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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att beskriva hur elevers möjligheter att vara delaktiga 

i skapandet av sin undervisning ser ut och förhoppningsvis finna underlag för hur lärare kan anpassa 

undervisning till den postmoderna tid vi lever i. 

 Frågeställningarna jag strävar efter att besvara lyder: 

 Hur arbetar bildlärare med elevdelaktighet? 

 Hur kan lärare utveckla elevdelaktighet bildundervisningen?  

 Hur påverkar den postmoderna tiden bildlärares arbete med elevdelaktighet?     

.  Uppsatsen inleds med ett dyk ner bakgrund och tidigare forskning för att försöka 

beskriva den postmoderna tid elever och lärare befinner sig och skapa en förståelse för vilka 

grundläggande idéer som finns kring ämnet elevdelaktighet. 

. Uppsatsens empiri kommer från tre kvalitativa intervjuer med bildlärare som arbetar i 

grundskolans senare år.       

 Jag presenterar mitt resultat under fyra temarubriker Läraren, Eleven, Delaktighet och 

Postmodern diskurs.  

I min diskussionsdel belyser jag först vad som är generellt för informanterna sedan låter jag det som 

skiljer deras syn på undervisning åt, bilda tre typologier där informant ett representerar ”Kaptenen”, 

informant två ”Modern” och informant tre ”Joker”.  Med hjälp av typologierna försöker jag sedan 

peka på vad som är viktigt för att nå delaktighet i en postmodern tid.  

   

Nyckel ord: Delaktighet, Postmodernism, lärarroll, pedagogiska typologier, Etnografisk studie. 
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Inledning 

”Internet, inte lätt” så löd min kollegas mantra. Han var diagnostiserad med Aspergers 

syndrom, en diagnos som i övrigt inte längre existerar.  

Med dessa ord tyckte jag att han fångade en känsla, universell för en postmodern tid.  Ständigt 

nytt idéflöde och en oändlig kvantitet med information och budskap att relaterar till, under 

ständig förändring. Saker förändras så snabbt att vi inte hinner anpassa oss till dem, ibland har 

vi inte ens hunnit tillägna oss ett språk för att beskriva våra nya problem, vilket lämnar oss i 

en utsatt position och känslan av vilsenhet kan bli påträngande. Precis som vännens sjukdom 

omdefinieras världen snabbare än vi hinner definiera den och som framtida lärare känns det 

ibland hopplöst att försöka ställa ned fötterna någonstans.    

I Sverige ser vi en trend där unga blir vuxna och går ut i arbetslivet allt senare, elever som 

slutar gymnasiet finner sig ofta i arbetslöshetens tomhet, utan resurser som mod och 

framåtanda nog att kunna göra sig eftertraktade på arbetsmarknaden. I skolan har jag upplevt 

roten till elevernas håglöshet, jag har sett hur eleverna curlas genom sin utbildning. Miljöer 

där eleven förväntas ta allt mindre ansvar och vara allt mindre drivande, riskerar att leda till 

att misslyckande och risktagande stigmatiseras. Det står även klart för mig att en sådan 

metodik inte kommer att väcker engagemang, risken blir att man istället får förlita sig till 

betyg som incitament för engagemang.  

Jag vill att skolan ska vara en plats för kreativitet, där eleverna tar initiativ och 

får möjlighet att ta ansvar. Att våga vara kreativ är att ta risker, dela med sig av en liten bit av 

sig själv, kanske en idé, åsikt eller vision, en sådan handling kräver mod. Mod och ansvar är 

ord som för mig är ett intimt sammanbundna till mognad, två egenskaper som båda är 

nödvändiga för att gå ifrån att vara barn till att vara vuxen. Jag menar att få möjlighet att 

pröva dessa båda aspekter i skolan är nödvändigt för att eleverna ska känna att de klarar av 

livet och våga pröva och ompröva de utmaningar som unga vuxna ställs inför.  

