden som bygger på 

kunskap och förståelse av andra kulturer och komplexa system och sammanhang. Eleverna ska 

utveckla sin förmåga att kritiskt granska information i en alltmer informationstät och globalise

rad värld. 

Som ett led i detta har svenska kommit att inkludera bildbaserade medier i allt högre grad i 

ämnesbeskrivningen. Uttryck som ”det vidgade textbegreppet” har myntats för att uppmärk

samma att texter inte längre begränsas till tryckt text, utan kan inkludera exempelvis bilder, ljud 

och filmer. Ett nytt textbegrepp skapar även glidningar kring andra begrepp inom ämnet. 

Exempelvis menar Säljö (2005) att det uppstår nya sätt att läsa och ”att läsa i bemärkelsen att 

kunna dechiffrera ord på skärmen är nu bara en liten del av det vi menar med att kunna läsa och 

tillgodogöra oss text” (Säljö, 2005, s. 221). 

Vad vi räknar som litteratur har också ifrågasatts. Vilken slags litteratur ska ämnet belysa  ? 

Och varför  ? Persson (2004) skriver att litteraturens gemenskap inte längre är självklar. Andra me

dier har till stor del tagit över rollen som förmedlare av fiktion och litteraturens roll som ett kul

turellt ”kitt”, som något som skapar sammanhållning, är inte längre densamma. Lundström 

(2007) har samtidigt visat att det vidgade textbegreppet i mångt och mycket ännu begränsas till 

att vara endast ett begrepp hos lärare och inte införlivad i undervisningen. I praktiken är styr

dokumenten endast en av flera faktorer som påverkar lärarens urvalsprocess. 

Svenskämnet, med sin breda ämnesbeskrivning och många ämneskonceptioner står med 

andra ord och slits mellan å ena sidan starka förändringskrafter som vill följa med i samhälls

utvecklingen, å andra sidan djupt rotade utbildningstraditioner som bygger på beprövad erfaren

het från lärarnas sida.

Bildämnet i förvandling

Liksom svenskämnet har bildämnet genomgått stora förändringar. Åsén (2006) har delat in 

 ämnets utveckling i tre faser: ”teckning som avbildning”, ”teckning som uttrycks medel” och ”bild 

som kommunikationsmedel”. 

Innan bild blev ett ämne i skolan, under namnet ”teckning”, hade undervisning främst skett 

på akademier, i ateljéer och i hemmen, med andra ord från vuxen till barn, mästare till elev. I 
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samband med industrialismen uppstod ett behov av duktiga tecknare och undervisning började 

ges i skolan. Den kom dock att präglas av massundervisning. Från mitten av 1800talet och 

framåt bestod ämnet i huvudsak av metodisk linearritning, där man med linjal och passare bygger 

upp geometriska former, avbildningsteckning och att teckna i linje och  pricknät. Det fanns en 

stark betoning på moralisk fostran. En av fäderna för den tidens folkundervisning, Pestalozzi, 

menade att det faktum att alla barn inte lärde sig att avbilda genom den föreskrivna undervis

ningen uppvägdes av att de åtminstone lärde sig att sitta still och arbeta (Åsén, 2006). 

Nyttoaspekten var med andra ord viktig i bildframställningen. Teckning betraktades som 

något som gynnade den analytiska förmågan, det var ett sätt att förstå omgivningen och även en 

färdighet som gick att träna upp (AulinGråhamn, 2004). Inom bland annat konsthantverken 

och den industriella produktionen insåg man värdet av bildundervisningen och 1869 kom ett be

tänkande som ledde till att teckningsämnets status höjdes och fick fasta timmar på schemat. Även 

om ämnet nu fick metodiska anvisningar som var lika för hela folkskolan, tvingades eleverna att 

göra identiska övningar, alla samtidigt, och formen för undervisningen hölls inom ramen av sko

lans hårda disciplin (Åsén, 2006).

Samtidigt fördes en debatt kring sekelskiftet och in på 1900talet där man frågade sig om inte 

nyttoaspekten som skolan betonade i bildämnet ställdes i konflikt med estetiska värden som kon

sten hade att erbjuda. Det fanns önskemål om att bildämnet även skulle bli ett ämne för konst

bildning och smakuppfostran (Åsén, 2006).

När utvecklingspsykologiska teorier kring barns bildutveckling började spridas kritiserades 

skolans vuxenstyrda perspektiv på bildundervisningen. Bland annat kom John Deweys reform

pedagogiska idéer, genom Alva Myrdals och aktivitetspedagogen Elsa Köhlers påtryckningar, att 

starkt influera svensk barnomsorg. Inom skolan började en friare inställning till bildskapande att 

förespråkas, även om det kan ifrågasättas hur fri det fria skapandet egentligen kom att bli (Aulin

Gråhamn, 2004). Inledningsvis kom dessa tankar kring den ”fria” teckningen att motiveras i ter

mer som att det var ett stöd för andra ämnen och att barnen lärde sig bättre genom att både få läsa 

om något, se det, känna det och även avbilda det. Detta känns fortfarande igen i mångas 

resonemang kring bildämnets existensberättigande. Dessa tankar avlöstes sedan av en syn på 

ämnet som ”ett andningshål”, en avkoppling från andra ämnen i skolan, något som Åsén (2006) 

anser är aktuellt än idag. Han ställer även frågan om inte detta kan tänkas vara en bidragande del 

till att ämnet har nedvärderats och marginaliserats i skolan. 

Under 1950 och 60talet skrevs den friare synen på skapande in i ämnets kursplaner och 

ledde till behov av nya läromedel och material och en delvis ny lärarroll. Elevens egna intressen 

och personliga uttryck fick en större betydelse i undervisningen och bedömningen av deras 

arbet en. Det är denna period eller fas i bildämnet som Åsén (2006) benämner som ”teckningen 

som uttrycksmedel”. Fortfarande är det mest traditionella tekniker och konstbilden som är ut

gångspunkten för elevernas arbeten.
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Under senare delen av 1900talet kom ämnet att utvidgas. Nya bildmedier som serier, reklam 

och TV påverkade undervisningen. Det betyder dock inte att de föregående idealen glömdes 

bort, men den tekniska utvecklingen förändrade förutsättningarna för ämnet. Tanken var att 

eleverna också måste lära sig att kritiskt granska de budskap som de möter i samhället. I samband 

med 1980 års läroplan byter ämnet namn till ”Bild” och bilden börjar nämnas som ett viktigt 

kommunikationsmedel vid sidan av andra språkliga förmågor (Åsén, 2006).

Idag kan vi se ett ganska splittrat bildämne. Det infogas nytt innehåll, exempelvis erbjuder 

datorer, Internet och andra tekniska verktyg nya uttrycksmöjligheter, stoff och arbetssätt för äm

nets del, samtidigt som äldre former och innehåll vill rymmas kvar. Trots att styrdokumenten 

lämnar stor frihet vid utformningen av undervisningen konstaterar Marner och Örtegren (2008) 

med utgångspunkt i den nationella utvärderingen av bildämnet, NU 03, att ämnet fortfarande till 

största del består av bildframställning. Detta bekräftas av Åsén (2006) som menar att det tar tid för 

nya läroplaner att införlivas i undervisningen. Det tycks som om ämnets gamla traditioner lever 

kvar i hög grad, trots att ämneskonceptionen av bild som kommunikationsämne är relativt beto

nat i styrdokumenten. Åsén belyser att detta även kan ha sin grund i elevernas förväntningar på 

bild som ett roligt och praktiskt ämne som ska fungera som en slags oas i en i övrigt ganska teo

retisk skolgång. Brist på materiella tillgångar anges också som en orsak till att det tar tid att lägga 

om undervisningen. Marner och Örtegren (2003) förordar dock ett bildämne som bör sträva mot 

att bli ett mer renodlat kommunikationsämne.

Yvonne Eriksson (2009) undersöker olika former av interaktion mellan bild och text i Bildens 

tysta budskap och menar att det finns ett utbrett missförstånd kring bildtolkning och bildförståelse 

– nämligen att vi skulle vara duktiga på det bara för att vi omges av ett stort bildflöde i samhället. 

Hon menar att bilder är något vi å ena sidan ”omedelbart och intuitivt uppfattar, å andra sidan är 

de många gånger svårgenomträngliga och svårtolkade.” (Eriksson, 2009, s. 185). Hon poängterar 

också att det faktum att man känner igen ett bildelement inte betyder att man förstår dess inne

börd och funktion. Detta motiverar varför bildanalys också bör ta större plats i skolan, något som 

Marner och Örtegren (2008) också lyfter fram i sin utvärdering av bildämnet.

Den syn som Eriksson (2009) ställer sig kritisk till, synen på bilder som ett språk som alla själv

klart förstår, knyter an till något Marner och Örtegren (2003) tar upp i En kulturskola för alla. 

Estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. De menar att det i skol

världen finns en utbredd syn på estetiska ämnen som mindre viktiga som kunskapsämnen än 

exempel vis språk och matematik. Författarna ser kopplingar till ämnets förminskade roll i skolan 

med vad de kallar för en vertikal/hierarkisk syn på exempelvis språk och bild, där språket anses 

förknippat med logiskt tänkande och kunskap i högre grad än bilden, som i sin tur anses vara mer 

knuten till intuition och känslor. Skolan premierar de mer teoretiskt förankrade ämnena, samti

digt som synen på estetiska ämnen, som ofta vilar på konstnärlig grund och inte alltid känne

tecknas av ”vetenskaplig begreppsmässig klarhet”, nedvärderas. Detta skeva maktförhållande 
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mellan bild och andra ämnen i skolan kan även orsaka en konflikt inom det egna ämnet, då det 

riskerar att uppstå en dikotomi mellan ämnets teori och praktik om lärare accepterar denna 

polariserade syn.

Marner och Örtegren (2003) anser att varje estetiskt ämne har ett eget hemmedium, bild har 

bilder, slöjd har artefakter och så vidare, och att lärare bör eftersträva att stärka sina, för sitt ämne 

unika, mediespecifika kompetenser. Projekt kan med fördel genomföras mellan olika ämnen så 

länge lärare inte gör avkall på sina kursplaner och strävansmål, samt tillåter att olika former av 

medieringar får verka på sina egna villkor. 

Nina Bondesson (2008) skriver i essän Den illojala konstens oändliga möjligheter om två utbild

ningssystem inom konsten. Den ena är ”den praktiska konsttillverkningen”, som förutsätter 

handens arbete, materialkänsla och en stark tro på konstens förmåga att beröra i egenskap av sig 

själv. Den andra, ”den konceptuellt språkliga konsttillvekningen”, har istället sin utgångspunkt i 

universitetets kunskapstradition. Här är det idéerna som står i centrum och språket är konst

närens främsta material. Den här inriktningen vill tänja på konstens gränser och möjligheter och 

ifrågasätter tidigare konstbegrepp. 

Detta skapar onekligen motsättningar mellan olika synsätt och förhållningssätt till konstens 

roll och funktion. Kanske färgar även dessa olika spår av sig på bildundervisningen och skapar 

ambivalens inför ämnets innehåll och utformning. Som tidigare nämnts befinner sig bildämnet i 

hög grad inom ”den praktiska konsttillverkningen”, samtidigt som det i samhället finns en 

mängd rörelser som påverkar vår uppfattning om vad konst är eller borde vara.

Ämnesintegrering – ett mångtydigt begrepp

I skolan används begrepp som samverkan, ämnesintegrering och samarbete nästan synonymt och 

det kan råda en viss begreppsförvirring. Med ämnesintegrering menas att innehåll från två eller 

fler ämnen kompletterar varandra eller att två eller fler ämnen samverkar över ämnesgränserna 

för att ge eleverna en bättre helhetssyn på ett kunskapsområde. Ämnesintegrering kan därmed 

ske på en rad olika sätt. Det kan förekomma på ett teoretiskt plan, det vill säga enbart med 

avseende på ett specifikt kunskapsområde, och/eller genom att ämnen ”lånar” arbetssätt och 

tekniker från varandra eller en kombination av både teoretiskt innehåll och metod. Det är vanligt 

att ämnesintegrering sker i form av temaarbeten eller projektarbeten tillsammans med andra 

lärare, men det kan i princip genomföras av en enda lärare som helt enkelt fogar delar av ett annat 

ämne till sitt eget ämne (Arwedsson & Arwedsson, 2000). Tematisk undervisning utmärks bland 

annat av att olika färdigheter tränas i funktionella sammahang och att olika ämnen integreras till 

en helhet (Nilsson, 2007). Ibland är det en mer eller mindre påtvingad arbetsform som grundar 

sig i enskilda skolors pedagogiska syn och arbetssätt (Arwedsson & Arwedsson, 2000). Andra 

gånger sker den på lärarnas initiativ utan inblandning från skolledningen. Olika lärare tolkar och 

förhåller sig därför inte likadant till begreppet.



10

Det har forskats en hel del kring ämnesintegrering, bland annat har Hultdin och Rehn (2009) 

frågat lärare och elever om deras uppfattningar om bildintegrering på gymnasieskolan i ett 

examens arbete vid Umeå universitet. Resultatet visade att bildintegrering kan leda till ett dju

pare meningsskapande för elevernas del och det upplevs som ett roligt och intressant arbetssätt. 

Däremot var det betungande i administrationen och det fanns en del organisatoriska hinder. 

Måluppfyllelsen bör vara tydligt formulerad i förväg och ämnena måste ha tydliga beröring

punkter för att arbetet ska fungera bra. Även andra studier visar på liknande problematik 

(Arwedsson & Arwedsson, 2000, Brynås & Eriksson, 2008).

Ett annat relevant arbete som den här studien delvis tangerar angående diskursordningar och 

samverkan är Munkhammars (2001) avhandling Från samverkan till integration. Arena för gömda mot-

sägelser och förgivet tagna sanningar. En studie av hur förskollärare, fritidspedagoger och lärare formar en sam-

verkan. Här är det inte så mycket ämnesintegrering som samverkan som är i fokus, men hennes 

studie är ändå intressant i sammanhanget då den visar på olika diskursers betydelse för en samver

kan mellan förskola och skola. Hon visar hur olika diskurser konstituerar sin egen praktik där 

vissa saker tas för givet och hur den dominerande diskursen blir mest styrande när flera diskurser 

ska samverka. Arbetslagen saknar tid för att analysera och utvärdera det egna arbetet, init iativet 

till samverkansprojektet kom från skolledningen och på många vis tvingas därmed peda gogerna 

att bära ansvarsbördan när en statlig reform ska genomföras.

Huruvida en diskurs kommer att framstå som mer dominant än en annan i mitt arbete åter

står att se, men det känns rimligt att anta att liknande maktstrukturer uppstår mellan andra 

diskurser och i andra sammanhang än enbart de som Munkhammar identifierar i sin avhandling. 

Metod
Studiens upplägg

Studien bygger på en kvalitativ undersökning i två delar. Den första delen består av en analys av 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) och ämnesbeskrivningar och kurs och ämnesplaner 

i svenska och bild i gymnasieskolan. Målet är att ringa in vad som sägs kring ämnesintegrering 

samt eventuella förändringar inom respektive ämne som kan vara av intresse för studien. 

Formuleringar som knyter an till relationen mellan ord och bild kommer även att kartläggas i den 

första delen av undersökningen. 

Den andra delen bygger på intervjuer med fyra gymnasielärare, två lärare i svenska och två i 

bild som är verksamma på olika skolor i norra Sverige. Intervjuerna har formen av en intervju

guide, där det ställs frågor under följande teman: ”lärares ämnessyn – att balansera teori och 

praktik”, ”kompetens och fortbildning – att hantera förändring”, ”ord och bild” och ”ämnes

integration – hinder och möjligheter”.

Då arbetets syfte inte kan besvaras med en summativ mätning är den kvalitativa intervjun en 
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lämplig metod för insamling av empiriskt material till studien. I den kvalitativa intervjun efter

strävas öppna frågor som ger utrymme för uttömmande svar. Trost (1997) skriver att det kan ge 

ett rikt material att bearbeta, som kan åskådliggöra skeenden, åsikter, mönster med mera, vilket 

också är förhoppningen med mitt arbete.

Analys – struktur och metod

De teman som används vid intervjuerna kommer att fungera som rubriker för att strukturera 

analysen, där svaren från de fyra informanterna löpande kommer att presenteras under respektive 

tema. Detta för att sätta fokus på innehållet, då intervjuernas huvudsakliga syfte är att ta reda på 

hur olika lärare tänker kring de frågor som varje tema berör. Studien kommer med andra ord att 

präglas av djup snarare än bredd. Detta för att arbetet, hellre än att konstatera generella tendenser, 

är ämnat att diskutera bakomliggande orsaker som kan påverka lärares inställning till föränd

ringar inom ämnet och ämnesintegrering. 

Studien kretsar kring den retorik som omgärdar de två ämnena, både den retorik som styr

dokumenten står för och det lärarna ger uttryck för i intervjuerna. Jag kommer inte att mäta 

skillnader mellan retoriken och den praktik, det handlande, som följer på retoriken. Det skulle 

förutsätta att jag även tar del av lärarnas arbete i klassrummet eller ett pågående projekt i ämnes

integrering. Det hade varit mycket intressant att göra, men en sådan studie är mer omfattande än 

vad det här arbetet ger utrymme för. Jag ämnar istället formulera antaganden kring hur retoriken, 

som är ett uttryck för diskursen, kan tänkas påverka en eventuell ämnesintegrering. 

Jag kommer att använda diskursanalys som ett teoretiskt verktyg för att närma mig retoriken 

kring dessa två ämnen. Ambitionen är att försöka förstå hur olika diskurser både kan sätta ramar 

för en verksamhet och vara en bidragande del i en förändring av en verksamhet. Diskursanalysen 

som metod kommer att beskrivs mer ingående under rubriken ”Diskursanalys”.

Intervjuer – form och genomförande

Den valda metoden ställer krav på kvaliteten på intervjun, då materialet enbart bygger på svar 

från fyra lärare. Som tidigare nämnts används intervjuguiden som modell för att strukturera 

intervjuerna. Min intervjuguide är uppbyggd kring fyra teman med förslag på frågor under res

pektive tema. Beroende på hur samtalet fortlöpte med varje lärare uppstod dock individuella 

följdfrågor. En intervjuguide lämnar utrymme för spontana sidospår, samtidigt som den kan ga

rantera att vissa teman och frågor besvaras. Det skapar ett mer dynamiskt samtal och ger mig som 

samtalsledare frihet att anpassa samtalet om saker kommer upp som känns intressanta att bygga 

vidare på (Kvale, 1997). 