Utan att dyka för djup in i socialkonstruktivistiska tankar, tror jag att vi kan 

konstatera, chansen att lyckas med något underlättas om individen själv tror på och upplever 

att andra tror på att du kommer lyckas.  
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Bakgrund och teori 

Genom denna uppsats vill jag försöka tydliggöra hur forskning visar att det är 

positivt för läroprocessen att låta eleverna vara delaktiga i den, för att sedan jämföra det med 

hur praktiserande bildlärares faktiska undervisning går till och varför den går till på sitt 

specifika sätt. När vi får syn på hur praktiserande lärare formar sin undervisning har vi som 

framtida lärare en utgångspunkt att orientera oss efter. Förhoppningsvis kan det hjälpa andra 

pedagoger att utveckla strategier för ett elevengagerande lärande, anpassade till den 

postmodernistiska tiden. En undervisning där undersökningsprocesser, analyser, insamlande 

av information och andra aspekter av att lära sig att lära på ett engagerande och kritiskt sätt, 

kommer att bli allt viktigare som mål och metoder.”
1
 

  Hur en lärare väljer att lära ut menar Selberg
2
 bottnar i vilken syn läraren har på 

pedagogik och inlärningsteorier, Selberg beskriver hur somliga lärare minutiöst vill 

konstruera exempel tagna ur en kontext och uppbrutna i delmoment för att undvika att eleven 

ska behöva känna att den misslyckats, när undervisning sker under sådana premisser riskerar 

”eleven blir vad läraren gör henne till.”
3
 Hargreavs menar att den postmoderna tiden skapar 

osäkerhet för lärare, den osäkerhet kan ta form av detaljstyrning och när den gör det visar 

forskning att elever förväntningar och prestationer sjunker
4
. Empiriska studier visar att den 

postmoderna tidens osäkerhet inte går att lösa med modernitetens verktyg, en effektiv och 

trygg skola där lärarna tar stor plats och är engagerade, behöver inte vara en bra skola
5
. 

      

 Hargreavs studie visar att de av lärares arbetsuppgifter som är placerade utanför 

klassrummet har blivit mer komplexa, betydelsefulla och omfattande
6
.  

 Ur ett postmodernt perspektiv är lärare bättre rustade att möta eleven när den 

väljer att se till specifika kontexter, istället för att läraren rigitt står i etablerade fack, där den 

försöka applicera universella teorier, istället är det önskvärt att läraren skapar en lärostil 

baserad på egna personliga erfarenheter en pedagogik som är flexibel och anpassad för den 

aktuella situationen då det vetenskapliga perspektivet i den postmoderna samtiden snarare är 

                                                           
1
Hargreavs s73 

2
Selberg s50 

3
Selberg s43 

4
Hargreavs s33 

5
Hargreavs s74 

6
Hargreavs s30  
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kontextuell än universell
7
. Hargreavs argumenterar för att hängivenhet till en pedagogik kan 

skapa ett beroende och rigiditet hos läraren.
8
 Mot den här bakgrunden tänker jag inte försöka 

att undersöka vilken pedagogisk skola läraren närmast tillhör, utan istället undersöka vilken 

roll som läraren uppfattar att den har och vilka föreställningar om elever och läraren som styr 

deras pedagogiska beslut. 

I Andy Hargreaves ”Lärandet i det postmoderna samhället”, beskrivs lärare som 

positionerad mellan två starka krafter där den ena är postmodernitetens höga 

förändringstempo, intensifiering av tid, kulturell mångfald, nationell ovisshet och 

vetenskaplig osäkerhet, och den andra där skolan beskrivs som en institution med stark 

modernistisk hållning.
9
 Där ”monolitiskt system arbetar, efter omoderna mål i 

ogenomträngliga och föga flexibla strukturer”
10

. Författaren menar att skolan oftast försöker 

anpassa sig och moderniseras men att den inte hinner det. Samtidigt som globalisering, 

mångfald och kommunikation leder till nationell osäkerhet försöker detta kompenseras i 

ämnesundervisning genom betoning på nationell, kulturell och geografisk enhet.  

                           

I barnkonventionerna, som är en auktoritär text för vårt demokratiska samhälle och skolan, 

står det att utbildning ska ”förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av 

förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och 

religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar”11
. Citatet är ett uttalande som går hand 

i hand med att utveckla ansvarstagande och kommunikation i skolan.  

  För att kunna bli vuxen i ett postmoderntsamhälle ställs många krav som 

vuxendomen krävs att man är beslutsam och vågar ta ansvar, i läroplan och kursplaner har 

man slagit fast att lärare t.ex. ska ”uppmuntra eleverna att ta egna initiativ”
12

, ”stärka 

elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan”
13

, ”utgå från att eleverna kan 

och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan”
14

, ”svara för att 

alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll 

                                                           
7
 Hargreavs s77 

8
 Hargreavs s76 

9
 Hargreavs s17 

10
Hargreavs s44 

11
FNs Barnkonventioner artikel 29 

12
Kursplan Bild s1 

13
Lgr s13 

14
Lgr s15 
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samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad”
15

 och att ” tillsammans 

med eleverna planera och utvärdera undervisningen”16. 

Genom läroplanen förmedlar samhället sina intentioner, det finns en 

medvetenhet och ett mål med denna auktoritära text som skolpersonal styrs av, men lärare och 

elever tolkar texten och dess intentioner via kulturella raster och sin personliga position. 

Således förstärks, försvagas eller förändras samhällsintentioner förmedlade genom läroplan 

och kursplaner, beroende på den kontext de uppfattas i. Tillsammans med måldokumentens 

vaghet leder detta till att undervisning kommer se väldigt olika ut beroende på i vilket 

klassrum vi befinner oss,   

Mot den här bakgrunden tänker jag undersöka vad och hur lärare väljer att 

arbeta med elevdelaktighet, vilka uppfattningar att de har och vilka föreställningar som styr 

deras metodologiska beslut. Genom att undersöka lärarens syn på sin ”roll” kanske jag 

kommer kunna säga något om den postmodern tid som de praktiserar sin lärarhandling i.

   

Begreppsförklaring  

Modernitet: Hargreavs förklarar modernitet som ett samhällstillstånd präglat av tilltro till 

systematisk kunskap från upplysningstiden tro till att människans utveckling leder till vår 

förbättrade situation. Modernitet i den personliga aspekten kännetecknas av tro till systematik 

och ordning och att med en kollektiv identitet följer tillhörighet och mening.
17

  

Postmodernitet: Hargreavs beskriver hur den postmoderna positionen ifrågasätter absolut 

kunskap. Den postmoderna världen är intensifierad, snabb, komprimerad, komplex och 

osäker. Vilket leder ofta till en känsla av vilsenhet och osäkerhet om vad som är sant och 

riktigt hos individen
18

 Postmodernismen präglas av individualism. 

Elevers delaktighet: Möjlighet eller intresse för att påverka hur undervisning utformas.   

Roll: En social position, i ett postmodernistiskt perspektiv får vi utgå ifrån att den både är 

tagen och given, den definieras av andra och dig själv. Positionen är alltid kontextuell.    

 

                                                           
15

 Lgr s15 
16

 Lgr s15 
17

 Hargreavs s23 
18

 Hargreavs s24,25 
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Tidigare forskning 

I Danells bok Vad händer i skolans hus? Beskriver författaren två krafter i 

skolan, där den en är den traditionella folkskolans patriarkala syn på sin uppgift, (att tämja de 

vilda eleverna). Under 1900-talet andra hälft och fram till nutid har idéer om att fostra elever 

till demokratiska medborgare genom undervisning i demokrati, sakteliga tagit sig mark i 

läroplanen och utvecklats till att även innefatta praktiserandet av demokrati.
19

 

Balli i beskriver ”Klassråd ett socialt för demokrati och utbildningen” dagens 

elever som mer självreglerande, ansvarstagande, bedömande skattande och kontrollerande.
20

 Selberg Problematiserar en pedagogisk metodik där läraren presenterar vad som 

ska göras och där hen utgår ifrån sin egen arbetsmetod. Forskning visar att en sådan metodik 

leder till att läraren är personligt engagerad medans eleverna står utanför. Metodiken beskrivs 

som ett” instrument för människans tämjande”
21

. Selberg förklarar hur läraren position blir 

”den som lär ut, tänker, pratar, disciplinerar, agerar, väljer och är inlärningsprocessens 

subjekt.”
22

 medan ”Eleven är den som ska lära in, lyssna ödmjukt, bli disciplinerad agera 

genom lärarens agerande, anpassa sig till lärarens val och betrakta sig som objekt.” 
23

 

       

För att ge elever mod och kött på benen behöver lärare se eleven som 

kunskapsrik och intresserad av kunskapsutbyte vilket kräver en dialog mellan lärare och 

elev.
24

 Men en dialog kommer inte av sig själv utan för att det ska fungera krävs även 

”ömsesidig respekt för varandras erfarenheter.”
25

      

 Balli beskriver ytterligare en aspekt av samtal, där samtalets mål måste upplevas 

som moraliskt och meningsfullt för att elever ska uppleva inflytande.
26

  

Lärandet sker hela tiden, ständigt erfar eleven nya saker vilka behöver 

omvandlas och sorteras till kunskap. Selberg menar att eleven lär som bäst när den får ”Känna 

tilltro till sin egen förmåga att utveckla sig själv och andra i samhället, Bygga på sina 