När en intervjuguide används är det viktigt att bejaka de svar som informanten lämnar och 

kunna frångå de frågor som man har förberett om andra frågor kan leda samtalet vidare. Det 

finns annars en risk att intervjuguiden i själva verket får formen av en strukturerad intervju eller 
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en muntlig enkät istället för den mer tillåtande intervjuform som den var tänkt som. Det menar 

Johansson och Svedner (2010) i sin bok Examensarbetet i lärarutbildningen. 

Två intervjuer genomfördes ute på lärarnas arbetsplatser. Vi sökte upp små, avskilda rum för 

att kunna samtala i lugn och ro. Två intervjuer genomfördes per telefon, då lärarna är verksamma 

på skolor i andra kommuner. Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter att genomföra. I enlig

het med Forskningsetiska priciper inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 

u.å.) inledde jag varje intervju med att informera om arbetets syfte, om konfidentialitet och re

spondentens rätt att avbryta intervjun, samt bad om godkännande för ljudupptagning. Tre inter

vjuer spelades in, men vid den sista intervjun fördes anteckningar av respekt för respondentens 

ovilja att bli inspelad. Jag förde även anteckningar om det var något som var värt att notera till 

analysen. En intervjusituation är ett iscensatt samtal, något som olika personer känner sig mer 

eller mindre bekväma med. Lärarens inställning inför själva ämnet eller talsituationen påverkar 

ofrånkomligen vad som sägs vid tillfället. Vid telefonintervjun går man delvis miste om denna 

möjlighet, men det uppvägdes av att jag fick spridning på mitt material. Olika skolor och 

kommuner skapar i viss mån sin egen skolkultur (Arwedsson & Arwedsson, 2000), vilket jag 

hoppas på att fånga upp genom att intervjua lärare från olika orter och skolor.

Urval och avgränsningar

Valet av lärare styrdes av tillgänglighet. Jag kontaktade först en lärare som har varit handledare åt 

mig under min verksamhetsförlagda utbildning. Sannolikheten att få tag i undersöknings personer 

blir då stor, men urvalet blir inte generellt på grund av det låga antalet deltagare i studien 

(Bryman, 2011). Jag gjorde även riktade sökningar där jag ringde upp lärare och presenterade mitt 

arbete och frågade om de var intresserade av att delta. På så vis fick jag tag i tre lärare att intervjua. 

En lärare fick jag kontakt med genom en kurskamrat. Jag ville intervjua någon som inte hade 

arbetat så länge för att få spridning bland respondenterna när det kommer till hur länge de har 

varit yrkesverksamma. Antal år i yrket är en faktor som påverkar lärarens ämnessyn och inställ

ning till förändringar inom ämnet, antagligen i högre grad än deras levnadsålder, eftersom det är 

bundet till när de utbildade sig och vilka ämneskonceptioner som då var rådande (Lundström, 2007). 

Att alla informanter är kvinnor är ett utslag av sannolikhet, då kvinnor är över representerade 

bland lärare i svenska och bild. Det fanns dock ingen tanke bakom det, men det utgör heller inget 

hinder för att undersöka diskurserna då de rimligtvis är bra representanter för det faktiska förhål

landet ute på skolorna. 

Alla lärare är verksamma i gymnasieskolan, en lärare arbetar på en friskola, de övriga i kom

munal regi. Den aktuella reformen inom svensk gymnasieskola gjorde det intressant att avgränsa 

studien till svenska och bild i gymnasieskolan. Jag har begränsat studien till att enbart beröra 

retoriken kring de två ämnena samt hur de förändras över tid. Jag har även i analysen av styrdo

kumenten valt att koncentrera mig på ämnesbeskrivningen och grundkurserna i svenska respek
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tive bild. Detta för att få ett rimligt omfång på materialet i förhållande till studiens omfattning. 

Retorik och ämneskonception

Under arbetets gång förekommer begreppen ”retorik” och ”ämneskonception” och då dessa be

grepp kan ha flera innebörder är det på sin plats att avgränsa hur jag tolkar och använder dem i det 

här sammanhanget. 

Retorik är kort och gott vad som sägs om något. Lundström (2007) beskriver det på följande vis:

När någon uttalar en ambition med ämnet, oavsett om det är en politiker, en enskild lä

rare eller någon annan genom exempelvis ett styrdokument, innebär det att det skapas 

en retorik kring ämnet. Denna retorik existerar på flera olika nivåer och ska inte uppfat

tas som försök att med språkliga medel övertyga någon. Snarare handlar det om ett ut

tryck för uppfattningar om, eller diskussion kring, vad ämnet bör vara. Det handlar i be

tydligt högre grad om tal om än tal för någonting (Lundström, 2007, s. 27). 

I det här fallet undersöker jag dels den retorik som styrdokumenten står för och dels den retorik 

som lärarna ger uttryck för. I detta kan sedan olika ämneskonceptioner spåras. Som tidigare 

nämnts kan flera ämneskonceptioner verka samtidigt i ett ämne, exempelvis ger styrdokumen

tens retorik en bild av flera ämneskonceptioner. Lundström (2007) konstaterar att det finns lik

heter mellan retorik och konceptionsbegreppet, men i sitt arbete lät han konceptionen represen

tera en föreställning om vad ett ämne är medan retoriken fick representera vad som sägs om 

ämnet – definitioner som kan nyttjas även i den här studien.

Man bör dock vara medveten om att det är skillnad på vad styrdokument säger att ett ämne är 

och hur en lärare uppfattar samma ämne. En som har undersökt detta är Edmund Knutas (2008), 

som menar att det är svårt att tolka kursplaner då de ger möjlighet till olika, och ibland motsatta, 

tolkningar. Det är dessutom skillnad på vad en lärare säger sig göra och vad som faktiskt görs. 

Den här studien avgränsas dock till vad som sägs. 

Diskurs

Ett annat återkommande begrepp är ”diskurs”. En diskurs utgörs i en snäv tolkning av olika for

mer av formellt tal eller argumenterande tal. I en vidare betydelse kan en diskurs ses som ett 

språkligt uttryck för det system, de enheter och den ordning som upprättar och vidmakthåller 

kunskap, förståelse och begreppsbildning inom ett område. En diskurs är en social konstruktion. 

Något förenklat kan man säga att det är en slags gränsdragning mellan olika kategorier som styr 

vårt sätt att tänka och handla och vår uppfattning kring vår egen identitet (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Olika yrkesgrupper kan således ge uttryck för olika diskurser, liksom andra 

grupper i samhället. Inom pedagogik kan exempelvis en ämneslärare i gymnasieskolan represen
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tera en diskurs, medan lärare på förskolan befinner sig i en annan, med andra traditioner och 

normer. Men även bland lärare på samma utbildningsnivå kan det förekomma olika diskurser. 

Bara det att lärare inom samma ämne konstruerar ämnet olika ger grund för det påståendet. När 

det kommer till ämnesintegrering, som bygger på samarbete och dialog, kan det därför vara 

intressant att fråga sig huru vida lärare talar samma språk och ger uttryck för samma diskurs och 

vilken betydelse det har för det gemensamma arbetet. 

Diskursen är däremot inte samma sak som ämneskonceptionen. Ämneskonceptionen är en 

föreställning om ämnet, medan diskursen snarare reglerar hur vi talar och tänker och vilket hand

lingsutrymme vi har i praktiken. Däremot kan en inriktning inom ämnet, som bottnar i en 

ämnes konception, fungera som en benämning på en diskurs för att lättare hålla isär flera diskur

ser inom ett visst fält.

Att vi tillhör olika diskurser medför att vi både avgränsar oss och utesluter saker, men diskur

sen fungerar även som ett raster genom vilket vi ser världen och bedömer om något är rimligt, 

relevant, sant eller möjligt (Börjesson & Palmblad, 2007). Det medför samtidigt att vi aldrig är 

neutrala. Vi kan inte stå på en punkt och säga oss veta sanningen om världen, eftersom sanningen 

aldrig är densamma för två människor. 

I Diskursanalys som teori och metod (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) används en översväm

ning som exempel för att förklara hur samma händelse kan leda till olika utsagor kring händelsen. 

Religiösa personer kan förklara en naturkatastrof som ”Guds vilja” medan andra förklarar en 

översvämning i politiska termer som ett resultat av dålig stadsplanering. En tredje grupp kanske 

ser kopplingar till en meteorologisk diskurs och talar i termer om nederbörd och vindar. Samma 

materiella faktum, en översvämning, kan alltså leda till att människor placerar händelsen inom 

olika diskurser. Eller som författarna uttrycker det, ”Med hjälp av språket skapar vi representationer 

av verkligheten” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 15). Dessa representationer ska inte en

bart ses som speglingar av verkligheten, utan snarare bidrar representationerna till att skapa den.

 

Diskursanalys

När ett arbete kommer in på frågor kring språk och sociala praktiker är diskursanalys ett lämpligt 

och mångsidigt undersökningsverktyg (Thavenius, 2002). Diskursanalysen sätter nämligen vikt 

vid språket och att språket är bundet till olika sociala sammanhang. Språket både uttrycker och 

formar diskursen. Målet med diskursanalys är dock inte att ta reda på vad folk egentligen menar när 

de säger något, eller hur verkligheten ser ut bakom utsagorna  teorin bygger ju på att man inte 

kan nå verkligheten utanför diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Istället siktar ana

lysen på att undersöka själva diskursen. Att åskådliggöra mönster i utsagorna och titta på hur dessa 

uttryck påverkar vårt handlande. 

Något som komplicerar vid diskursanalys är att det finns olika tolkningar av begreppet 

diskurs. Vilken betydelse, tillämpning och räckvidd diskursen anses ha varierar beroende på vil
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ken teoribildning den vilar i (Howarth, 2007). Samma teori erbjuder alltså flera angreppssätt, 

något som Winther Jørgensen och Phillips (2000) löser genom att föreslå en kompromiss mellan 

angreppssätt, där deras respektive styrkor kombineras utan att deras teorier, premisser eller meto

der hamnar i konflikt med varandra. Detta kommer att vara vägledande för mitt arbete.

  Författarna inleder kapitlet Ett integrerat perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 131) 

med att diskutera diskursers struktur och menar att det kan vara svårt att hantera förändring 

inom diskursteori. Om man inte tittar på verkligheten bakom en utsaga, på var strukturen kom

mer ifrån, blir det svårt att se hur en person förhåller sig till förändringar av strukturen. Angående 

diskursiva uttryck menar de att ”för att säga något meningsfullt om dem, till exempel om de 

bidrar till reproduktion eller förändring, måste man ställa dem mot en eller annan bakgrund.” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 133). De menar därför att man som forskare kan välja en 

diskursordning som ram för undersökningen för att därefter ringa in olika diskurser inom 

diskurs ordningen för analys. I mitt fall kan temat ”ord och bild” vara exempel på en diskurs

ordning som belyser hur diskurserna inom bildämnet och svenskämnet möts och agerar. Därefter 

kan man exempelvis undersöka hur olika diskurser bidrar till förändring eller hur de fördelar ut

rymmet inom diskursordningen. 

I ett sådant sammanhang blir makt och makthierarkier aktuella frågor för diskussion. Det 

finns en risk att man tolkar ”makt” som någonting negativt och som något människor utövar 

medvetet mot andra, men så behöver det inte vara. Många gånger är människor omedvetna om 

maktstrukturer som de själva är en del av. Diskursen begränsar människors handlingsutrymme 

på gott och ont och det finns även maktordningar som reglerar olika diskursers handlingsutrym

men i relation till varandra. Makt är med andra ord en faktor som skapar och vidmakthåller olika 

diskurser, men som också kan bidra till att förändra dem i viss mån (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Det är också därför det är värdefullt att diskutera diskurser. Det kan både synliggöra orätt

visor och ge oss en utgångspunkt för en diskussion kring förändring.

Konsekvensen av att välja ut en diskursordning blir, som Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) pekar på, att man konstruerar något istället för att kartlägga något som redan finns i verk

ligheten. Men det betyder inte att man kan formulera vilka diskurser som helst med bibehållen 

trovärdighet. Diskursen måste tydligt dokumenteras genom litteratur och analys av sitt material. 

Sedan får slutsatser dras som kanske leder till att man måste omformulera sina första antaganden. 

Dessutom kan man inte räkna med att till fullo kunna kartlägga en hel diskurs eller ett nätverk av 

diskurser, utan snarare vara tacksam om man, som författarna formulerar det ”kan foga några 

brickor till en mer generell bild av diskursordningen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 134).

Jag tänker mig därför diskursanalysen som ingång till mitt material och som en slags fond 

mot vilken jag prövar olika hypoteser. Jag är främst intresserad av att försöka komma åt det som 

är meningsskapande i en rad uttalanden. Jag kommer att utse en primär diskursordning och för

söka ringa in diskurser, samt diskutera makt och förändring utifrån det. Till min hjälp lånar jag 
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främst ett verktyg från inriktningen ”diskursanalys” – begreppet ”flytande signifikanter”. En 

flytande signifikant är ett ord eller ett begrepp som kan fungera som indikator på en diskurs

ordning. För att illustrera hur det går till kan exempelvis begreppet ”estetiska läro

processer” indikera diskurser inom estetiska ämnen. Dessa diskurser försöker var och en att fylla 

begreppet ”estetiska läroprocesser” med olika innebörd. Det som dock kännetecknar en flytande 

signifikant är att ingen ensam diskurs har kunnat ge den en fast och given betydelse. Begreppet 

utgör då en diskursordning där flera diskurser på olika sätt eftersträvar att erövra begreppet, 

vilket skapar spänningar och motsättningar dem sinsemellan.
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Analys
Jag har följt det råd som Winther Jørgensen och Phillips (2000) ger och utsett en övergripande 

diskurso rdning för analysen av det insamlade materialet. Då mitt arbete är ämnat att diskutera 

ämnesintegrering har jag valt temat ”ord och bild” som diskursordning för att belysa de diskurser 

möts inom ett avgränsat fält. Detta är dock inte möjligt utan en viss kartläggning av andra diskur

ser inom ämnet och därför har jag två delar i analysen: den första delen koncentrerar sig på vad 

som sägs i styrdokumenten och den andra går igenom det insamlade materialet från intervjuerna. 

Jag kommer både att tala utifrån de ”stora” diskurserna som varje ämne utgör, men jag kommer 

även att komma in på ”mindre” diskurser inom respektive ämne som krockar eller samverkar 

med andra diskurser. I min avslutande diskussion ska jag sedan försöka att knyta ihop alla trådar 

och i högre grad koppla de olika delarna till diskursordningen ”ord och bild”.

Del 1: Styrdokumentens retorik och diskurs
Här kommer först en genomgång av Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) där jag under

söker vad som sägs kring ämnesintegrering. I skrivande stund ska regeringen fatta beslut om 

kommande läroplan för de frivilliga skolformerna utifrån skolverkets översyn av läroplanerna. 

Ett av förslagen som läggs fram är exempelvis att ”mål att sträva mot” och ”mål att uppnå” ska 

skrivas ihop till ”övergripande mål” så som de har gjorts i nya läroplanen för grundskolan.

Efter genomgången av Lpf 94 går jag igenom ämnesbeskrivningar och ämnesplaner för 

svenska och bild, samt deras nuvarande och kommande kursplaner i sina första grundkurser. 

Målet är främst att ringa in eventuella förändringar inom ämneskonceptionen som kan framgå i 

ämnenas retorik. Jag vill även se vilka diskurser som kan spåras i styrdokumentens retorik, samt 

vad som knyter an till relationen mellan ord och bild.
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Läroplanen och ämnesintegrering

Själva begreppet ämnesintegrering nämns aldrig i Lpf 94, men en rad formuleringar implikerar 

att ämnesintegrering uppmuntras. En formulering under rubriken ”Kunskaper och lärande” kan 

relativt tydligt kopplas till ämnesintegrering:

Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan 

ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang, vilket fordrar särskild 

uppmärksamhet i en kursutformad skola. (Lpf 94, s. 6).

Syftet med en sådan formulering är att fästa vår uppmärksamhet vid en potentiell risk i en skola 

som är indelad i separata ämnen och kurser, nämligen att den spetskunskap som kursen erbjuder 

eleverna, och som kan leda till djup förståelse inom ett avgränsat kunskapsområde, också kan 

göra det svårt för eleven att förstå samband i komplexa system. Detta innebär inte att ämnes

integrering är ett självklart alternativ för att hantera problematiken, men en ämnesintegrerad 

under visning kan bidra till att luckra upp gränsen mellan ämnen och kurser när det anses nöd

vändigt för att belysa särskilda samband i undervisningen.

En rad andra formuleringar tyder på att skolan ska vara en plats för samverkan, där ett helhets

perspektiv på kunskap och lärande ska tillämpas. Exempelvis att utvecklingen inom yrkeslivet för

utsätter ”gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om 

såväl egen som andras kompetens” (Lpf 94, s. 5), något som också ställer krav på skolans arbetsformer. 

Ett mål att sträva mot är att eleverna ska kunna överblicka större kunskapsfält och en av skolans 

riktlinjer är att läraren skall ”samverka med andra lärare på att nå kunskapsmålen” (Lpf 94, s. 12).

Formuleringar som att eleverna ska ”kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett 

stort informationsflöde” (Lpf 94, s. 5), att de ska få prova på olika arbetssätt och arbetsformer 

samt ”få stöd i sin språk och kommunikationsutveckling” (Lpf 94, s. 11 ) kan, trots att de var för 

sig endast har en vag anknytning till ämnesintegrering, tillsammans motivera ämnesintegrering 

mellan svenska och bild med utgångspunkt i läroplanen.

Det finns, för att knyta an till bild och svenskämnets konceptioner, även uttryck som går att 

koppla till den postmoderna och kommunikativa ämneskonceptionen inom svenskämnet och 

bildämnet, exempelvis att eleverna ska kunna förhålla sig till en komplex verklighet och att sko

lan ska ”utveckla elevens kommunikativa och sociala kompetens” (Lpf 94, s. 5). Ett internationellt 

perspektiv anses även viktigt i undervisningen. Eleverna ska se sig själva i ett globalt samman

hang och förberedas för täta kontakter mellan olika kulturer och nationer. De ska även 

kunna ”bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv.” (Lpf 94, s. 10). 