                                                           
19

 Danell s31-39 
20

 Balli s20 
21

 Selberg s50 
22

 Selberg s50 
23

 Selberg s50 
24

 Selberg s51 
25

 Selberg s51 
26

 Balli s27 
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tidigare erfarenheter och kunskaper, aktivt deltaga i arbete genom att initiera, planera 

genomföra, bearbeta och värdera lärande i skolan tid att arbeta med sina frågor och 

reflektera över sina erfarenheter, lära sig från många källor, göra egna observationer och 

upptäckter. (…När skolarbete utgår ifrån dessa premisser menar Selberg att skolarbete leder 

till…) djupare insikter, mer beständiga kunskaper och ökad lust att lära”
27

 

Selbergs doktorsavhandling visar att elever vana med ett större inflytande bättre 

lyckas med att göra urval, söka information, ta del av andras kunskaper, diskutera, samarbeta 

och ta ställning, samt presentera sina kunskaper med förtrogenhet.
28

 

 Studien visade att det självständiga och uthålliga arbetet kräver mycket tid och 

således krävs samarbete mellan ämnen. Selbergs studie visar även att resultatet i lärandet blir 

djupare ju mer erfarenhet eleven har av att vara inflytelserik i sitt lärande.
29

 Selberg 

proklamerar att hon genom sin avhandling om elever med vana tills skillnad från elever utan 

vana av inflytande i undervisningen, visar att målen i läroplanen är realistiska att uppnå men 

att man inte kan nå dit med traditionell undervisning.
30

  

Ferm behandlar i sin avhandling Öppenhet och medvetenhet metodologiska 

exempel på hur man som lärare kan gå till väga för att elever ska ta mer initiativ. I 

avhandlingen beskriver Ferm en metodik som är positiv för delaktighet, metodiken präglas av; 

öppenhet för elevens erfarenheter, initiativ kopplade till elevens erfarenheter och 

formuleringar som placerar kunskap hos eleven
31

. I undervisningen blir individers personliga 

erfarenhet källan till elevinflytande och individualisering.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Selberg s51 
28

 Selberg s145 
29

 Selberg s149 
30

 Selberg s153 
31

 Ferm s160 
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Syfte  

Avsikten med denna studie är att undersöka hur bildlärare arbetar med 

elevinflytande i bildundervisning och skapa en ökad kunskap för det är möjligt att arbeta med 

elevinflytande i bildundervisning. 

  

Frågeställningar  

 Hur arbetar bildlärare med elevdelaktighet? 

 Hur kan lärare utveckla elevdelaktighet bildundervisningen?  

 Hur påverkar den postmoderna tiden bildlärares arbete med elevdelaktighet?     

 

Metod 

Genom studien försöker jag utforska bildlärarens roll genom att använda en postmodern 

teoribildning som lins för att särskåda empiri producerad av kvalitativa intervjuer. Studiens mål är att 

försöka förstå andra individers sätt att leva och fatta beslut vilket gör studien lämplig för ett 

etnografiskt förhållningssätt.    

 

Datainsamlingsmetoder 

Jag har valt en kvalitativ metod närmare bestämt intervjuer för insamling av 

information. I intervju har jag sökt efter svar på frågor som rör beteende, attityder, värderingar, 

känslor, kunskap, upplevelser och bakgrund, för att kunna utforska dessa områden och ge en 

nyanserad bild av lärarens relation till frågeställningen har det varit viktigt för mig att kunna 

ta emot målande svar, ställa följdfrågor och sätta mig in i informantens situation. Intervjuerna 

spelades in och efter intervjuerna har jag transkriberat det inspelade materialet, från det 

transkriberade materialet har jag sedan försökt strukturera de olika informanternas hållningar 

genom att samla sammanfattningar av intervjuerna med under fyra temarubriker.   

 

Urval 

För att söka relevanta svar på mina frågeställningar har jag utfört intervjuer med 

tre bildlärare i Uppsala. Samtliga informanter i undersökningen är anonyma och har haft 

möjligheten att avstå deltagande. Jag kontaktade en mängd lärare och de tre första som var 

intresserade av att intervjuas intervjuades. Informanterna kommer från både privat verksamhet 

och kommunal, och har alla flera års erfarenhet av yrkesutövande. Jag sökte inte upp någon 
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uttalad expert på ämnet, eftersom att en sådan inte skulle avspegla medelläraren utan snarare 

ge en skev bild av hur delaktighet ser ut i skolan. Jag räknade med att lärare skulle lämpa sig 

mycket bra för kvalitativa intervjuer i ämnet, inte bara för att de arbetar med delaktighet 

dagligen utan eftersom att de borde ha en god uppfattning och åsikt om hur elever ska 

behandlas och lär sig bäst.  