Samtidigt ger läroplanen också uttryck för kunskapsaspekter som går att skriva in under an

dra ämneskonceptioner inom svenska och bild, så det är svårt att visa på någon särskild diskurs 

som utkristalliserar sig här. Snarare ger läroplanen uttryck för flera olika diskurser och är ett 



19

makt och styrmedel som kan vara med och bidra till att avgränsa diskurser eftersom lärare (inom 

olika diskurser) använder läroplanens formuleringar för att motivera sin verksamhet.

 

Svenskämnets retorik och diskurs

I dagsläget har svenska en ämnesbeskrivning som anger ämnets syfte, dess mål att sträva mot och 

ämnets karaktär och uppbyggnad. Varje kurs presenteras i separata kursplaner med mål som elev

erna ska ha uppnått vid kursens slut, samt betygskriterier för kursen. Detta kommer i och med 

gymnasiereformen att ersättas av en ämnesplan, som tar upp kärnan i ämnet och dess syfte. Sedan 

presenteras det som undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla i form av en num

rerad lista. Därefter presenteras kurserna, deras centrala innehåll och deras betygskriterier.

Kärnan i ämnet svenska är densamma i både nuvarande och kommande kursplaner och 

ämnes plan, nämligen språket och litteraturen. Däremot betonas delarna annorlunda. 

Den nuvarande ämnesbeskrivningen inleds med att ta upp ämnets långsiktiga och över

gripande syfte, vilket bland annat är att stärka den personliga och kulturella identiteten, att elev

erna ska utveckla sitt tänkande, sin kreativitet och förmåga att kommunicera. Nästa stycke sätter 

främst fokus på språket och dess viktiga funktion för identiteten och samhörighet med andra 

människor. Först en bit ner i texten nämns litteratur och bildmedier för första gången, eller att 

läsa och skriva med mera, alltså mer konkret vad eleverna ska få arbeta med, eller på vilket sätt, 

samt hur språket och litteraturen kan hjälpa eleverna att nå de övergripande målen.

I den nya ämnesplanen är det ett mindre textomfång. Först möts läsaren av ett kort textstycke 

som slår fast att språket och litteraturen är kärnan i ämnet och att språket är det främsta redskapet 

för kunskapsutveckling, kommunikation, reflektion och för att uttrycka sin personlighet. 

Förståelse för sig själv, sina medmänniskor och omvärlden kan eleven lära sig genom litteratur 

och olika slags texter och typer av medier. Därefter kommer rubriken ”Ämnets syfte”, under vil

ken texten inleds med att lyfta fram språkets och litteraturens betydelse på olika sätt och vad 

eleven ska arbete med, hur och varför, för att nå ämnets övergripande syfte. 

I den nya ämnesplanen betonas skönlitteraturen mer än tidigare när ämnet beskrivs. Redan i 

inledningen och det första stycket nämns ”skönlitteratur” fem gånger. Att jämföra med nuva

rande ämnesbeskrivning där det nämns första gången bland strävansmålen för att sedan tas upp 

igen när ämnets struktur och uppbyggnad beskrivs. Innan dess har ord som ”littera

tur” och ”texter” använts. Att eleverna ska ha kännedom om ”kulturarvet” har också omformu

lerats. Istället beskrivs motsvarande förståelse och kunskap som att de ska ha ”Kunskaper om 

centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in 

dessa i ett sammanhang” liksom att de ska får arbeta med, läsa och reflektera över skönlitteratur 

från olika kulturer och tider, skrivna av både män och kvinnor. 

Ett begrepp som ”kulturarv” associerar nog de flesta med västerländsk litteratur. Det vi ser 

här är med andra ord ett vidare litteraturbegrepp där ”svenska som ett litteraturhistoriskt bild
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ningsämne” tonas ner. Samtidigt är det en aning förvirrande att tala om ”centrala verk”, då detta 

samtidigt tyder på en slags outtalad litteraturkanon. I retoriken tonas ”svenska som litteratur

historiskt bildningsämne” ner, men frågan är om inte betoningen på skönlitteratur kan leda till 

att lärare i praktiken faktiskt kommer att förstärka just denna ämneskonception.

En annan skillnad blir en större betoning på muntlig framställning och presentationsteknik. 

Kunskap om den retoriska arbetsprocessen ingår redan i kursen Svenska 1 och dessutom ges reto

rik som en egen kurs.

Styrningen upplevs tydligare i den nya ämnesplanen. Texten är mer koncis och istället för 

tretton strävansmål, som i sin tur är formulerade så att de innehåller flera delmål, presenteras nio 

punkter med  kunskaper och förmågor i form av en numrerad lista i ämnesplanen. Även här är 

formuleringarna sådana att varje punkt innehåller flera färdigheter och kunskaper som eleven ska 

få möjlighet att utveckla, men listan är ändå komprimerad i jämförelse med de tidigare strävans

målen och målen är mer preciserade. I listan, till skillnad från i den beskrivande texten, kommer 

litteraturen längre ner och istället handlar de första punkterna om muntlig framställning, språk

riktighet och den retoriska arbetsprocessen. Det faktum att den är numrerad ger, oavsett om det 

var intentionen eller ej, intryck av en föreslagen ordning. Om listan hade varit i punktform skulle 

de olika kunskaperna och färdigheterna haft ett mer neutralt förhållande till varandra. I kurs

beskrivningen finns sedan hänvisningar till denna lista, för att på så vis tydligare koppla kursens 

innehåll till vissa delar av ämnets mer övergripande syfte.

Många ord återkommer i nya formuleringar i den reviderade ämnesplanen, medan en del 

ordval är nya och andra har tagits bort. Det finns bland annat en del förändringar när det kommer 

till hur relationen mellan ord och bild beskrivs. Exempelvis har ”det vidgade textbegreppet” för

svunnit och istället används formuleringar som ”skönlitteratur och andra typer av texter samt 

film och andra medier”, ”texter av olika slag och olika medier”, ”olika typer av skönlitteratur och 

andra typer av texter”. På punkt sex i listan står det att eleven ska ha möjlighet att utveckla 

”Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika 

tider, dels i film och andra medier”. Ord som ”bildmedier” nämns inte heller i nya ämnesplanen, 

däremot ”film” och ”medier”.

Vad gäller de två första grundkurserna i svenska, Svenska A och Svenska 1, finns det några 

skillnader som utmärker sig. I den nuvarande kursplanen beskrivs innehållet i kursen i form av en 

lista med mål som eleverna ska uppnå. Med andra ord är de formulerade utifrån vad eleven ska 

kunna, känna till, förstå och så vidare. I den kommande ämnesplanen presenteras istället kursen 

i form av en punktlista över dess centrala innehåll. Detta gör att eleven överhuvudtaget inte 

nämns, utan endast vad som ska göras i kursen. Det medför att tilltalet förändras, det sker en för

skjutning mot innehåll och det centrala innehållet är dessutom ganska preciserat i jämförelse med 

de relativt öppet formulerade målbeskrivningarna och det spelrum som de ger. 

Betygskriterierna ser också annorlunda ut i den nya ämnesplanen. Dels blir det en skala i sex 
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steg, men framför allt påminner upplägget mer om en matris i sin utformning. De nuvarande 

betygskriterierna bygger på varandra, så att betyget för Väl godkänd förutsätter att du redan har 

klarat av nivån för Godkänd. På så vis ökas antalet kriterier att uppnå för varje betygssteg. I den 

kommande ämnesplanen är istället kunskaperna och färdigheterna (vad de kan göra, förstå och 

så vidare) delvis formulerade på liknande sätt i de olika betygsstegen, däremot är graden av för

ståelse, förmåga med mera tilltagande med varje steg och dessutom markerade i texten för att 

under lätta för läsaren. För betyget E i Svenska 1 används bland annat ord som ”enkla”, ”med viss 

säkerhet”, ”till viss del” och ”översiktligt” för att ange den tänkta kunskaps och färdighetsnivån, 

medan den för betyget C beskrivs i ordalagen ”på ett nyanserat sätt”, ”dispositionen tydligt ur

skiljbar”, ”utförligt”, ”som lyfter fram huvudtanken i det lästa” och ”välgrundade”, för att nämna 

några exempel.

Andra förändringar är att det i den nuvarande kursen finns ett drag av infärgning redan i den 

första kursen. På tre ställen nämns det att eleven ska få förmedla kunskaper och förhållanden i tal 

och skrift, tillgodogöra sig det väsentliga i texter eller fördjupa sina kunskaper inom något om

råde som knyter an till vald studieriktning. Detta är borttaget i Svenska 1 och istället lägger den 

nya kursen större fokus på färdighetsträningen, framför allt att tala, skriva och läsa. 

Detta ligger i linje med det Knutas (2008) tycker sig ana i sin avhandling, nämligen att svensk

ämnet mer och mer betonar skrivande och muntligt tal, framför allt i form av redovisningar. 

Enligt hans undersökning verkade detta ske på bekostnad av diskussioner, möten och samtal 

kring litteratur och språkfärdigheter. Samtidigt kan vi i ämnesplanen se en förskjutning mot mer 

språkträning, men den lägger som sagt större fokus på praktiska övningar, medan ett behov av 

samtal kring språk och språkriktighet inte uttrycks lika klart.

Vilken diskurs ger då svenskämnet uttryck för genom styrdokumenten  ? En övergripande 

diskurs kan sägas vara ämnet i sin helhet, som avgränsas av dess centrala innehåll  språk och 

texter av olika slag. Detta kan liknas vid det Marner och Örtegren (2008) menar när det talar om 

ett ämnes hemmedium. Det som utgör det mediespecifika i ett ämne är också det som avgränsar 

den övergripande diskursen som själva ämnet utgör. I sammanhang när ämnet exempelvis möter 

andra ämnen fungerar den som en diskurs.

Samtidigt finns här flera ämneskonceptioner och diskurser som ryms inom ämnet. Exempel 

på det är de tre indelningar som Malmgren (1996) beskrivit, ”svenska som ett färdighetsämne”, 

”svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne” och ”svenska som ett erfarenhetspedagogiskt 

ämne”, eller exempelvis de postmoderna drag som den ämnesdidaktiska forskningen har pekat på 

(Lundström, 2007, Persson, 2004, Thavenius, 1999a). Ämneskonceptionerna kämpar om utrym

met inom ämnet och på så vis kan man även säga att svenskämnet fungerar som en diskursordning, 

som samlar diskurser kring sig som försöker att definiera vad svenskämnet är och borde vara. 

Thavenius (2002) diskuterar en mer övergripande diskurs som finns i skolan som han kallar 

för ”den pedagogiska rationaliteten” som också bör nämnas i sammanhanget. Diskursen ut
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trycks som en rationell syn på lärande, där man tänker sig att undervisningen ska följa tydliga 

läro gångar, vara systematisk, planerad och ha noggrant uppsatta mål som är definierade på för

hand. Kunskapen är given, objektiv och tas för given, ämnesinnehållet ifrågasätts inte. Då den 

nya ämnesplanen i högre grad avgränsar innehållet i en kurs kan den sägas följa en mer rationell 

diskurs än den nuvarande. Huruvida lärare ställer sig positiva eller negativa till förskjutningen 

inom ämnet kan åtminstone delvis hänga samman med om läraren är en del av eller står utanför 

en sådan diskurs. Ett rimligt antagande är att lärare vars konception av ämnet överensstämmer 

med ämnesplanens emfas på vissa delar i ämnet kommer att välkomna de nya direktiven. Det är 

också möjligt att de lärare som funnit de många och ofta mättade målbeskrivningarna inom 

ämnet svårtolkade kommer att känna en lättnad i en ökad styrning, även om de inte till fullo 

samtycker i allt. Andra lärare, som uppskattar den frihet som de nuvarande formuleringarna ger, 

kanske känner sig trängda och nedvärderade – att lärare kan göra en professionell och rimlig ut

tolkning av ämnets syfte och mål kanske upplevs ifrågasatt. 

 Samtidigt får vi inte glömma att svenskämnet så som det uttrycks i styrdokumenten av en 

mängd anledningar inte uttrycks på samma sätt i praktiken. Även om styrdokumenten formar de 

ämneskonceptioner som finns inom ämnet, gör de endast det i en viss omfattning. Lundström 

(2007) har bland annat visat att lärare grundar sina texturval på styrdokument från 1970 (Lgy 70) 

och Knutas (2008) ansåg att lärarna i hans studie hade ett instrumentellt och pragmatiskt förhåll

ningssätt till styrdokumenten. Egentligen planerade de inte sin undervisning i så hög grad utifrån 

styrdokumentens mål, även om det vid första anblicken kunde tyckas så, utan plockade snarare ut 

de mål som på ett eller annat sätt kunde motivera deras redan planerade arbete. Sammantaget 

tyder forskningen på att en rad faktorer samverkar vid konstruktionen av ett ämne.

Bildämnets retorik och diskurs

Liksom alla ämnen i gymnasieskolan får bild inom kort en ämnesplan med samma struktur som 

redan är nämnd; en kort introduktion, en text som förklarar ämnets syfte och en genomgång av 

de kunskaper och förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla. Därefter följer kurserna 

med sina centrala innehåll och betygskriterier.

När det gäller bild är den nya ämnesplanen mer innehållsrik och har ett större textomfång än 

nuvarande ämnesbeskrivning. I den nuvarande är det ett anmärkningsvärt kort stycke om ämnets 

syfte som sedan följs av tre korta textstycken under ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” som 

återger bildämnets framväxt ur ett historiskt perspektiv och bildens roll i samhället idag. Saker 

som lyfts fram i ämnesbeskrivningen är att ämnet ska utveckla kreativitet, analytiskt tänkande 

inom bild och formområdet och konstnärligt skapande. Mediebilder nämns, liksom behovet av 

att kunna analysera och tolka bilder och former i dagens samhälle. Praktiska och teoretiska kun

skaper, såsom genomgång av olika tekniker, material och kunskap om miljö och säkerhet ingår 

även i ämnet. Därefter förklaras upplägget med kurserna.
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Vad gäller den nya ämnesplanen möts läsaren först av en kort text som placerar bildämnet centralt 

i samtiden, då det trycks på bildens plats i en global visuell kultur och nya uttrycksformer inom 

konst, formgivning och populärkultur. 

Under ”Ämnets syfte” handlar den första meningen om hur bild ska ge eleven ”kunskaper 

om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation”. 

Bilden som ett kommunikationsämne betonas med andra ord tydligare här än i nuvarande ämnes

beskrivning. 

Vidare finns många skillnader i ordval och betoning inom ämnet. I den nuvarande ämnesbe

skrivningen nämns exempelvis ”olika material, tekniker och uttryckssätt” och att ”olika medier 

påverkar oss”. Även miljö och säkerhetsaspekten tas upp. Detta kan jämföras med ämnesplanens 

formuleringar, som ”en mångfald arbetsmetoder, såväl tvådimensionella, tredimensionella och 

digitala” och formuleringen ”den visuella kulturen” ersätter ”media”. Miljö och säkerhet tas upp 

sist i listan under ”Ämnets syfte” och tonas därmed ner jämfört med nuvarande ämnes beskrivning, 

däremot läggs det till att de ska ha kunskap om etiska förhållningssätt, lagar och upphovsrätt. Det 

står även att eleven ska få möjlighet att utveckla hantverksskicklighet i några utvalda tekniker och 

nytänkande, idérikedom och personligt uttryck tas upp, liksom förmåga att ta ansvar över egna 

arbetsprocesser. Förståelse för bilders funktion och hur de kommunicerar i olika sammanhang ska 

eleven få genom samproduktioner och utställningar. De ska även få en förståelse för vilka villkor 

och förhållanden som råder i professionella sammanhang inom bildens område. 

Sammantaget ger detta ett ämne som sätter större fokus på kommunikation och samtida ut

tryck. Det hantverksmässiga nämns, samtidigt som mångfalden i arbetssätt, material och tekni

ker lyfts fram som viktiga. Att ordet ”media” inte nämns i den löpande texten utan först vid 

punkt fyra i listan långt ner under ”Ämnets syfte” kan tänkas vara en markering, en avgränsning 

av bildämnets diskurs, då estetiska programmet kommer att innefatta delar av det forna medie

programmet i samband med gymnasiereformen. Genom att använda andra ordval kan kurser i 

bildämnet lättare hållas isär från de konstnärligt betonade mediekurserna som kommer att ges 

inom programmet.

Tittar vi vidare på listan över vad undervisningen ska ge eleven möjlighet att utveckla finner 

vi att första punkten handlar om bildsamtal, bildanalys, seende och att eleven ska lära sig relevanta 

begrepp för att kunna förklara och värdera egna och andras bildarbete. Därefter kommer förstå

else för bilders funktion och användningsområden i samhället ur en mängd perspektiv, bland an

nat internationella. Att framställa bilder kommer först som punkt fyra. Det läggs med andra ord 

större emfas på bildämnets kommunikativa och teoretiska aspekter i den kommande ämnesplanen. 

I den nuvarande ämnesbeskrivningen finns det ingen formulering som anknyter direkt till 

sambandet mellan ord och bild, men ”olika medier påverkar oss genom användning av symboler” 

innefattar rimligtvis det, liksom att bild ”spänner över ett stort område”. I den nya ämnesplanen 

finns det några formuleringar som kan tänkas belysa sambandet mellan text och bild. 
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Exempelvis ”en vidgad syn på vad som är en bild” och att eleven ska utveckla en ”bred förståelse 

av bildens språkliga funktioner”. Här åsyftas visserligen primärt bildens eget språk, men man kan 

även i det inkludera hur bild och text samverkar i olika uttryck. Eleverna ska också få bearbeta 

influenser från den ”visuella kulturen”, en formulering som åter igen markerar att bildämnet inte 

bör avgränsas till enbart konstbilder eller särskilda tekniker, utan ska visa på hur bild och form

språk finns och verkar i alla möjliga sammanhang i samhället.

När det kommer till kurserna i bild finns det i nuläget finns en kort kurs, BF1202 – Bild och 

form, grundkurs, som inleder med grundläggande genomgångar av tekniker, material, kunskaper 

om bild och formområdet och analys av bild och formspråk. Kursen är gemensam för alla som 

läser inriktningen bild och formgivning, men då den är en introduktionskurs nöjer jag mig med 

att nämna den och koncentrerar mig istället på den nuvarande kursen BF1201 – Bild i analysen, 

som är en betydligt mer omfattande kurs och den kommande Bild och form 1b (BILBIL01b) som är 

den första kursen på estetiska programmets inriktning mot bild och form. 

Som i fallet med svenska är det skillnad mellan kurserna i hur de presenteras. I den nuvarande 

kursen beskrivs målen med kursen och målen som eleverna ska uppnå medan den kommande 

ämnesplanen presenterar kursen genom dess centrala innehåll. Båda kurserna behandlar ett stort 

kunskapsområde. Det första som nämns i den nuvarande kursbeskrivningen är bildframställning. 

De ska få prova olika tekniker och material. Men kursen innehåller även inslag av bildanalys, dis

kussioner om bildens användning och betydelse i kultur och samhällsliv. Eleverna ska få kunskap 

om komposition, färglära och kunna gestalta perspektiv, djupillusion samt ha kunskaper om 

arbets villkor, säkerhet och miljö. Det finns även ett uttalat mål om ord och bild: Eleven ska ”kunna 

kombinera bild och text för skilda användningsområden och arbeta med layout”.

I den nya kursen Bild och form 1b är det betraktande, bildanalys och samtal kring olika bildfram

ställningar och eget arbete som först tas upp. Kompositionstraditioner, bildspråkliga grundbe

grepp och hur de används i bildarbetet och diskussioner nämns. Sedan går det över på konst närliga 

processer (både enskilt och i grupp), problemlösning, problematisering av ett stoff och först där

efter kommer vi in på bildproduktion. Exempel ges på bildelement som bör behandlas, såsom linje, 

form, ljus med flera. Sist i listan tas arbetsmiljö och liknande upp. I likhet med svenska blir styr

ningen tydligare i den nya ämnesplanen och betygskriterierna är på samma sätt uppbyggda i lik

het med en matris där graden av förståelse och kunskap anges med markeringar i texten.

Den diskurs som mest tycks vara på frammarsch utifrån ämnesplanens retorik är ”bilden som 

ett kommunikationsmedel”, med koppling till samtida uttryck. Den ”konceptuellt språkliga 

konsttillverkningen” som Bondesson (2008) tar upp går också att spåra. Samtidigt finns andra 

sidor av ämnet kvar och är betydelsefulla, såsom den praktiska och konstnärliga förankring inom 

ämnet. Diskurserna ”Teckning som avbildning” och ”teckning som uttrycksmedel” är båda 

starkt rotade i bildämnet. 

I examensarbetet Bildämnets självbild. En undersökning av vilken roll bildämnet spelar i historien och 
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idag (2008) undersöker Ida Emanuelsson och Josefin Jansson vilka diskurser som finns inom bild

ämnet och hur dessa formar synen på bildämnet idag. De kunde utifrån sitt material och sin 

litteratur konstatera att ämnet i praktiken konstrueras utifrån en slags sammanflätning av dessa 

två sistnämnda diskurser, medan den kommunikativa diskursen är mest framträdande inom den 

ämnesdidaktiska forskningen, något som den här studien också pekar på. Det finns med andra 

ord ett glapp mellan forskarnas ämneskonception och ämneskonceptionen hos lärarna, eller 

åtminstone hur den kommer till uttryck i undervisningen.

Marner och Örtegren (2008) har visat att bildämnet, åtminstone i grundskolan, främst sysslar 

med bildframställning. Hur lärare fortsättningsvis kommer att bemöta och hantera ämnets kom

mande betoning på kommunikation och krav på teoretisk förankring blir därmed viktigt för 

ämnets utveckling.

För att avsluta den här delen av analysen vill jag bara ta upp ytterligare en konsekvens av de 

nya ämnesplanerna som är värd att nämna, nämligen att bildämnet framöver kommer att presen

teras med samma form och med motsvarande omfång som de andra ämnena i skolan. Idag råder 

stor diskrepans mellan nuvarande ämnesbeskrivningar i bild och svenska när det kommer till 

deras utformning och innehåll, där bild framstår som ett mindre viktigt ämne i jämförelse med 

den gedigna presentation som läsaren får av svenskämnet. Detta, liksom att ämnet får en tydligare 

kommunikativ, analytisk och teoretisk förankring, kan ses som led i att höja ämnets status i skolan.

Del 2: Lärarnas retorik och diskurs
Jag har ställt frågor under vissa teman och svaren från intervjuerna kommer löpande att presenteras 

under dessa i analysen. Först presenteras lärarna kortfattat, sedan själva materialet. Rubriken 

”Ord och bild” här i analysen ska inte förväxlas med den övergripande diskursordningen. I ana

lysen har jag samlat lärarnas tankar kring relationen mellan ord och bild inom deras ämne. 

Lärarna

De intervjuade lärarna har varierande bakgrund och arbetar på olika skolor i norra Sverige. Jag 

har gett dem fingerade namn och för att lättare hålla isär dem har jag valt att kalla bildlärarna för 

Birgitta och Bea och svensklärarna för Stina och Sara.

Birgitta arbetar som bildlärare på en stor gymnasieskola. Orten är liten men upptagningsom

rådet är stort. Hon har arbetat i 25 år som lärare och enbart med bild som inriktning. Hon har ar

betat både på högstadiet och i gymnasieskolan, men mest i gymnasieskolan. Hon undervisar 

främst elever på estetiska programmet, men har en hel del elever från andra program som valt bild 

som individuellt val eller som estetisk verksamhet. Hon är även verksam konstnär.

Bea bor på en mindre ort i inlandet och arbetar på en medelstor gymnasieskola. Hon har arbetat 

i sex år som bildlärare och har ämneskombinationen media och bild. Liksom Birgitta har hon 
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främst elever som läser bild och forminriktningen på estetiska programmet, men även en del 

elever från andra program i vissa kurser.

Stina bor i en medelstor stad och arbetar på en stor gymnasieskola. Hon har arbetat i ungefär 

trettio år som lärare i svenska, engelska och franska. Hon har undervisat på olika program och 

därmed bytt arbetsplats några gånger, men nu har hon mest elever som går på mediaprogrammet.

Sara bor också i en medelstor stad men arbetar på en mindre skola som är en del av en större 

friskolekoncern. Hon har arbetat i åtta år som gymnasielärare med ämnena svenska och engelska. 

Hon har elever som läser en datorteknisk utbildning och elever på mediaprogrammet.

Lärares ämnessyn – att balansera teori och praktik

Det går inte att göra anspråk på att beskriva lärarnas ämnessyn med ett sådant begränsat material 

som jag har framför mig. Deras verklighet rymmer så många dimensioner som inte fångas upp i 

en enda intervju eller kan besvaras av mitt arbete. Däremot finns det saker som uttrycker åtmins

tone delar av ämnessynen och ger ett underlag för att diskutera diskurser. Det som är slående är 

att bredden och ämnets komplexitet, samt vissa av de utmaningar som lärarna upplever med 

anledning av det, ändå framkommer trots ett begränsat omfång på materialet. 

En del av ämnessynen lyser igenom i vad lärarna anser är viktigt och roligt i sina ämnen. 

Andra pusselbitar läggs till när vi kommer längre in i samtalen och lärarna svarar på frågor som 

inte är direkt kopplade till hur de ser på ämnet eller vad de gör, utan kanske vilken fortbildning 

de får. Då kommer andra saker upp. Svaren går in i varandra och en del lärare har så mycket att 

berätta att de tappar tråden och glömmer bort vad frågan var. Det gör ingenting. Det känns 

snarare en aning symptomatiskt för lärare, vars arbete hela tiden rör sig mellan olika nivåer och 

ämnes konceptioner. 

Svensklärarna är inledningsvis ganska samstämda. De betonar vikten av ett fungerande språk, 

att eleverna ska ha vissa färdigheter och kunna läsa, skriva och tala. Båda tar upp hur viktigt språ

ket är för vidare studier på universitetet och att eleverna behöver träna sig på analysera och ”tänka 

själva” som Sara uttrycker det. Än så länge låter det som om de båda är stark förankrade i ”svenska 

som ett färdighetsämne”, men båda säger också att det är skillnad på vad de går igenom i de olika 

kurserna. Nu pratar vi mest om Svenska A. 

När det kommer till vad de gör på lektionerna blir bilden mer komplex och splittrad. En 

mängd saker kommer upp, allt från skrivövningar, läsning, se på film, analysera texter av olika 

slag, diskutera olika frågor och aktuella händelser, samtala kring texter, grammatikövningar, 

göra studiebesök, litteraturhistoria med mera. 

Båda lärarna tycker om arbetet med litteratur, men Stina tycker att det kan vara svårt att veta 

vad man ska ta med och hur det ska genomföras på bästa sätt. Sara tycker att det är väldigt roligt 

med textanalyser, men hon känner att hon vill lära sig mer om litteraturhistoria och litteratur

vetenskap. Det som hon lärde sig under sin utbildning känns ganska långt borta och det händer 
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hela tiden så mycket på området, något som också Stina säger. Det byggs hela tiden på, det är mer 

och mer saker som ska rymmas inom ämnet.

Sara som arbetar på en friskola har andra förutsättningar för sin undervisning jämfört med 

Stina. Till exempel har alla elever egna datorer, men det finns inget bibliotek på skolan. Istället 

används Internet mycket för att hämta in material och information. Stina har visserligen inte till

gång till Internet direkt i sin undervisning, men hon brukar samarbeta med biblioteket i sin 

litteratur undervisning och hon tar upp betydelsen av att ha tillgång till stadens kulturutbud som 

mycket viktigt istället. Hon brukar även arbeta med tidningsartiklar en hel del, i synnerhet som 

hon har elever på mediaprogrammet. Båda lärarna använder med andra ord influenser utifrån på 

olika sätt. 

När det kommer till bild säger Birgitta, som har arbetat länge som bildlärare, att den konst

närliga bildprocessen är betydelsefull. Hon varvar teoretiska genomgångar med praktiskt arbete. 

”Det är mycket praktiskt arbete. Korta och koncisa genomgångar funkar bäst har jag kommit på. 

Sedan får de sätta igång och jobba, bara syftet är klart”. 

Hon vill gärna att eleven ska få möjlighet att utveckla sitt personliga uttryckssätt, men hon ser 

det som ett långsiktigt mål. När det gäller den första grundkursen pratar hon mest om grunderna 

och om elevernas behov och om svårigheten att ge en bra undervisning åt alla elever. Deras elever 

har så olika bakgrunder och förutsättningar. 

I fortsättningskurserna fördjupas kunskaperna hos eleverna. Samtalet sker oftast direkt mellan 

lärare och elev eftersom eleverna kan befinna sig i olika faser i sitt arbete. ”Tanken och processen 

som leder framåt är såklart viktig, men jag individualiserar en hel del”, tillägger hon. 

Bea är relativt nyutexaminerad. Hon betonar samtalet som viktigt och att det i början handlar 

mycket om att skapa en trygg miljö i klassrummet. Eleverna behöver utveckla mod att skapa och 

visa och prata om bilder, framför allt sina egna. Hon säger: 

Man måste lära dem in i processen. Vi arbetar så mycket processrelaterat, att man ställer 

sig de rätta frågorna och sen... även den andra biten... att ibland vet man inte svaren, att 

man kan lämna det öppet. Ibland finns inget rätt svar. 

Det hon säger här tolkar jag som ett uttryck för de många dimensionerna som finns i en estetisk 

läroprocess. Att lära sig tekniker och utförande är en dimension, att behärska begreppen för att 

kunna tala om bilderna är en annan. Detta med att utveckla ett språk för att tala om konst, som 

nya ämnesplanen i bild tar upp, är dessutom bara den ena sidan av myntet. Den begrepps kunskapen 

behöver eleverna för att kunna bryta ner och sätta ord på vad de upplever i mötet med bilder, el

ler någon annan estetisk upplevelse. Samtidigt kan det finnas saker i själva upplevelsen som väcker 

mer frågor än det ger svar. Det är alltså det som kan ”lämnas öppet”. 

Bea tycker att det är samtalen om konst som är det roligaste i undervisningen. Hon vill att 
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samtalen ska lära eleverna att se fler sidor av bildämnet, att det inte bara handlar om att teckna, 

utan att de ska inse att det är så mycket mer. Hon tycker att det är roligt när eleverna är modiga 

och vågar prova nya saker. Hon och hennes kollegor försöker att möta upp det på olika sätt och 

provar på många uttryck, till exempel performancekonst. 

Här tycker de två bildlärarna ungefär samma sak, för Birgitta tycker också att det roligast när 

eleverna experimenterar, upptäcker och lär sig nya saker. När Birgitta säger ”nya saker” syftar 

hon på ett alternativ till en ganska snäv uppfattning kring bild som hon känner att elever kan ha 

när de börjar på estetiska programmet. Det kan vi också spåra i det Bea uttrycker när hon säger att 

bild är mer än bara ”att teckna”.

När jag frågar om vad de gör på lektionerna börjar diskurserna överlappa varandra. Bea, som 

har betonat samtalet så mycket, säger sig ändå ha en ganska praktisk betoning i arbetet under det 

första året precis som Birgitta. De går igenom grunderna: olika tekniker, material och uttryck. 

Kunskaper om materialen och att hålla saker ”hela och rena” tar mycket tid tycker Bea. ”Det är 

mycket runtomkring”. Samtidigt försöker hon att få in samtalen hela tiden och att ”höja ribban 

allt eftersom” som hon uttrycker det. ”Att de inte bara arbetar praktiskt, utan att man försöker att 

samtala och knyta ihop påsen”. 

Här framgår otydligheten i begreppen teori och praktik: att få materialkunskap torde väl vara 

en teoretisk aspekt av ämnet, liksom att lära sig olika tekniker, vilket förutsätter såväl fakta och 

förståelse som färdighet och förtrogenhet. Kanske tycker lärarna också att dessa delar bildar en 

helhet, men vet att andra ser på ämnet annorlunda. Det är därmed svårt att veta om det lärarna ut

trycker här anpassas mot en allmän uppfattning om vad som utgör det praktiska eller teoretiska i 

ämnet eller om det är deras egen inställning.

Birgitta, som först verkade representera den ”praktiska konsttillverkningen” eller den djupt 

rotade ”teckning som uttrycksmedel” visar sig mycket intresserad av samtidskonst. Hon arbetar 

även själv som konstnär och har stor nytta av sina egna erfarenheter i sin undervisning. På hennes 

skola arbetar de även med infärgning och estetiska läroprocesser i flera ämnen och anordnar ut

ställningar för att uppmärksamma de estetiska ämnena. De har även ett utbyte med en skola i 

Polen och eleverna ställer ut varandras arbeten. Hon gör med andra ord redan en hel del av det 

som tas upp i den nya ämnesplanen till hösten. Hon tycker sig se en ökad teoretisering inom 

ämnet och att bildämnet mer och mer vill ta in samtida uttryck. Hon uttrycker dock en skepsis 

inför svåra, vaga eller abstrakta ord i ämnesplanen, vilket kan leda till att eleverna inte förstår vad 

kursen går ut på. 

Det vi börjar komma in på här har att göra med hur man ska balansera ämnets teoretiska och 

praktiska delar, vilket bara är en av de många ”konflikter” som pågår inom lärarna som jag har 

intervjuat. Detta är även något som svensklärarna brottas med.

Stina tycker att svenska är både ett teoretiskt och ett praktiskt ämne. Men hon tror att elev

erna upplever det mer som ett teoretiskt ämne för att de associerar språk med teori. ”Men egent
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ligen”, säger hon, ”tittar man på vad vi gör så är det rätt mycket praktiska saker”.

Sara tycker också, precis som Stina, att ämnet är både praktiskt och teoretiskt men var beto

ningen ligger skiljer sig åt mellan olika kurser. Hon tror också att eleverna uppfattar svenska mer 

som ett teoretiskt ämne och hon märker att de tycker att det är roligare när de får arbeta själva och 

när läraren tonar ner de föreläsande inslagen. 

När svensklärarna uttalade sig om hur eleverna såg på deras ämne var de lite tveksamma. 

Bildlärarna verkar däremot övertygade om att eleverna ser bild mer som ett praktiskt ämne när de 

börjar första året på gymnasiet. Detta framgår även som en begränsning i undervisningen, som 

något som de försöker att förändra. Båda lärarna tycker att ämnet består av både teori och praktik. 

Bea vill att eleverna ska ha en praktisk och teoretisk syn på vad bild är innan de går ut. Hon ger ut

tryck för en stark tro på att få arbeta med händerna och upptäcka med sinnena ”det är liksom det 

centrala på något vis”, samtidigt kommer hon åter in på samtalen och hur viktiga de är: ”Alla 

tankar om konst, om vad konst är och vad den gör med hela samhället och med oss... det finns så 

oerhört mycket att hämta ur bilder, att diskutera”.

Hon tycker att eleverna har en en förutfattad mening om bildämnet och att de förväntar sig 

att de bara ska få producera bilder hela tiden. Den uppfattningen vill hon försöka ändra på. Hon 

vill att de ska ha nytta av sina bildkunskaper vad de än gör senare i livet. ”Att de kan ha glädje av 

den dialog vi för, att de har förståelse för bilders betydelse. Eftersom vi lever i ett samhälle där 

bilder tar upp en så stor del av våra liv”.

Det här med elevernas förväntan på bildämnet som ett praktiskt ämne är även det som Åsén 

(2006) tar upp som en bidragande ”kraft” som låser fast bildämnet i traditionella mönster. Lärarna 

ser detta och vill å ena sidan förändra elevernas uppfattning, samtidigt som de tycker att ämnets 

praktiska förankring är viktig och att elevernas behov också förutsätter det praktiska arbetet. Det 

är en svår balansgång att både förändra och bevara det som man anser är kärnan i ämnet. Bea 

säger att hon i början kom med sina egna tankar kring vad bildämnet borde vara: 

[...] men sen inser man att andra har en annan syn. Det kan vara svårt i början. Man får 

vara försiktig så att man inte trampar någon på tårna. Det är viktigt att bygga upp bra re

lationer. 