En relevant fråga är varför jag i undersökningen inte intervjuat elever eller tagit 

deras perspektiv, svaret är helt enkelt för att uppsatsen skulle bli för stor och jag har jag redan 

tvingats vara sträng i vad som tillåts ta plats i min undersökning. Det skulle ha varit intressant 

att göra en enkätundersökning om upplevd delaktighet bland informanternas elever. Men det 

riskerar att bli känsligt, då det skulle kunna uppfattas som om att delaktigheten blir ett värde 

instrument för deras arbete och jag ville inte skrämma bort de få informanter som ställt upp.        

   

Reabilitet och Validitet 

Som framtida lärare har jag ett personligt intresse i studien vilket kan påverka 

mig att göra omedvetna ställningstaganden. Min hållning har varit att inte försöka ta en 

ställning för eller emot informanternas utsagor.  

Studiens reabilitet vilar på hurvida informanterna svarar ärligt under 

intervjuerna.
32

 Eftersom att kvalitativa intervjuer inte går att isolera ur sitt sociala 

sammanhang spelar informanterna och intervjuarens bakgrund och personlighet in. En 

informant kanske inte alltid vågar vara helt ärliga och säga vad de tycker och tänker i en 

intervju, för att de t.ex. inte vill avslöja sin okunskap eller inte vågar visa upp en syn som inte 

är norm, utan då istället ger de svar som man tror intervjuaren söker.  

 Med grund i ovanstående blir det viktigt att ha en god intervjumiljö där 

informanten och intervjuaren har ett samförstånd för hur och var materialet kommer att 

användas. Under intervjuerna har jag försökt undvika att ställa frågor som är ledande eller 

som ifrågasätter svar då sådana kan påverka informanterna
33

, (det hände under intervjun att 

ledande s frågor ställdes då detta skett har svaret bortsetts ifrån.) Det är även möjligt att 

informanten under intervjun inte fått ur sig allt vad den ville ha sagt. Jag har försökt att 

eliminera denna risk genom att bjuda in informanten att lägga till svar efter intervjun via mejl. 

                                                           
32

 Johansson och Svedner 
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Om ett reviderat eller utökat svar används i resultat eller i som diskussions underlag så har det 

markerats det med fotnot. 

 

Resultat  

För att öka överskådligheten av resultatet från studiens intervjuer har jag 

strukturerat resultatet från informanterna i temagrupper där varje informant får ett avsnitt. 

 Jag har givit informanterna pseudonymer för att underlätta isär hållande av dem. 

Namnen avspeglar inte på något sätt något som har med informantens person att göra. 

 

Tema 1: Lärarens roll 

 

Anna 

Den första informanten tycker att den viktigaste aspekten av lärargärningen är 

att visa för eleverna att de kan skapa, väcka lusten att vara kreativ och känna sig kapabel. 

Informanten lyfter även tydlighet och struktur som ett krav för att informationen ska nå fram 

till eleverna, hon menar att bildämnet uppfattas som ett ostrukturerat ämne, vilket är en 

stämpel som man behöver tvätta bort. Hon påpekar att det är ett ämne som alla andra. 

Informanten beskriver att en viktig aspekt för att inspirera är att bemöta elever och deras 

bilder på allvar. Informanten berättar hur hen brukar gå runt i klassrummet och se till att 

eleverna arbetar, informanten uttrycker en önskan om att hen inte skulle behöva göra det men 

förklarar att det är nödvändigt att berätta för eleverna vad det är som gäller. Mellan 

lektionerna när informanten träffar elever brukar hen försöka prata om saker utanför skolan 

och visa intresse för eleven som person, informanten tycker det är viktigt att ha en bra relation 

och hen försöker behandla alla eleverna lika. Informanten tycker att det är viktigt med 

delaktighet och vill att elever ska känna sig delaktiga.  