Ingen av de fyra lärarna har några större svårigheter att prata om detta med ämnets teoretiska och  

praktiska sidor eller om deras ämne ses som ett praktiskt eller ett teoretiskt ämne. Men vad menar 

vi egentligen när vi säger teori och praktik ? 

Ulla Lind och Kerstin Borhagen (2000) har undersökt olika diskurser inom projektet ”Kultur 

i skolan” och de menar att den här indelningen bland annat kan spåras i hur styrdokumenten 

formulerar sig kring ”kunskaper” och ”färdigheter”. Det styckar upp ämnet och låter den teore

tiska delen stå för kunskaperna och den praktiskestetiska stå för färdigheterna. Att detta skapar 
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problem har att göra med det värdesystem som finns och verkar inom skolan, där de teoretiska 

ämnena anses viktigare än de praktiska (Marner & Örtegren, 2003). 

Som en konsekvens av det visar det sig att de två svensklärarna anser att deras ämne har hög 

status i skolan och de tror att eleverna ser det som ett teoretiskt ämne. De två bildlärarna tycker 

att bild har låg status i skolan och att eleverna betraktar bild främst som ett praktiskt ämne. 

Birgitta känner att det framför allt känns som om estetiska ämnen blir motverkade på politisk 

nivå och skolledningsnivå i deras kommun. Bea berättar också att en del elever har märkt att 

andra ser ner på ämnet vilket kan göra dem ledsna. Däremot, bör tilläggas, har bild inte låg status 

bland estetiska programmets elever som har valt att läsa inriktningen bild och form. 

Thavenius (2002) tar upp en diskurs i skolan, som drabbar framför allt bildämnet men även 

svenskämnet, som jag finner värd att nämna i sammanhanget och det är ”det fria skapandet”. 

Den ger uttryck för den låga status som bildämnet har i största allmänhet. ”Det fria skapandet” är 

en syn på bildämnet som en ”lek”. Det är lustbetonat och läroprocessen är inte lika viktigt som 

att eleverna har roligt och får utlopp för sin skaparkraft. Skolan ska inte gå in och styra eleverna i 

deras skapande, utan det ska få förbli intuitivt och spontant. Den här diskursen kan vi med lätthet 

spåra i bildämnets framväxt och de idéer som har funnits och fortfarande finns kring det ”fritt 

skapande barnet”, där man betonar att skapande kommer naturligt för barnet och att det ska få 

verka på sina egna villkor (AulinGråhamn, 2004). Detta kan explicit uttryckas som att elever 

tjatar på att få jobba fritt på lektionerna, eller att skolor låter barnen ha en ritbok där de får teckna 

när de behöver koppla av en stund från sitt ”egentliga skolarbete”. Estetiska inslag kan även an

vändas på skolor som belöning när eleverna har varit duktiga (Thavenius, 2002). 

Inom svenskämnet märks denna diskurs också när det kommer till ämnets estetiska innehåll. 

Ett exempel på det kan vara vid filmundervisning. Stina, som gillar att arbeta med film och som 

även har läst en filmkurs på universitetet, tycker inte alltid att eleverna tar lektionerna på all

var. ”När eleverna ser på film tycker de att det är ledig tid.” Men det har ändå blivit bättre tycker 

hon. För tjugo år sedan tyckte eleverna att det var spännande att se på film, idag är det inte lika 

märkvärdigt och de har lättare att se det som en del av undervisningen menar hon. 

Detta tyder dock på att det finns uppfattningar i skolan, både hos lärare och elever, om att 

estet iska inslag är mer ”avkoppling” än andra. I litteraturläsning kan det exempelvis finnas en 

uppfattning om att all läsning är bra, så länge de läser, vilket kan jämföras med att det i bild ibland 

ses mellan fingrarna när eleverna arbetar fritt. Att de arbetar väger tyngre än vad de arbetar med. 

I båda dessa fallen förutsätts att all kulturutövning är god. Det finns både en nyttoaspekt (de lär 

sig läsa, de lär sig teckna) och en syn på estetiska upplevelser som att de per automatik skulle leda 

till ökad förståelse av andra och att de ska vara utvecklande för identiteten med mera. Men detta 

ifrågasätter Persson (2004) och menar att det inte finns något entydigt belägg för att den ”goda 

kulturen” leder till en positiv utveckling för individen. Den kan göra det. Men det är inte säkert. 

Det är inte heller säkert att den kultur som eleven tar del av står för de värden som skolan vill 
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förmedla. Och om eleven tar del av kultur som anses ha ett moraliskt tveksamt innehåll är det 

inte heller säkert att det har en negativ inverkan på personen ifråga.

Det finns även fler inre motsättningar hos lärarna som framkommer i materialet, exempelvis 

hur man ska förhålla sig till elevernas behov. Hur ska behoven mötas ? Och vilka behov är det är 

vi pratar om ? Är det deras behov just nu eller deras framtida behov ? I detta går det också att spåra 

diskurser.

Stina försöker att fånga upp elevernas intressen och göra sådant som eleverna tycker är roligt, 

exempelvis att diskutera texter, se på film eller ta upp saker som knyter an till deras inriktning. 

Men hon gör också sådant som de kanske inte tycker är så kul, men som de behöver enligt henne, 

som olika språkövningar och grammatik. Hon upplever att hon har en stor frihet i sitt ämne, 

något hon verkligen uppskattar. Samtidigt styrs hon väldigt mycket av sina elever. Hon tycker ex

empelvis att de är duktiga på att skriva ”tycka till texter”, reflektioner, korta uppsatser, berättelser 

med mera, men de har bristande skrivkunskaper när det kommer till mer formella texter och övar 

därför en del på det. ”Kunde de det, då skulle man kunna ha det mycket roligare, jobba lite mer 

fritt. Men man måste ju ge dem de där verktygen”. 

När hon säger ”jobba fritt” syftar hon på alternativet till exempelvis rapporter och referat, 

som hon nämner som exempel på formella texter. Det hon säger är att hon egentligen vill arbeta 

mer med andra former av skrivande, till exempel skönlitterära texter. Med andra ord upplever 

läraren att hon måste kompromissa då hon helst vill arbeta med en viss slags texter men anser sig 

skyldig att ge eleverna vissa språkliga verktyg. I detta går det att ana ”svenska som ett färdighets

ämne” väldigt mycket. 

Hon uttrycker alternativet till formella texter som roligare, vilket både kan grunda sig i 

hennes egna preferenser och elevernas. Hon säger nämligen att eleverna inte alltid tycker att 

svenska är ett så roligt ämne. ”Jag tror att det har lite tråkighetsstämpel”. Hon funderar på om det 

kanske kan bero på elevernas inriktning till viss del, att de läser mediaämnen och att dessa ämnen 

känns väldigt roliga i jämförelse med svenskämnet som de alltid har haft. ”Svenskan har de tragg

lat i alla år, det blir lite lika”. Men hon vet inte säkert om det är så, det är bara en känsla hon får. 

Eleverna inser nog värdet av ämnet ändå resonerar hon, att de förstår att de behöver ett bra språk 

för att ta sig vidare i livet. 

Sara känner också en stor frihet i ämnet. Hennes intryck är däremot att eleverna ser ämnet 

som ett väldigt roligt och lite mer fritt ämne i skolan jämfört med exempelvis matematik och de 

teknikbetonade kurserna. Diskursen ”svenska” påvekas med andra ord av vilka andra diskurser 

inom programmen som den ställs emot.

Hon brukar planera kursinnehållet och upplägget i samråd med eleverna. Samtidigt har hon 

vissa saker som hon tycker att kurserna ska innehålla. De brukar diskutera med varandra och 

komma överens om vad de vill göra tillsammans. På hennes skola uppmuntrar rektorn stort elev

inflytande. Det tycker Sara är bra, men det är inte helt oproblematiskt. Ett år provade hon en 
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individuell lösning. Eleverna fick själva ta ansvar och sätta igång olika arbeten i svenska och hon 

fanns tillgänglig när de behövde hjälp. Men en sådan undervisning fungerar inte lika bra för alla 

elever och sedan tillkommer frågan om det finns ett fast kursinnehåll. Kan eleverna ”göra 

bort” kursen om de är väldigt snabba och effektiva ? Sådana frågor blir relevanta i en skola som 

arb etar med målstyrning. Vad händer framöver när styrningen i högre grad reglerar kursens 

innehåll ? Går inte det stick i stäv med skolans målstyrning ? Och hur ska undervisningen anpassas 

så att den passar alla elever ?

Angående elevernas behov fanns det en del i lärarnas uttalanden som är intressant att ta upp. 

När lärarna säger att de vill ge eleverna ”en vidgad syn på bildämnet” och att de ska utveckla ett 

bra språk, att de vill att de ska förstå att bild har många teoretiska inslag och att svenska har många 

praktiska, liksom att många elever kommer från grundskolan med ganska ”grunda kunska

per” tyder det på olika föreställningar om eleverna. Många av dessa finns det säkert fog för, men 

om lärarna har rätt eller fel i sina uppfattningar om eleverna är inte det intressanta, utan det jag 

vill sätta fingret på är att lärarna också i viss mån konstruerar eleven genom dessa föreställningar. 

Detta sätter ramar för undervisningen och kan styra vad man tror att eleven klarar av, vad de 

tycker om och också vad man anser att deras behov är, med andra ord vad de behöver lära sig, hur 

och varför. I den egna undervisningen behöver inte detta bli problematisk, däremot kan dessa 

före ställningar kring eleven och dennes behov skapa motsättningar i ett samarbete mellan flera 

lärare om dessa befinner sig inom olika diskurser (Munkhammar, 2001). Då plötsligt krockar den 

egna diskursen med en annan när det kommer till vad man anser att eleven behöver.  

På det hela taget uppvisar lärarna en stor spridning i uppfattningar kring ämnet. Jag tycker att 

flera diskurser glimtar fram i materialet och även att det ibland blir svårt att definiera vad den stora 

diskursen ”svenska” och den stora diskursen ”bild” är. Det bekräftar att det inte finns ett svensk

ämne eller ett bildämne. Lärarna försöker finna balans mellan ämnets många delar och samtidigt 

anpassa sig mot eleverna och skolans och styrdokumentens direktiv, samtidigt som det pågår en 

ständig rörelse framåt när ämnena förändras. Bildlärarna visar fler liknande drag, som om den 

stora diskursen bild ändå avtecknar sig tydligare än svenska. Det som förenar dem mest är kon

flikten kring ämnets teoretiska och praktiska förankring och att de båda upplever att ämnet är 

marginaliserat i skolan. Båda lärarna brottas med det. 

När det kommer till svenskämnet framstår diskursen som mindre tydlig. Exempelvis 

beskriver Stina att ämnet nog ses som ett tråkigt skolämne, medan Sara tror att eleverna tycker att 

det är väldigt roligt. De två lärarna har också väldigt olika förutsättningar för sin undervisning 

och båda kan sägas tillhöra varsin diskurs enbart med utgångspunkt från deras arbetsplats. Något 

som förenar dem är att ”svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne” inte verkar vara särskilt 

viktigt, däremot befinner de sig båda inom ”svenska som färdighetsämne” och ”svenska som 

erfarehets pedagogiskt ämne”. Här tyder dock tidigare forskning på att det är skillnad på vad 

lärare säger sig göra och vad de sedan gör i klassrummet. Det har visat sig att ”svenska som 
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litteratur historiskt bildningsämne” uttrycks i lärares praktik även när det inte kommer fram i 

deras retorik (Lundström, 2007). Men detta kan jag inte uttala mig om i det här fallet, eftersom 

jag endast utgår från vad lärarna säger sig göra.

Kompetens och fortbildning – att hantera förändring

Bildlärarna ger mest uttryck för att deras ämne genomgår en ganska påtaglig förändringsprocess. 

Detta kan vi också spåra i de uppenbara skillnaderna i ämnets syfte och innehåll mellan nuva

rande kursplan och kommande ämnesplan. Båda lärarna anser att ämnet sätter allt mer vikt vid 

teori och begreppskunskap. De ser också att samtida uttryck kommer in mer och mer i bildämnet, 

liksom att ämnet ska relatera till saker som är aktuella i samhället. De försöker lära sig nya tekni

ker och låter eleverna prova på olika medier i bild. 

Bea tycker att det är spännande med allt som händer inom bildområdet. Hon säger att hon 

ständigt måste ”hålla sig ajour” och att bildlärarna använder Internet och gör konstresor ibland, 

men hon önskar att utbudet var större på orten. Eftersom utbildningen var ny när hon började på 

skolan har hon och hennes kollegor fått bygga upp programmet tillsammans. Det har hänt mycket 

under de senaste åren. Däremot tar det mycket tid att förändra undervisningen. ”Det är så mycket 

som pågår i huvudet, sedan vad som kommer ut i undervisningen... det tar tid”. 

Hon tycker att det blir mycket arbete runtomkring den tekniska utrustningen. Lärarna måste 

hålla reda på alla saker, det ska bokas kameror och hämtas och lämnas utrustning. Det är också 

svårt för skolan att följa med i utvecklingen. Hon önskar att hon kunde gå fler fotokurser och 

kurser i digital bildredigering och att skolan hade råd att köpa in modernare programvaror och 

utrustning. ”Någon gång vore det skönt att ligga snäppet före”. På deras skola ger de många 

media kurser och många elever har bättre utrustning och mer uppdaterade programvaror hemma 

än vad skolan kan erbjuda. Det blir också allt vanligare att eleverna kan mer om vissa tekniker än 

lärarna. I början tyckte hon att det var lite stressigt, men hon säger att man får ”ha en schysst in

ställning till både människor och teknik” och menar att hennes roll som lärare handlar mer om 

att handleda och stödja eleverna i deras processer än att vara en teknikexpert. Hon ser också ett 

problem med teknikfokuseringen och menar att det blir en klassfråga: 

Det är orättvist att en del får ett försprång för att de har allt material hemma, man måste 

liksom tvätta bort tekniken. Det blir allt vanligare att man har en 10 000 kronors kamera 

när man kommer på fotokursen. Så förkunskaperna är så olika. Det känns lite orättvist. 

Inte för att allt hänger på grejerna, men det gör att vissa kommer och har redan suttit och 

jobbat med Photoshop innan de börjar på utbildningen och då blir det ett försprång. 

Här kommer hon in på det som också framkommer i forskningen, nämligen att lärarrollen är en 

annan idag än den var förut och att det ställs upp andra bildningskrav (Forsell, 2005, Knutas, 2008, 
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Lundström, 2007, Thavenius, 2004). När ämnet och undervisningen förändras uppstår nya fråge

ställningar och problem, men även lösningar och möjligheter, vilket läraren måste lära sig att 

hantera.

Birgitta tar också upp rättviseaspekter i förändringsarbetet. Hon är positiv till att man försöker 

höja statusen på ämnet, att utbildningen moderniseras och att det trycks mer på att ta in samtids

konst i ämnet. Det är även samtidskonst som hon skulle vilja fortbilda sig mer kring. Samtidigt 

anser hon att det slår orättvist mot olika skolor i Sverige eftersom alla skolor inte har tillgång till 

ett vitalt kulturutbud, vilket finns i de större städerna. Internet är en källa för läraren, men hon 

önskar att eleverna kunde få ta del av fler utställningar och att skolor på mindre orter borde få 

bättre möjlighet att göra studieresor med eleverna. Det ges nästan ingen ämnesinriktad fortbild

ning där hon bor, säger hon. Och ”Lärarlyftet”, som ger anslag till fortbildning, har kort ansök

ningstid. Dessutom ska ansökningarna först gallras av rektorn och sedan skolchefen, så om man 

bor i en kommun där konsten inte anses vara lika viktig som andra områden är det svårt att få 

gehör för sina behov av vidareutbildning.

Bildlärarna är med andra ord positiva till förändringen, även om de också ger uttryck för vissa 

farhågor de känner i samband med den. 

Svenskämnet förändras också, bland annat blir det större betoning på färdighetsträning. För 

de två lärare som jag har intervjuat avviker detta inte så mycket från det som de redan anser vik

tigt i ämnet. Båda tar upp det stora behovet som eleverna har när det kommer till att utveckla ett 

bra språk, de känner ett ansvar gentemot eleverna att ge dem ”verktygen”. 

Lundström (2007) menar att svensklärare också kan känna press från andra lärare att eleverna 

måste kunna skriva och skriva och att detta påverkar lärarna i deras arbete. Exempelvis leder det 

till att svensklärare lägger stor vikt vid nationella provet och ”svenska som ett färdighetsämne” 

får mycket utrymme i praktiken.  

Stina tycker att ämnet är så stort och att det kan vara svårt att veta vad man ska göra, så ”lite 

styrning kan nog vara bra” säger hon angående förändringar i ämnesplanen. Hon säger att ”det 

skulle vara lättare att veta ungefär vad eleverna redan har gått igenom, till exempel om de byter 

skola”. Det hon ringar in här är att olika svensklärare konstruerar sitt ämne väldigt olika. 

Lundström (2007) har visat på hur styrdokumentens styrning av innehållet i ämnet från 1970talet 

och framåt har minskat till att i princip försvinna helt i och med Lpf 94. 

När det gäller litteratur menar Lundström (2007) att de vaga beskrivningarna i de nuvarande 

styrdokumenten upplevs som problematiska för många lärare. När inte kursplanen anger inne

hållet i kursen baseras texturvalet på andra faktorer. Det faktum att någon litteraturkanon inte 

förordas, samtidigt som det talas om ”centrala verk” upplevs motsägelsefullt. Det skapar en 

osäkerhet, något som Stina ger uttryck för angående sin egen litteraturundervisning. Hon ser att 

det kommer in mer modern litteratur i ämnet, att de ska belysa litteratur från hela världen och låta 

fler röster höras. Hon upplever att det ”läggs på och läggs på” och det gör att hon ibland finner det 
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svårt att välja litteratur och strukturera litteraturundervisningen. 

Stina säger vidare att datorn och andra medier har förändrat ämnet. Hon tycker att det är 

roligt att synen på texter har vidgats. Det gör att hon känner att hon kan arbeta med nästan vad 

hon vill. Hon uttrycker också ett ökat krav på lärarna att granska elevernas texter då hon upplever 

att det är lättare för dem att fuska utan att läraren märker det. Andra förändringar som hon har 

märkt över tid är att elevernas kunskaper i svensk grammatik har minskat. Samtidigt har eleverna 

blivit bättre på engelska och har där fått ett större ordförråd. Hon tycker att eleverna är modigare 

och bättre på att tala, diskutera och redovisa och att könsskillnaderna har minskat när det kom

mer till hur stor plats eleven tar i klassrummet.

Hon känner inte att hon får så mycket fortbildning inom ämnet. Oftast blir lärarna inbjudna 

till stora föreläsningar som behandlar undervisningsfrågor av mer allmän karaktär. Hon uttrycker 

en frustration över att de flesta ämnesdidaktiska kurserna och föreläsningarna som erbjuds hålls i 

södra Sverige. Då blir det ofta för dyrt att åka. Som det är nu går hon själv på föreläsningar, dikt

uppläsningar, utställningar och liknande för att hålla sig uppdaterad. Men då sker det på fritiden 

och är oavlönat.

Sara uppger att hon är van vid förändringar. Hon tycker att hennes skola bejakar lärare som 

vågar testa nya saker och arbetsformer. Förändringarna inom ämnet välkomnar hon. Hon tycker 

att ämnet har blivit mer praktiskt än när hon själv gick i skolan. Eleverna får göra saker i större ut

sträckning, förr var det mycket föreläsningar tycker hon och hänvisar till sin egen skolgång. 

Nyttan betonas mer nu, eleverna ska ha användning för språket och hon säger också att hennes 

elever tar många egna initiativ och är väldigt aktiva på fritiden. Därför ser de också värdet av ett 

bra språk. 

Sara tar också upp datorn som ett verktyg och hur det har förändrat ämnet och även synen på 

kunskap. Eleverna vill att det ska ”gå fort”, tycker hon. De använder sina egna datorer i undervis

ningen och hämtar själva information som de behöver. Gymnasieskolan har förändrats mycket 

tycker hon, däremot anser hon att grundskolan inte har hängt med. Det märker hon på eleverna 

när de börjar första året. De är inte vana att ta så mycket ansvar över sin egen utbildning, vilket då 

också blir en faktor som läraren måste ta hänsyn till. Hon känner att hon kan få den fortbildning 

hon vill och behöver, men hon upplever att hon inte har tid just nu.

De fyra lärarna rör sig mellan olika diskurser inom sitt ämne och därför kan de också väl

komna förändringar inom ämnet eftersom de åtminstone till viss del ingår i de diskurser som för

stärks i förändringsprocessen. Samtidigt försvinner inte problematiken med att balansera olika 

ämneskonceptioner och diskurser för det. Exempelvis visar bildlärarna drag av främst ”teckning 

som uttrycksmedel” och ”bild som kommunikationsmedel” och därmed kan deras positiva in

ställning till förändringarna förklaras av den senare diskursen, samtidigt som den tvekan de kän

ner bottna i en rädsla för att ämnet ska bli för teoretiskt, eller att eleverna inte ska förstå syftet med 

kursen, vilket kom fram när de pratade om ämnets teoretiska och praktiska sidor.
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Bland svensklärarna ser vi liknande fenomen. Den förändring som innebär att ämnet har 

börjat inkludera fler slags texter, olika medier och fler perspektiv välkomnar de eftersom de anser 

att svenska är ett kommunikationsämne. Det ger också en stor frihet, något som båda uppskattar. 

Däremot försvårar också friheten deras uppdrag, eller rättare sagt är det mindre tydligt vad upp

draget är. Därför välkomnar Stina delvis den förändring som innebär att ”svenskan som ett 

färdighets ämne”, en diskurs som de båda lärarna bär drag av, förstärks i styrdokumenten. Sara 

kände att hon inte hade hunnit sätta sig in den nya ämnesplanen så mycket att hon kunde uttala 

sig om det. 

Tre av lärarna tar upp ortens betydelse i samband med förändringar inom ämnet. Det verkar 

som om de samtida uttrycken och globaliseringen förändrar synen på vad som utgör centrum och 

periferi. Eller så har den synen funnits där länge. Med andra ord kan vi tala om en övergripande 

diskurs som lärarna känner av i egenskap av att vara lärare i norra Sverige. När de missar relevanta 

utställningar och kurser för att de bor på fel ställe förstärks känslan av den perifera diskursen.

Så även här, när vi pratar om förändring, finner jag det svårt att gripa tag om själva ämnes

diskursen. De olika diskurserna inom ämnet överlappar varandra och verkar på olika nivåer. 

Diskurser betraktas som relativt fasta konstruktioner som tydligt avgränsar vad en människa gör 

i vissa sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Trots det kan diskurserna nästan ge 

intryck av att vara flytande här, men egentligen kommer det sig av att lärarna inrymmer flera 

diskurser som de rör sig mellan.

Ord och bild

Jag ställde en del frågor kring hur lärarna såg på relationen mellan ord och bild i sina ämnen. Alla 

fyra lärare arbetar med samverkan mellan texter och bilder på olika sätt. 

Stina hänvisade till kursplanen där det står att de ska arbeta med bildmedier och hon tycker 

själv att det är intressant med bilder och rörlig bild. Eftersom hon har mediaelever och elever som 

läser film arbetar hon en hel del med infärgning. De gör filmanalyser, reklamanalyser och bild

analyser och ibland utgår de från en bild som inspiration till att skriva dikter eller prosatext. De 

brukar även gå på konstutställningar och då kan eleverna få skriva en konstrecension eller så 

diskuterar de utställningen efteråt. Hon tycker att eleverna har ganska goda förkunskaper när det 

kommer till att arbeta med olika text och bildbaserade medier, men hon tycker inte alltid att de 

kan uttrycka sina kunskaper så väl. 

Ibland låter hon eleverna göra egna filmer eller nyhetsprogram, men det är svårt att balansera 

innehållet då. Det är lätt hänt att svenskämnet ”får stryka på foten” till förmån för det rent tek

niska. Eleverna skriver sitt filmmanus på några minuter, om ens det, och sedan används all övrig 

tid till att spela in filmen menar hon. 

Sara har också arbetat med bildanalys och reklamanalys. Hon har även samarbetat med  en 

bildlärare i olika arbeten. Hon beskriver däremot mest att hon försöker att prata om bildspråk i 
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relation till litteratur. Hon säger att ”bilderna finns i texterna” och ”att eleverna ska kunna tala 

om bildspråk i relation till textläsning”. Här försöker hon med andra ord att visa eleverna sam

band mellan deras inre bilder som uppstår genom läsningen och de referenser till bilder som elev

erna har utanför texten. 

De två bildlärarna arbetar också mycket med ord och texter i relation till bilder i under

visningen. Bea har ett moment i en kurs som faktiskt heter just ”ord och bild”. Då får eleverna 

göra bland annat collagebilder eller så kan de få utgå från enstaka ord eller dikter som inspiration 

till en bildidé. Orden kan även fungera som en avgränsning och ge eleven en ram att hålla sig 

inom. De arbetar även med layout och olika nyhetsbilder och reklam. De gör affischer och an

nonser och kan exempelvis analysera typsnitt i olika texter. Hon tycker att eleverna är väldigt 

duktiga på det och hon säger att det nog är tack vare svenskämnet, som hon tycker arbetar ganska 

mycket med analys av film, artiklar och reklambilder. Hon tycker också att det är viktigt att elev

erna kopplar språk till bild i största allmänhet. Att de sätter ord på vad de gör och tänker och att 

de kan formulera sig kring bilder.

Birgitta samverkar med en svensklärare i olika värdegrundsprojekt, till exempel med lika

behandling eller kärlek som teman. När de hade kärlek som tema fick eleverna se på filmer och 

läsa texter från olika tider och platser som handlade om kärlek. De diskuterade temat och fick 

hitta på olika karaktärer i svenskämnet. I bild fick de sedan göra en parafras på Jan van Eycks mål

ning ”Arnolfinis bröllop”. Först tog de rekvisita och arrangerade en bild med sig själva utklädda 

som sina karaktärer. Sedan fotade de varandra och deras foton blev en skiss till en oljemålning 

som de sedan fick göra. Hennes perspektiv på bild och textintegrering kan därför innefatta 

många steg och olika tekniker. Men hon gör även andra saker, som att låta eleverna utgå från 

dikter när de arbetar med bilder. 

Lärarna uttrycker sig ledigt kring detta med ord och bild, även om vi inte problematiserar det 

i intervjun genom att gå in på varför de gör vad de gör. Alla arbetar med det på något vis och 

tycker att det finns ett tydligt samband mellan bilder och ord som de vill belysa i sitt ämne. 

Däremot blir de mer trevande när jag ställer frågor kring ämnesdidaktiska begrepp som knyter an 

till ord och bildområdet, eller som är relevanta vid ämnesintegrering mellan dessa två ämnen, 

som exempelvis vad de anser att ”estetiska läroprocesser” eller ”det vidgade textbegreppet” är. 

Dessa begrepp kan även sägas fungera som flytande signifikanter och ge ledtrådar om var olika 

diskursgränser befinner sig.

Lärarna i svenska har inga problem att prata om ”det vidgade textbegreppet”. Båda beskriver 

det som att text innefattar mer än bara skriven text, att det kan vara bilder, ljudböcker, filmer, en 

sångtext med mera. Sara säger att ”man får som hela tiden hålla på med det vidgade text begreppet”. 

Hon brukar låta elever se filmer och lyssna på ljudböcker också som en lösning på läs svårighet. ”En 

del elever har aldrig läst en hel bok”, säger hon. Då är det bra att det finns alternativ så att de ändå 

kan vara delaktiga.



38

Ingen av svensklärarna har däremot hört talas om begreppet ”estetiska läroprocesser” men de 

tror att det har att göra med bilder eller estetiska uttryckssätt på något vis, vilket är delvis rätt. 

Lena AulinGråhamn och Jan Thavenius (2003) definierar ”estetiska läroprocesser” som att elev

ernas egna erfarenheter, tankar och kunskap ska möta andras och detta kan bland annat ske i 

mötet med någon form av gestaltning, berättelse, föreställning eller konstverk med mera. Om 

nya tankar eller handlingar alstras ur detta kan man säga att en estetisk läroprocess har ägt rum. 

Begreppet är alltså användbart inom alla skolans ämnen och syftar till att visa på samband mellan 

estetik och lärande.

Begreppet ”estetik” associerar de till skönhet och smakfostran, att något ska vara tilltalande. 

De nämner båda layout. Stina säger att en estetisk förtrogenhet eller förståelse kan hjälpa eleverna 

att beskriva en text eller en bild. Sara kommer till en liknande slutsats och säger: ”Hur vacker en 

text är, är ju hur det träffar läsaren. Det är ju estetik. Att uppfatta texters stilnivå. Språk är estetik.”

Bildlärarna i sin tur kan förstå vad ”det vidgade textbegreppet” betyder, även om de inte de

finierar det lika tydligt som svensklärarna. Bea tänker att det kanske har att göra med att man går 

vidare med texten, att det kan inkludera bilder till exempel, men hon har inte hört talas om 

begreppet. Birgitta har hört talas om det, men inte använt sig av uttrycket. Hon säger att det nog 

står för något som inte enbart är skriven text eller tal, alltså andra sätt att uttrycka sig på, till ex

empel bild eller dans. 

Bea tycker att ord som ”estetik” känns lite förlegade. Hon associerar, liksom svensklärarna, 

först till någonting bildskönt eller vackra miljöer, men även att det har att göra med vår värld och 

vår tid. Hon tycker att estetik hör ihop med bildämnet. ”Estetiska läroprocesser” beskriver Bea 

som att man använder skapande för att öka förståelsen för något. Vilket det ju också är, även om 

hennes beskrivning är något förenklad. 

Birgitta tycker att begreppet känns som ett modernt uttryck som mest lever i andra ämnen i 

skolan. Hon menar att ”estetiska läroprocesser” är en självklar del av ämnet, men att begreppet 

mest har uppstått i ett försök att höja ämnets status. Hon tycker att en del begrepp kan krångla till 

det för eleverna och gör begripliga saker abstrakta. 

Det som framgår ganska tydligt här, vilket också har nämnts tidigare, är det glapp som finns 

mellan lärarnas praktik och ämnets forskningsdiskurs. Det Birgitta säger, att begreppen känns 

abstrakta, tyder på att ämnets didaktiska forskning har misslyckats med sin förankring av gemen

samma och relevanta begrepp för den övergripande diskursen. Att ett begrepp upplevs som otyd

ligt och vagt är ju motsatsen till dess syfte. Det må vara en sak att lärare inte känner till andra 

ämnens begreppsapparat, det är snarare en följd av diskursen eftersom en diskurs både utesluter 

och innesluter, däremot är det olyckligt att åtminstone bildämnets begrepp inte nyttjas inom den 

egna diskursens praktik. Jag menar inte att just de här lärarna bär något ansvar i detta, utan 

snarare är det en indikation på det avstånd som finns mellan ämnets olika diskursiva fält, där man 

kunde önska att den aktuella forskningen på området också var synlig, konkret och användbar i 
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lärarnas vardag. Åsén (2006) tar upp detta och menar att bildämnet på formuleringsnivå är i takt 

med tiden, men på realiseringsnivån, i praktiken, utvecklas ämnet långsamt.

Men detta är inte unikt för bildämnet. Molloy (2007) menar att lärare överlag inte nyttjar de 

begrepp som används inom forskningen. Det leder till ett vardagsspråk där lärarens erfarenheter 

inte kopplas till forskningens frågor, något hon finner beklagligt. 

Thavenius (2002) skriver om konst och estetikbegrepp och menar att ett begrepp alltid ut

sätts för glidningar som förskjuter deras betydelse. Därför behöver vi starka definitioner av 

begreppen och reda ut deras innebörd. Han menar att läroplaner och lärare gärna använder vaga 

och allmänna kulturbegrepp istället för precisa konstbegrepp. ”De talar hellre om skapande än 

om estetiska läroprocesser” (Thavenius, 2002, s. 55), vilket han anser försvagar och marginal

iserar konsten och det estetiska i skolan. I detta kan man finna ett motiv till varför ämnesplanen i 

bild betonar vikten av att stärka ämnets kommunikativa sidor och dess begreppsapparat. När 

Birgitta tycker att ämnets ökade emfas på teori och nyttjande av olika begrepp tjänar till att höja 

ämnets status är hon enligt mig inne på rätt spår. Ämnet försöker höja sin status. Huruvida detta 

sedan är rätt väg att gå har olika bildlärare säkert skilda uppfattningar om. 

Men säger då lärarnas kunskap om begreppen något om diskurserna ? För det första kunde vi 

se att diskurserna bild och svenska inte kände till varandras begrepp till fullo. På så vis kan en 

avgränsning göras. Samtidigt var bildlärarna lite vaga kring sina egna begrepp, vilket kan tyda på 

att begreppen helt enkelt inte är deras egna, de tillhör snarare bildämnets forskningsdiskurs. 

Vidare kan vi se att ett begrepp som ”estetiska läroprocesser” inte ens är känt av svensklärarna, 

medan bildlärarna kan förstå vad som menas med ”det vidgade textbegreppet”. Detta tyder, pre

cis som Thavenius (2002) är inne på, att konsten är marginaliserad och att bildämnet är placerad 

långt ner i skolans hierarki.

Motståndet till att använda begreppen skulle också kunna bottna i bildämnets diskurs ”den 

praktiska bildtillverkningen” som vill ta avstånd från ”den konceptuellt språkliga konsttillverk

ningen” som Bondesson (2008) har beskrivit. Man kan tänka sig att bildlärare identifierar sig med 

”den praktiska konsttillverkningen” och eftersom ämnet har låg status i skolan känner de behov 

av att försvara det som anses vara ämnets kärna; den praktiska förankringen. Dessutom kan en 

viss skepsis mot olika teorier och begrepp finnas eftersom dessa inte anses vara en självklar del av 

det ämne man identifierar sig med.

Samtidigt uttrycker de två bildlärarna en önskan om att balansera praktik och teori. Som jag 

tidigare nämnt går det inte att definiera en lärare som representant för enbart en diskurs. I själva 

verket försöker lärarna att forma sin undervisning i enlighet med många olika inriktningar.
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Ämnesintegration – hinder och möjligheter 

Hur ställer sig då de olika lärarna till ämnesintegrering mellan bild och svenska ? Alla är faktiskt 

positiva till det, även om de också ser en rad potentiella svårigheter. De har alla erfarenheter av 

ämnesintegrering sedan tidigare, om än i varierande grad.

Birgitta samarbetar redan med en lärare i svenska. Hon tycker att det är ett givande arbete, 

men egentligen är det mest i planeringen som deras samarbete äger rum. De undervisar var och 

en för sig. Det som mest motiverar arbetet enligt henne är att eleverna får en djupare kunskap och 

förståelse för det område som de arbetar kring och att de förstår att man kan uttrycka sig på 

många olika sätt. Hon tycker också att elevernas arbeten uppvisar högre kvalitet både bildtek

niskt och bildkommunikativt. Vid deras temaarbeten är inte bara innehållet i temat viktigt, utan 

valda delar av de kurser som ingår i arbetet är också i fokus.

Birgitta tycker att det är svårt med schemaläggningen, det är bland annat därför lärarna har 

delat upp arbetet mellan sig så att varje lärare har sina egna lektioner. Hon säger att den största ut

maningen i ett ämnesintegrerat arbete är att lärarna måste vara lyhörda för varandra och visa öm

sesidig förståelse. Hon menar att det är så långsamma processer i bildämnet och att man måste 

försäkra sig om att den andra läraren förstår det. Projekten kanske avslutas först en termin efter 

att de har påbörjats om det är ett större arbete. 

En risk som hon kan se är att bild kan reduceras till ”dekoration”, till att ”göra något snyggt”. 

Det jag läser ut av detta är att hon menar att eleverna till exempel får illustrera det ”egentliga 

arbetet”, som kan vara en text av något slag som kanske redan är skriven, och att man inte efter

strävar att låta det uppstå en verklig dialog mellan texten och bilden.

Bea har inte så mycket erfarenhet av ämnesintegrering, men hon har samarbetat med en lärare i 

svenska. De lät eleverna läsa gamla böcker vars bokryggar hade gått sönder. I svenska läste de, ana

lyserade och diskuterade texterna och i bild arbetade de med formgivningen av ett nytt omslag. 