 

Bertil 

Informanten utrycker att väcka lusten (hos eleverna) att uttrycka sig och känna 

glädjen av att skapa är det viktigaste i hennes lärargärning. Men även att ge eleverna verktyg 

att kritiskt granska och analysera bilder har kommit att bli ett viktigt område att behandla, hen 
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pekar på hur media påverkar oss genom otroliga mängder bilder och att elevers media 

konsumtionen hela tiden växer. Verktyg att vara kritisk mot bilder, att kunna diskutera och 

förmågan att göra etiska ställningstaganden är centralt för vad man ska lära sig i 

bildundervisningen enligt informanten. Vikten av att lyssna på elever är en förutsättning för 

att eleven ska känna sig delaktig. Att låta sig inspireras av andra är enligt informanten något 

som man tjänar mycket på. Informanten beskriver hur den undviker att skälla på eleverna utan 

försöker istället i slutet av lektionen tillsammans med eleverna utvärdera hur arbetet har gått 

och varför det gick så och vilka konsekvenser ett visst beteende får. 

 

Cesar 

Den tredje informanten menar att lärarens främsta roll är att inspirera eleven, 

och att försöka hjälpa eleven till att känna att de kan lyckas i sitt bildskapande och väcka ett 

genuint bildintresse. För att eleverna ska tycka det är intressant att diskutera måste de känna 

sig kunniga enligt informanten, han menar att eleverna gemensamt i klassen redan kan massor 

om det mesta och att man som lärare bara behöver hitta rätt ingång för att de ska våga dela 

med sig av sina kunskaper. Informanten pekar även på att vi idag lever i en värld av bilder och 

att det blivit viktigare än någonsin att eleverna får öva sig i att behandla den påträngande 

bildvärlden. Informanten beskriver hur den försöker undvika att säga till eleverna att de måste 

arbeta, hen menar att det är viktigt att eleverna lär sig ta ansvar för sådant själv.          

 

Tema 2: Elevens roll 

 

Anna 

Över lag ger intervjun med den första läraren en bild av eleven som håglös. 

Informanten uttrycker indirekt att elevens roll är att lyssna till lärarens uppmaningar. Hen 

beskriver elever som oinspirerade, lata och visionslösa. Informanten berättar om hur elever 

brukar ifrågasätta det didaktiska innehållet i undervisningen, varför de ska utföra innehållet i 

uppgifterna som läraren presenterar. Informantens påpekar att det då är viktigt att ha svaren 

redo, de svar hen ger som exempel svarar på frågan vilka kunskaper eleverna ska tillägna sig.     

 



UPPSALA UNIVERSITET     Linus Blixt 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
Lärarprogrammet 
Självständigt arbete på C-nivå inom Bild och media, 15 hp 
VT 2012   

14 
 

Bertil 

Under intervjun målades en bild av eleven som initiativtagande och impulsiv 

upp av informanten, ibland beskrevs elever som omogna. Eleverna ansågs av informanten 

som intresserade men opålitliga, resultatet av det blev att de ofta inbjöds till diskussion om 

lektionsinnehåll men att beslutsfattandet hörde till lärarens arena. Eleven uppfattas av 

informanten som förmögna att förstå mål och mening med undervisningen därför lägger 

informanten ner stor möda i att förklara och förmedla kursmål till eleverna.     

 

Cesar 

Generellt ger informanten bilden av elever som delaktiga och kapabla. Hen 

påpekar vikten av att visa att man tror på eleverna även om de inte själva alltid gör det, hen 

argumenterar för att de åtminstone måste få chansen att lyckas. Även denna informants svar 

lutar åt att planering av undervisning främst hör till lärarens arena, men att det kan rukas på 

ifall eleverna har förslag på ett annat upplägg, men påpekar att även om det är ett bra förslag 

så måste eleverna ha bra argument för varför de ska göra det istället.  

 

Tema 3: Delaktighet 

 

Anna 

Informanten menar att eleverna är delaktiga trots att de ur hens perspektiv inte 

själva uppfattar sig som delaktiga. Informanten menar att elevernas delaktighet innefattas 

innanför undervisningens ramar. Där får eleven ta del av teknik och en teoretisk bakgrund till 

ett visst tema, för att sedan få möjlighet att inom ramen, estetiskt uttrycka sig fritt och göra 

ställningstagande. Informanten uttrycker skadeglädje när eleverna misslyckas med att skapa 

en känsla av mening då de valt att arbeta utanför de av läraren givna ramar. En elevroll där 

eleverna tar emot på förhand, mål- och metodmässigt strukturerade uppgifter skapade av 

läraren är för informanten ofrånkomlig. Informanten frågar eleverna när de börjar i sjuan om 

vilka förväntningar de har och vad de vill lära sig, sedan försöker hen anpassa elevernas idéer 

till kursplanens mål.           
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Bertil 

Informanten uttrycker att elevdelaktighet är viktigt och att det är ett område som hen 

skulle vilja bli bättre på. Informanten beskriver hur eleverna inte är delaktiga i själva planeringen av 

terminens lektioner, för att elever ska ha en möjlighet till delaktighet så är planeringen inte skriven i 

sten utan möjlig att förändra vid behov. Under terminens gång brukar informanten ha utvärderingar av 

arbetet där hen även frågar om vad eleverna vill arbeta med. Informanten uttrycker en vilja av att 

arbeta mer med elevdelaktighet men upplever att hen stoppas av tidsbrist.         

 

Cesar 

Delaktighet är något som informanten ser som en grundförutsättning för att engagera 

eleverna. Hen menar att eleverna måste förstå varför de ska engagera sig i undervisningen och ha 

möjlighet att forma undervisningen efter ett personligt intresse för att undervisningen ska kännas 

meningsfull, det är viktigt för att eleverna måste få ut något av sitt engagemang för att tycka att det är 

meningsfullt och värt att satsa på. Informanten pekar på hur tidsbrist och elevgruppernas 

överdimensionerade storlekar, kan sätta käppar i hjulen för arbetet med delaktighet.     

Tema 4: Postmodern diskurs 

 

Anna 

Läraren uttrycker att tiden vi lever i kräver att man kan vara spontan och att det är 

viktigt att tro på att det alltid finns nya saker att lära sig, att inte vara fastlåst i ett perspektiv.    

 

Bertil 

Informanten pekar på hur dagens samhälle präglas av en mycket intensivare exponering 

av bilder och uttrycker en bävan över att behöva hantera hur nya tekniker gör det möjligt att 

manipulera bilder. Bertil fastslår att bildundervisningen måste anpassas för att kunna hjälpa elever att 

göra sådana val.    
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 Cesar  

 Det postmoderna samhället gör sig påmind när informanten talar om hur viktigt det är 

att lära sig hur man handskas med information snarare än att tala om hur viktiga ämneskunskaper i sig 

är. Informanten lyfter hur samhället har blivit mer påträngande i och med den digitala utvecklingen. 

Hen beskriver hur elever nästan hela tiden är uppkopplade mot någon form av digital media vilket gör 

att eleverna är vana med en mer direkt form av kommunikation än en inte mycket äldre generation. 

Vanan av att snabbt få svar på sina frågor kan leda till att man har mindre tålamod och har svårare att 

uthärda väntetid. Hen tror även att eleverna lättare blir stressade till följd av den stora krock som blir 

mellan den informationsmässigt ytliga men högkonsumerande fritiden och den mer hårdsmälta 

kunskap som man ska ta till sig i skolan.     

    

Diskussion 

I diskussionen kommer jag först peka på vad som är generellt för informanternas 

syn på teman. I andra delen av diskussionen behandlar jag informanterna specifikt, där jag har 

utifrån empirin skapa tre typologier. För att kunna göra typologierna användbara har jag varit 

tvungen att överdriva informanternas hållningar, vilket gör att de inte längre behöver avspegla 

informanterna. Typologierna ska snarare förstås som schabloner som hjälper oss att orientera 

oss bland de attityder som kan finnas i förhållande till elevdelaktighet. Till sist har jag en 

slutdiskussion där jag försöker använda typologierna som stöd för att ge exempel på hur man 

skulle kunna arbeta för att anpassa undervisning till en postmodern samtid.   

 

Generaliserande 

Informanternas syn på lärarrollens viktigaste aspekter liknar varandra, viktigast för dem 

var att väcka lust inför bildämnet och ge elever mod att våga uttrycka sig estetiskt. Informanternas 

huvudmål med undervisningen, stämmer i detta avseende väl överens med läroplan
34

, kursplan
35

 och, 

forskning som visar att det är viktigt att undervisningen tar avstamp i och bygger på elevers 

                                                           
34

 Lgr s15 
35

 Kursplan Bild s1 
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intressen.
36

       

 Generellt uttrycker informanterna en positiv inställning till elevdelaktighet. 