Eleverna fick prata om vad bokens tema och budskap var, och hur man kan bära sig åt för att fånga 

läsarens intresse med ett omslag. De hade också separata lektioner och bildämnet tog vid när svensk

ämnet hade gjort sin del av arbetet. Hennes intryck var att eleverna tyckte att det var ett roligt 

projekt.

Bea tycker att det som mest hindrar ämnesintegreringen är att tiden inte räcker till. Hon upp

lever att man måste vara påstridig och ta tag i saker själv om det ska bli av. Hon uttrycker en frus

tration över att det är så mycket som ska hinnas med och att det nästan inte finns någon tid för att 

prata med kollegorna. Hon tycker att det är viktigt att lärarna har ”samsyn” om de ska ämnes

integrera. Och då krävs det att man har tid att samtala med varandra. ”Kanske möts vi för lite”, 

säger hon. Hon upplever att arbetslaget inte tar upp didaktiska frågor så mycket. Det mesta som 

tas upp rör praktiska göromål. Hon hinner inte heller prata tillräckligt mycket med sina kollegor 

i bild. Hon önskar att de hade mer tid att planera tillsammans, ”ibland får vi gå mellan salarna för 

att hinna prata med varandra”. 
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Både Munkhammar (2001) och Knutas (2008) menar att arbetslaget sällan fungerar som det 

forum som det var tänkt. Oftast löser man mest akuta problem i arbetslaget. Det brister i att vara 

ett forum för att problematisera, granska, värdera och diskutera undervisningen. Arbetslagets 

arbete går dessutom före ämneslagets, vilket leder till att lärare sällan får möjlighet och tid att 

samtala om ämnesdidaktiska frågor.

Bea tycker att det finns så många röda trådar mellan svenska och bild, att man kan analysera 

och diskutera saker, lyfta fram själva processen, skriva, samtala om bilder och använda ord och 

böcker som en källa för inspiration.

En annan sak hon tar upp som ett möjligt hinder är att lärare kanske inte känner till varandras 

ämnen och att båda lärarna måste stå och förklara saker för varandra. När hon pratade om ämnets 

status gav hon också uttryck för att bildläraren är en outnyttjad resurs i skolan. Hon säger:

Är vi ett lågstatusämne ? Ibland tror jag inte att andra inser bredden av våra kunskaper, 

att vi kan så mycket om så många saker. Ofta blir man inte tagen på allvar, man måste ta 

i från tårna, man måste förklara. Många lever kvar i gamla föreställningar om bildäm

net. De tror att vi bara sitter och tecknar, men det är ju helt nytt.

Det här uttalandet vittnar om en stark känsla av vara underskattad och missförstådd. Det är 

samma känsla som kommer fram i Birgittas oro att bild reduceras till något ”dekorativt”. Så när 

Bea säger att ett hinder kan vara att lärare inte känner till andras ämnen tolkar jag under meningen 

som att hindret egentligen uppstår om det ena ämnet inte blir taget på allvar. 

Thavenius (2002, s. 40) menar att det finns en utbredd syn på estetiska ämnen som något som 

är ”lekfullt” och som lärare tycker höjer elevernas livskvalitet. De tycker att det är roligt helt 

enkelt. Åsén (2006) menar även att elevernas uppfattningar om bildämnet som ett ”andnings

hål” bidrar till dess låga status. 

En intressant sak som knyter an till detta, och som visar på den hierarkiska maktordningen 

mellan olika diskurser, är något som Sara berättar angående ett samarbete mellan svenska och 

natur vetenskap. Hon genomförde ett längre projekt med en lärare i naturvetenskap och de hade 

sina lektioner tillsammans. Mycket var givande i arbetet, exempelvis uppskattade hon verkligen 

att de var två pedagoger samtidigt i klassrummet och att de kunde ge varandra respons och hon 

lyfte fram värdet för elevernas lärande. En konsekvens av arbetet var dock att svenskämnet fick 

stå tillbaka i relation till naturvetenskapen, som i sammanhanget var den dominanta diskursen. 

Den andra läraren upplevde att både innehållet och den språkliga nivån på inlämningsupp gifterna 

förbättrades. Sara upplevde dock att några värden hon ser som viktiga i skrivprocessen, ”det ska

pande och fria”, gick förlorade och att de elever som vanligtvis utmärkte sig i svenska presterade 

sämre när uppgifterna blev mer styrda. I hennes fall, åtminstone när det gäller de skriftliga pro

duktionerna, blev språket främst ett medel för att lyfta fram det andra ämnet. Vilket också många 
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gånger är fallet för bildämnets del när det ska samarbeta med andra ämnen som har högre status i 

skolan. Det här mönstret förekommer inom alla möjliga diskurser. Bland annat visar 

Munkhammar (2001) på hur förskollärare anpassar sig mot lärarens diskurs i skolan, då den är den 

dominanta diskursen av de två i det sammanhanget.

Sara är ändå mycket positiv till ämnesintegrering. Samtidigt säger hon att man måste stå på sig 

och hävda ämnets plats. Hon har även arbetat med en bildlärare och då gjorde de gemensamma 

bildanalyser och diskuterade och eleverna fick skriva till bilderna. Hon tyckte att det var ett väl

digt lyckat samarbete och framhåller fördelarna för lärare vid ämnesintegrering, att man kan vara 

två lärare i klassrummet, att man lär sig mycket av varandra och ser sina kollegor och att man kan 

hjälpas åt vid bedömningen. Hon medger att det är tidskrävande, men samtidigt kan man frilägga 

en del lektioner om vissa delar och uppgifter är gemensamma i båda ämnena. Hon ser en stor 

potential i ökat samarbete med bild och är mest intresserad av att arbeta med bild och textanalyser 

av olika slag, vilket speglar hennes preferenser då analyser också är det hon tycker är roligast i 

svensk ämnet. 

Enligt Sara skulle det vara ett stort hinder för ämnesintegreringen om den andra läraren inte 

såg möjligheterna och var för inställd på att göra på ett visst sätt. Hon tycker att det är viktigt att 

bygga bra relationer på arbetsplatsen och uppskattar att skolan är liten. Oftast sker samarbeten 

mellan de lärare hon umgås med, även om samarbeten ibland initieras på andra sätt, till exempel 

på arbetslagsmöten. 

Stina är ambivalent till ämnesintegrering. Å ena sidan är det mycket givande och roligt, å 

andra sidan tar det väldigt mycket tid och är tröttsamt. Numera arbetar hon mest med infärgning 

i svenskämnet i samråd med olika karaktärsämneslärare. Hon kan till exempel arbeta lite mer 

med artiklar med mediaelever och gå igenom filmanalys mer noggrant med filmelever. Hon har 

tidigare samarbetat med en rad lärare i ämnesintegrerade projekt, vilket var roligt men ”väldigt 

tungrott”. Den största förtjänsten var den trygghet hon kände när de var flera lärare som arbetade 

tillsammans. Det var givande att bedöma eleverna tillsammans med andra. Var och en kunde 

bidra med sin ämneskompetens och det gav en bra helhetsbild av elevens utveckling. Men det tog 

mycket planeringstid och alla elever kunde inte heller hantera den frihet som projektet ibland 

innebar. Stina tycker att man lär känna sina kollegor på ett annat sätt. ”Annars vet man inte så 

mycket om hur de är som pedagoger i klassrummet”, säger hon.

Vad gäller bild och svenska ser hon många fördelar med ämnesintegrering, till exempel att 

bildlärare har väldigt bra kompetens inom vissa områden som ingår i svenskämnet. Hon samar

betar inte med någon bildlärare i nuläget. Det beror på att de inte har någon bildlärare på pro

grammet eller ens i skolbyggnaden. Hon menar att kontakten och relationen till den lärare man 

ska samarbeta med är viktig och därför sker nog det mesta av samarbetet inom olika program. 

Däremot tycker hon inte att arbetslagen har fungerat som det var tänkt från början. Hon tycker 

visserligen att det har skett en förändring, numera samarbetar man mer än förut, men ändå inte i 
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den utsträckning som det var tänkt. Hon anser att de flesta kärnämneslärare hellre vill sitta till

sammans i ämneslag. Hon saknar det stöd hon hade i de andra språklärarna när de satt tillsammans 

förut. De kunde diskutera didaktiska frågor, hjälpa varandra med material och mycket annat. 

Lundström (2007) tar upp klassifikation och att svensklärare i och med placeringen i program 

och arbetslag fick en svagare klassifikation som språklärare. De upplever sig mer som program

lärare, vilket många upplever problematiskt. Detta knyter an till diskursen på ett relevant sätt 

menar jag, eftersom svaga diskurser riskerar att domineras av starkare. Om svensklärare upplever 

en svagare identifiering som just svensklärare kan det påverka deras vilja att arbeta ämnes integrerat 

och även vilka ämnen de hellre samarbetar med. När Sara uttrycker att man måste stå på sig och 

försvara ämnet, kan det ses som ett tecken på att försvagat svenskämne, åtminstone inom den 

diskurs ordning som hennes skola utgör.

Ingen av lärarna problematiserar vad som menas med ämnesintegrering, utan fyller begreppet 

med sin egen förförståelse av det utifrån den diskurs man är en del av. Att ämnesintegrering 

egentligen inte förutsätter en annan lärare är det ingen som reflekterar över i intervjun. De 

tänker sig ämnesintegrering som ett samarbete mellan en eller flera lärare, alltså främst på realise

ringsnivå. Att de alla faktiskt redan integrerar svenska och bild inom ramen av sin egen undervis

ning är inte en insikt som framkommer av vad som sägs i alla fall. Samtidigt ställde jag inte frågor 

kring definitionen av ämnesintegrering heller, så det går inte att dra någon slutsats baserat på 

frånvaron av retorik kring det. Trots det är det värt att nämna anser jag, eftersom det i teorin inte 

finns något som säger att det måste vara två eller flera lärare som medverkar för att något ska 

räknas som en ämnesintegrering. Däremot kan man naturligtvis ifrågasätta om en enskild lärare 

besitter kompetens att göra det, men i de fall läraren själv är utbildad inom båda ämnena, eller är 

väldigt kunnig inom ett annat ämne, finns det inga egentliga argument som talar emot en sådan 

ämnesintegrering.

För att avrunda kan sägas att lärarna har en hel del erfarenhet av ämnesintegrering med varie

rande utfall. Både fördelar och nackdelar med ämnesintegrering lyfts fram. Större måluppfyllelse 

hos eleverna och att det är relationsbyggande och lärorikt hör till fördelarna. Men arbetet be

gränsas av att det också kan leda till att det egna ämnet kommer i kläm, att det är tidskrävande och 

att det inte passar alla elever. 

Vi kan se att lärarna har olika strategier för att få samarbetet med andra lärare att fungera. 

Man kan betrakta det som en förhandling mellan de olika diskurserna inom det diskursiva fältet 

”ord och bild”. Både bildlärare och svensklärare är måna om att deras ämne ska få utrymme i 

ämnes integreringen. Vad de betraktar som ”deras ämne” skiljer sig dock åt mellan lärarna.
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Diskussion
Diskurser inom diskursordningen ”ord och bild”

Vilka diskurser kan vi då ana inom det här fältet som ”ord och bild” utgör ? För det första visar 

materialet på en mängd diskurser som framträder mer eller mindre tydligt beroende på vilka 

frågor som ställs och vilket tema som behandlas. För det andra är materialet för litet och vissa dis

kurser kan också spåras i exempelvis lärarens villkor och förutsättningar på just den skola där 

läraren är verksam, vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser. Trots det vill jag ändå 

diskutera ämnesintegrering mellan svenska och bild och hur dessa diskurser kan tänkas inverka 

vid en sådan, men jag reserverar mig för att jag, som Winther Jørgensen och Phillips (2000) säger, 

endast ”fogar några brickor” till en generaliserad bild av diskursordningen. För att göra det han

terligt tänker jag därför börja i det ”stora”, med att utgå från diskurserna bild och svenska för att 

sedan bryta ner det ytterligare allt eftersom.

Genom den historiska bakgrunden och analysen av både bildämnet och svenskämnet fram

träder två ämnen som har genomgått stora förändringar. Det mest framträdande draget idag är att 

båda ämnena är under stark påverkan av en postmodern rörelse, där kommunikation, globalise

ring och en slags kulturell friställning äger rum. I denna rörelse konstrueras nya identiteter, 

begrepp och nya mål och innehåll för ämnena.

Det ämne som verkar uppleva den största omställningen är bildämnet. Förändringarna mel

lan den nuvarande och den kommande ämnesplanen är omfattande och mycket i litteraturen 

(Marner & Örtegren, 2008, Åsén, 2006) tyder på att lärare kommer att ha svårt att ställa om till ett 

ämne som lägger större vikt vid språk, analys och kommunikation då det antagligen kommer att 

ske på bekostnad av bildframställningen inom ämnet. 

Samtidigt framhärdar exempelvis Marner och Örtegren (2003) att bildämnet har allt att vinna 

på att bli ett mer renodlat kommunikationsämne om det vill behålla en plats som ett viktigt och 

relevant ämne i skolan även i framtiden. Inom ämnet finns det dock ett stort glapp mellan den 

ämnesdidaktiska forskningen och lärarnas verklighet. Det finns en påtaglig motsättning mellan 

teori och praktik i skolan. Teori förknippas med tanke och kunskap mer än praktik, som kopplas 
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till känslor och intuition. De teoretiska ämnena har högre status, men bild betraktas som ett 

praktiskt ämne och har låg status. Detta kan förklara ämnets marginaliserade roll i skolan. Å ena 

sidan ger lärarna uttryck för att vilja förstärka ämnets språkliga aspekter, å andra sidan finns en 

rädsla att ämnet ska förlora sin kärna och styrka som ett ämne som bejakar även ickeverbala 

uttrycks former. Detta gör att lärarna till och med finner det svårt att använda diskursens egen 

begrepps apparat. 

Men en paradoxal konsekvens av marginaliseringen är att bildämnet utåt sett tycks relativt 

homogen som diskurs betraktad. Det kan vi se i lärarnas utsagor och det framgår i deras tankar 

kring ämnet och kring förändringsprocesser som ämnet genomgår. Det är som om de yttre hot 

som ämnet upplever riktade mot sig förenar bildlärarna. Men en homogen diskurs är inte samma 

sak som en dominant diskurs. När bildämnet ska samverka med andra diskurser intar den en 

under given roll i bemärkelsen att det som görs inom ramen av samarbetet inte nödvändigtvis re

presenterar det som bildläraren hade tänkt sig från början. Bilden har en tendens att betraktas 

som något som inte är så allvarligt. Som en lek och som något som ska vara lustbetonat och roligt 

(Thavenius, 2002). Så när eleverna arbetar och har ”kul” är det inte säkert att de lär sig det som 

läraren vill. Det här ligger hela tiden som ett potentiellt ”hot” hos bildlärarna i deras integration 

med andra ämnen, att de ska reduceras till något ”dekorativt” som Birgitta uttryckte det, eller att 

man ”måste ta i från tårna” för att bli tagen på allvar, som Bea hade känt av.

Detta kan ställas mot svenskämnet som, precis som bild, får uppleva en rad förändringar inom 

den närmsta tiden. Svenskämnet har inte alls samma komplicerade förhållningssätt till det egna 

ämnets teori och praktik. Det framstår inte som problematiskt varken i intervjuerna eller i littera

turen. Svensklärarna brottas istället med att hantera ämnets bredd och djup. Utåt sett framstår 

svenska i det här materialet som en mindre tydlig diskurs än bildämnet. Lärarna tycker att det är 

svårt att hantera den stora frihet som styrdokumenten ger dem och det kan även leda till en 

önskan om ökad styrning i ämnet. 

Men en ökad styrning som sätter mer fokus på färdighetstträning, vilket snart blir verklighet 

för ämnet, väcker också didaktiska frågor. Vad händer exempelvis med yrkesprogrammens 

svenskämne ? Malmgren (1992) har visat på hur lärare sedan långt tillbaka konstruerar 

ett ”enklare” svenskämne, med mer betoning på färdighetsträning, bland elever på yrkesförbere

dande program. När yrkesprogrammens svenskundervisning halveras i samband med gymnasie

reformen och ämnet trycker på färdighetstträning, riskerar yrkesprogrammen att få ett ännu mer 

vingklippt svenskämne. Blir den här diskussionen, om ämnesintegrering mellan bild och svenska, 

inte ens relevant för dessa elever ? 

Och hur ska skolan hantera målstyrning i relation till ett formulerat innehåll i kurserna ? Jag 

ser risker med att ett styrt innehåll kan leda till att kunskapen reduceras till moment och uppgif

ter som ska klaras av, där undervisningen mer kommer att handla mer om vad vi har gjort än vad 

vi har lärt oss. Styrningen i ämnesplanen ger inte heller svar på de viktigaste frågorna som de 
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intervjuade lärarna har, som hur de ska lägga upp undervisningen eller vilken litteratur som bör 

ingå i kursen. De riktigt utmanande frågorna kring ämnet och undervisningen besvaras tyvärr 

inte i styrdokumentens retorik.

Angående ämnesdidaktiska frågor framkom det i analysen att det finns ett stort behov hos 

lärarna att få samtala och diskutera ämnesfrågor med varandra, något som också bärs upp i forsk

ning (Knutas, 2008, Lundström, 2007, Munkhammar, 2001). Att lärare måste förstå varandras 

ämnen framhölls också som viktigt vid ämnesintegrering. Men vilken samsyn är det lärarna talar 

om ? När det gäller vissa delar av ämnet hade lärarna inga problem att uttala sig, men när det gäller 

andra delar blir de tveksamma. Och de begrepp som omgärdar diskursen ”ord och bild” var inte 

särskilt levande inom diskursen, med undantag för ”det vidgade textbegreppet”. 

En första ”samsyn” kan vara att diskutera och redan ut de begrepp som rör sig över ämnes

gränserna i skolan. Vad menar vi med kultur ? Vad menar vi med läroprocess ? För att inte tala om 

begreppet ”ämnesintegrering”. Jag får intryck av att lärare ibland använder begrepp som ”tema

arbete”, ”ämnesintegrering” och ”samarbete” ganska synonymt. Det kan tyda på att en del lärare 

har en oreflekterad syn på vad ämnesintegrering kan vara. 

En annan tänkbar ”samsyn” som lärare kan behöva reda ut kan vara hur man ser på elevernas 

behov. I intervjuerna framkommer det att lärarna utgår mycket från eleverna. Samtidigt konstru

eras den här bilden av eleven och elevens behov av läraren själv (Munkhammar, 2001). Som jag 

redan nämnt innebär detta sällan problem för en enskild lärare, men när två eller flera lärare ska 

arbeta ämnesintegrerat kan deras uppfattningar om eleven gå isär. 

Detta är viktiga frågor som knyter an till diskurser och hur dessa både formar och formas av 

lärarnas skiftande villkor. Jag kan inte besvara dem genom det här arbetet, men jag kan åtmins

tone föra fram dem i ljuset för en vidare diskussion.

Små diskurser i den stora diskursen

I analysen framgår att styrdokumenten lyfter fram vissa diskurser. Dessa finns även represente

rade hos lärarna, men inte med samma betoning. Diskurser som har kommit upp i styrdokumen

tens retorik har bland annat varit ”svenskan som färdighetsämne” och ”bild som ett kommuni

kationsmedel”, som nu kommer att förstärkas i ämnesplanen. Kommunikation verkar för övrigt 

vara ett ord som förenar de två diskurserna svenska och bild. 

Enligt lärarnas retorik befinner sig de två svensklärarna mycket i ”svenska som ett erfaren

hetspedagogiskt ämne” och ”svenska som ett färdighetsämne”. Samtidigt finns här postmoderna 

drag. Kommunikation, det vidgade textbegreppet, Internet, datorer, olika medier och en ökad 

globalisering är saker som nämns i intervjuerna. 

Bildlärarna försöker finna balans mellan främst ”bilden som uttrycksmedel” och ”bilden 

som kommunikationsmedel”. Det finns även drag av olika bildningstraditioner inom ämnet som 

lärarna ibland uttrycker sympatier för eller anlägger distans mot. Jag tänker då främst på hur de 
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känner sig främmande för vissa teoretiska begrepp.

En annan diskurs som oväntat kom fram i materialet var ett uttryck för periferi. Detta 

perspektiv delades av tre lärare, så diskursen går över ämnesgränserna. Att jag tar upp den 

diskursen, men utesluter en mängd andra som också påverkar lärarna, är för att den knöts till för

ändringar inom ämnet och gav uttryck för de olika nivåskillnader som finns inom en och samma 

diskurs. Det är skillnad på att vara bildlärare i Stockholm mot för att vara det på en ort i norra 

Sverige. När ämnet börjar omfamna samtida uttryck och betonar ett globalt och internationellt 

perspektiv kanske den perifera diskursen gör sig påmind i högre grad än tidigare.

Allt som allt är diskurserna i sig relativt fasta, däremot kan lärarna röra sig mellan olika 

diskurser inom diskursordningen. Därför kan de också ge uttryck för flera olika diskurser bero

ende på vilka frågor de får. 

Diskursens värde är relativt

En annan sak som materialet visar på är hur värdesystemet i skolan, det vill säga skolans makt

ordning, påverkar värdet på diskursen. Diskursens värde är därmed relativt, även om diskursen i 

sig är ganska fast, och gör att diskursen skiftar status beroende på vad den ställs emot. 

Sara uttryckte detta när hon beskrev hur svenska blev ett medel för att förmedla natur

vetenskapens innehåll när de två ämnena integrerades. Den andra läraren hade naturligtvis sitt 

eget ämne för ögonen och såg eller förstod antagligen inte att Sara kompromissade med sin upp

fattning om vad eleven behöver lära sig i en skrivprocess. Kanske insåg inte heller Sara att hon 

kompromissade förrän efteråt, med facit i hand. 

I det läget var svenska den ”svagare” diskursen. Sara har tidigare beskrivit svenska som ett ro

ligt ämne på skolan i jämförelse med exempelvis matematik. En trolig orsak till att svenska blir 

den svagare diskursen i det här sammanhanget är att skolkulturen där Sara arbetar, liksom på 

många andra ställen, betraktar naturvetenskap som ett mer seriöst och viktigare ämne än svenska. 

Därmed får ämnet naturvetenskap mer legitimitet och status. 

När svenskämnet däremot möter bildämnet framstår svenskämnet som den starkare diskursen. 

Detta bekräftas även av lärarna i intervjun och av bland annat Marner och Örtegren (2008) som 

menar att bild har en låg status i skolan.

Maktordningen påverkar med andra ord diskursens värde och påverkar lärarens handlings

utrymme. Det här sker i regel utan att människor tänker på det. Vi är införlivade i diskurser och 

agerar i enlighet med dem. Det är det som Munkhammar (2001) menar när hon skriver 

om ”förgivet tagna sanningar”. Poängen med att belysa diskurser är att försöka åskådliggöra just 

detta, så att vi kan påverka våra egna handlingsmönster i högre grad.
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Att stärka diskursen

Som jag ser det finns det tre huvudsakliga hinder som försvårar vid ämnesintegrering mellan bild 

och svenska. Och nu talar jag utifrån diskurser och lärarens ämnessyn på en generell nivå. 

Det första hindret är att det i skolan och samhället finns en uppdelning mellan teori och prak

tik, där teorin är överordnad praktiken. Teorin får i högre grad stå för tanken, intellektet, det 

rationella och det vetenskapliga, medan praktiken i högre grad får stå för känslor, intuition och 

kroppslig erfarenhet. Detta skapar en hierarki i skolan där vissa ämnen betraktas som teoretiska 

och har hög status, medan de som anses vara praktiska har låg status. Även inom ämnena finns 

detta synsätt som styckar upp ämnet i teoretiska delar och praktiska delar. Inom ett ämne som 

bild, som betraktas som ett praktiskt ämne i skolan, har en stark praktisk diskurs vuxit fram. När 

ämnet hotas vill man stärka det som man anser är unikt för bildämnet utifrån den praktiska 

diskursen. Risken med detta är dock att fokus hamnar på vad man gör, inte på vad ämnet syftar till. 

Det andra hindret vid ämnesintegrering bygger på det första och handlar om ämnenas status 

i skolan. Det kommer alltid att vara svårt med samarbeten mellan två diskurser där den ene är 

klart dominant. Att nå någon fullständig jämställdhet är kanske inte rimligt, men bildämnet 

behöver definitivt stärka sin position som ett viktigt ämne i skolan. 

Det tredje hindret är den luddiga gränsen mellan olika diskurser inom diskursordningen. De 

överlappar varandra, de är statiska men kan ge intryck av att vara flytande eftersom människor rör 

sig mellan flera diskurser. Dessutom är diskursers värden relativa. Man kan ju tycka att diskurser 

som överlappar varandra snarare borde underlätta ämnesintegration, det var så jag själv resone

rade när jag inledde den här studien. Om två ämnen går in i varandras ämnesområden är samban

den dem emellan redan blottlagda, vilket borde motivera samarbete över ämnesgränserna. Det 

har dock visat sig att det inte är så enkelt. 

Lärarna anger visserligen att de gärna ämnesintegrerar, men i praktiken har de använt olika 

strategier för att värna sitt eget ämne. Exempelvis arbetar lärare i form av projektarbeten där olika 

ämnen bidrar med ”sin” del. Det är förvisso frågan om en form av ämnesintegrering, men för 

elevernas del upplevs nog ämnena som tämligen uppdelade ändå när de har svenska för sig och 

bild för sig. De samband och insikter som eleverna ska få genom det gränsöverskridande arbetet 

riskerar att begränsas av sådana lösningar.

Ett annat problem med de luddiga gränserna är att lärare kan bli osäkra på sin yrkesroll och 

ämneskompetens. Vad ingår egentligen inom det egna ämnet ? Särskilt svensklärarna tror jag 

upplever en svårighet i detta eftersom ämnesbeskrivningen är så vid att lärare i princip kan göra 

vad som helst och fortfarande kalla det svenska, något som Lundström (2007) också beskriver som 

ett problem för svenskämnets del. En lärare som känner sig osäker i sin yrkesroll tror jag hellre 

avvaktar än inleder en ämnesintegrering. Det är svårt att förhandla om utrymmet när man inte 

är klar över gränserna.
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En tänkbar lösning på dessa hinder är enligt mig att följa Marner och Örtegrens (2003) linje 

om att specialisera sig i det mediespecifika för varje ämne. I detta ingår det att varje ämne förstär

ker sin kompetens inom sitt eget hemmedium och att man utvecklar ett väl avgränsat språk för 

den egna diskursen, samt en fungerande begreppsapparat. Detta gör att fokus ännu mer flyttas 

från vad man gör till själva syftet med ämnet, som jag tog upp tidigare, något som då också leder 

till att uppdelningen mellan praktik och teori inom ämnet framstår som märklig. Att detta arbete 

redan är påbörjat på formuleringsnivå kan vi se i bildämnets kommande ämnesplan.

Det innebär även att man faktiskt stärker och avgränsar den stora diskursen som själva ämnet 

utgör. Förhoppningsvis leder det till att ämnets status höjs på sikt. Det blir också tydligare gränser 

mellan ämnena i skolan, men det innebär även att lärare lättare kan förhålla sig till varandra i ett 

gemensamt arbete och bidra med sina specifika ämneskompetenser utan att ge avkall på det som 

är unikt och utmärkande för det egna ämnet. Detta verkar även vara ett önskemål hos de inter

vjuade lärarna.

Att höja bildämnets status i skolan är dock ett långsiktigt projekt, men ett projekt som många 

kan vinna på. En grundförutsättning för en lyckad ämnesintegrering är att de ämnen som ingår i 

arbetet är någorlunda jämnställda. Jag tycker att Birgitta uttryckte det så fint när hon lyfte fram 

betydelsen av den ömsesidiga förståelsen mellan olika lärare. 

Det har också varit en ökad förståelse för diskurserna inom fältet ”ord och bild” som har varit 

en stark drivkraft i det här arbetet. Jag tycker att materialet i den här studien visar på hur utma

nande det är att vara lärare idag. Det finns inga givna svar på vad som är rätt väg att gå, det går inte 

heller att säga att lärare gör fel eller borde göra på ett annat sätt. Jag är övertygad om att lärare gör 

det bästa de kan utifrån sina förutsättningar. Det finns också en mängd faktorer som lärare tar 

hänsyn till i sitt dagliga arbete som inte framkommer i en sådan här studie. En väldigt positiv sak 

är att lärarna själva efterlyser mer tid för att diskutera och samtala om didaktiska frågor. Jag 

hoppas att de förändringar som gymnasiereformen lägger grund för också leder till att skolan av

sätter mer tid för dessa samtal. De didaktiska frågorna bör tjäna till att både fördjupa lärarnas 

ämnes didaktiska kunskap och sträcka sig utanför det egna ämnet för att dryfta frågor kring hur 

skolan i stort ser på kunskap och lärande ur ett humanistiskt och demokratiskt perspektiv.

Några ord om metoden och studiens tillförlitlighet
Det finns en uppenbar problematik som bör behandlas när man använder diskursanalys som 

teoretisk utgångspunkt och det är att när någon undersöker en diskurs befinner sig personen i 

fråga samtidigt själv i en diskurs. Det innebär att jag som forskare utformar min undersökning, 

formulerar frågor, väljer litteratur, tolkar informanternas svar, gör urval och drar mina slutsatser 

inom ramen av den diskurs jag själv är en del av. Jag är med andra ord inte neutral, vilket man 
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förvisso aldrig är i en kvalitativ studie. Med andra ord hade ett annat resultat kunnat redovisas 

om en annan person hade intervjuat samma lärare. 

Huruvida detta blir ett problem eller inte för studien beror på forskarens förmåga att lyfta 

fram flera perspektiv och låta läsaren själv bilda sig en uppfattning utifrån materialet. Jag skrev om 

detta när jag gick igenom diskursanalys, att det är viktigt att mina antaganden om diskurser också 

får stöd i forskning och att olika uttalanden som styr min tolkning av diskursen också är synliga 

för läsaren. Det har jag hela tiden eftersträvat.

Patel och Davidson (2003) skriver att kvalitet i kvalitativa studier måste bedömas med hela 

forskningsprocessen i åtanke. Det går fortfarande att tala om validitet och reliabilitet, men de har 

inte samma innebörd som i en kvantitativ undersökning. I den kvalitativa studien vill man bland 

annat undersöka företeelser, uppfattningar, en kultur eller försöka tolka och förstå innebörden av 

livsvärlden (Patel & Davidson, 2003). Om studien bygger på exempelvis noggranna mätningar 

eller bra instrument är inte det man främst tittar på för att bedöma validiteten i ett kvalitativt 

arbete, utan man måste beakta hela undersökningsprocessen.

Reliabilitet blir också så pass sammanflätad med validitet vid kvalitativa studier att man sna

rare ger validitet en vidgad innebörd och undviker att tala om reliabilitet (Patel & Davidson, 2003). 

Med det menas att om en informant ger olika svar på samma fråga vid två olika tillfällen behöver 

det inte tyda på låg reliabilitet för en kvalitativ undersökning. Det kan istället tyda på att infor

manten har lärt sig något nytt, eller svarar annorlunda för att intervjusituationen är en annan. 

Exempel på hur den vidgade validiteten kan bedömas är att titta på hur forskaren har skaffat 

under lag för en trolig tolkning och om dessa tolkningar förmedlas på ett sätt som kommunicerar 

det som är meningsbärande i dem.

När det gäller generalisering är det inte så vanligt att man får fram ett generellt resultat vid en 

kvalitativ studie. Jag gör heller inte anspråk på det med mitt arbete. Det skulle förutsätta att jag 

hade valt mina informanter på ett systematiskt sätt. Vanligare är istället att låta resultatet stå för en 

förståelse av ett fenomen i relation till en viss kontext. Utifrån detta får läsaren själv bilda sig en 

uppfattning om huruvida resultatet kan tänkas bli detsamma i ett annat snarlikt sammanhang.

Med detta sagt är jag medveten om problematiken med olika metodval, i synnerhet när det 

kommer till diskursanalys som är en omfattande teori. Jag upplever ändå att mina val gjorde att 

jag kunde orientera mig i ett rikt material, samt diskutera de frågor som utgjorde grunden för 

arbetet. På så vis kan jag glädja mig åt att några brickor faktiskt fogades på plats.
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Inledning:
Jag informerar respondenten om arbetets syfte, om konfidentialitet, hans/hennes rätt att avbryta, 

samt ber om samtycke till ljudupptagning.

Inledande frågor:
•  Hur länge har du arbetat som lärare? 

•  Vilken ämneskombination har du? 

•  Vilka årskurser och program har du elever från?

•  Vilka kurser undervisar du i?

Förslag på frågor under respektive tema:
Lärares ämnessyn – att balansera teori och praktik

•  Vad brukar eleverna få göra på dina lektioner? (stoff, tekniker, material, annat innehåll, studie

besök med mera) 

•  Vad tycker du själv är det roligaste området/innehållet i ditt ämne?

•  Vad tycker du är viktig att eleverna får med sig av ditt ämne (alt. efter avslutad kurs)? (lite mer 

övergripande kunskap/förståelse/färdighet)

•  Skulle du beskriva ditt ämne som främst teoretiskt, praktiskt eller både och? 

•  Kan du nämna aktiviteter/innehåll som är exempel på det enligt dig?

•  Hur tror du att eleverna uppfattar ämnet?

•  Vilken status har ditt ämne i relation till andra ämnen i skolan? (bland andra lärare, elever, 

föräldrar, samhället)

•  Vad tror du att det beror på?

•  Hur påverkar det din undervisning?

Kompetens och fortbildning – att hantera förändring

• Hur skulle du beskriva att ditt ämne har förändrats över tid? (Vad var viktigt förr, vad är viktigt nu?)

•  Vilka kopplingar ser du till förändringar i samhället och förändringar inom ditt ämne?

•  Hur avspeglas detta i din undervisning?

•  Hur tycker du inför dessa förändringar?

•  Hur hanterar du förändringar i ämnet/undervisningen?

•  Hur hanterar din skola/ditt arbetslag förändringar i ämnet/undervisningen? 

•  Hur skulle du beskriva din planeringstid?

•  Vilka områden känner du att du behöver fortbildning inom?

•  Vilket utrymme finns det för fortbildning?

Bi laga. Inter v juguide



Ord och bild

•  Hur ser du på relationen mellan ord och bild inom ditt ämne?

•  Kan du ge exempel på hur ni arbetar med både ord och bild i ditt ämne?

•  Hur ser elevernas förkunskaper ut när det kommer till detta?

•  (Riktat till lärarna med lång erfarenhet) Hur skulle du beskriva att du arbetar med detta 

jämfört med tidigare? (ex. i vilket omfattning eller hur du och/eller eleverna förhåller sig till 

till ord och bild)

•  Vad tänker du när du hör begreppet ”det vidgade textbegreppet”?

•  Vad tänker du när du hör begreppet ”estetiska läroprocesser”?

•  På vilket/vilka sätt hör estetik ihop med ditt ämne?

•  Vad i ditt ämne (arbetssätt, innehåll, uppgifter) tycker du främjar elevernas kreativitet?

Ämnesintegration – hinder och möjligheter 

•  Vad har du för erfarenhet av ämnesintegrering? (temaarbete/samarbete över ämnesgränser) 

Mellan vilka ämnen? 

•  Vad fungerade bra/mindre bra?

•  På vilket sätt påverkar kontakten till andra lärare vid ämnesintegrering? (programlag/ämnes

lag/arbetslag)

•  Vad tycker du motiverar ett samarbete mellan svenska och bild?

•  Vilka likheter ser du mellan de två ämnena? (teori,praktik, innehåll, metodik)

•  På vilka sätt skiljer de sig åt? (teori,praktik,innehåll,metodik)

•  Vad tror du skulle kunna försvåra en lyckad ämnesintegrering mellan svenska och bild?

•  (Om bristande tid anges): Vad skulle du vilja lägga mer tid på?

•  (Om skillnader i arbetssätt/ämnessyn anges): På vilka sätt arbetar ni olika? Hur kan det tänkas 

påverka undervisningen? Bedömningen?

•  (Om administrativa orsaker anges:) Kan du komma på sätt att komma runt exempelvis schema

läggning eller andra praktiska hinder?

Övrigt

•  Vill du tillägga något? 

•  Har du några frågor kring det som vi har pratat om?

Bi laga. Inter v juguide