Informanterna berättar att vägen de tar för att nå delaktighet, ofta rör sig kring att ha en spontan 

delaktighet och en fortlöpande dialog. För att en god dialog ska uppstå pekar informanterna på att man 

behöver lyssna och respektera det eleverna har att säga. Forskning visar att lärarens möjlighet att 

behålla elevens intresse för dialog och delaktighet grundar sig i att elevens upplevelse av att 

betalningen av dialogen är rimligt i förhållande till engagemanget den har investerat i samtalet.
37

 En 

dialog måste därför oftast leda till elevers medbestämmande annars blir den onödig och ointressant ur 

ett elevperspektiv.        

  Informanternas pratar överlag om sitt arbete som en privat handling istället för att vara 

något som utförs tillsammans med eleven. Tillexempel pratar de om hur ”jag” arbetar med 

elevinflytande, istället för att välja att använda det ordet vi.    

 Informanternas verkar tycka att det hör till lärarens arena att planera och skapa lektioner 

medans elevernas ansvar är att utföra dem, en undervisning där eleverna tar emot kunskap riskerar att 

passivera och objektifiera eleverna, medans en roll där läraren äger och delar med sig av kunskap gör 

denne till det agerande subjektet. En sådan föreställning är exempel på hur skolan som en monolitisk 

och svår böjlig institution.
38

  

Som motpol till informanternas positiva attityd till dialog står en genomgående ovilja 

att låta elever bestämma över sin undervisning. Informanterna upplever att de ska vara de som fattar 

beslut och styr. Informanterna ser även tekniska svårigheter i att inkludera eleverna i beslutsfattande 

angående vilka mål som ska få företräde i undervisningen, de menar att tidsbrist och organisatoriska 

svårigheter står i vägen. Informanternas uppfattning av tidsbrist får stöd av
 
Hargreavs forskning som 

pekar på en intensifiering av läraryrket i den postmoderna tiden som avspeglas i lärares upplevelse av 

tidsbrist, ökade krav, en känsla av osäkerhet och känslan av att inte få avslut i sitt arbete
39

.

   

Värt att fråga sig är vad handlingen ”att lyssna på elever” är värt, om man inte är beredd 

att erkänna deras kunnande och kompetens genom att dela med sig av ansvaret för undervisningen. 

Selberg påstår att elevens tilltro till den egna förmågan är en grundförutsättning för lärandet.
40

 Om 

eleverna aldrig får chansen att ta ansvar för sin verksamhets mål i skolan kommer de inte kunna bli 

självständiga eller ta till sig de färdigheter som behövs i ett postmodernt samhälle.    Resultatet 

pekar på att eleverna visserligen har möjlighet att forma ett personligt uttryck men inom en given ram. 

                                                           
36

 Selberg s50, Hargreavs s33 
37

 Balli s27 
38

 Hargreavs s44 
39

 Hargreavs s99, s100 
40

 Selberg s51 
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För att ge möjlighet för elever att påverka denna givna ram så tillämpar de olika informanterna 

strategier. Den mest centrala strategin som informanterna tillämpar är en informell spontan dialog. Av 

Färms doktorsavhandling får vi lära oss att delaktighet, intresse men kanske framför allt elevens 

initiativtagande, kan väckas genom att inkludera elevernas kunnande i undervisningen t.ex. genom att 

ställa inbjudande frågor istället för att ge uppmaningar.
41

    

 

Typologier 

Lärotyp Anna: Kaptenen 

Kaptenen ser på eleverna som oförmögna att ta ansvar och initiativ i undervisning, utan 

det är hennes mening att de måste styras auktoritärt för att något ska bli gjort. All beslutsmakt ligger 

hos Kaptenen, vilket kaptenen inte ser som problematiskt. Kaptenen vill att elever ska känna sig 

delaktiga men hen vill även ha total kontroll över situationen. Kaptenen tycker att vi lever i en 

turbulent tid och att det därför är nödvändigt att vara tydlig med vad som ska göras för att man ska 

kunna nå det utsatta mål som undervisningen har. Kaptenens mening är att eleverna har all möjlighet 

att vara delaktig och fatta beslut inom ramarna för de arbetsområden som hen presenterar. 

Arbetsuppgifterna är elevernas arena och i dem få de ta ansvar och initiativ.  

 Hargreavs förklarar hur lärarens oförmåga till att anpassa sig till alla krav som 

intensifieringen av tid och rum, kan medföra en kontinuerlig känsla av ångest
42

. Jag tror att för att 

kväsa denna känsla av att inte ha kontroll reagerar många lärare genom att dra sig mot att auktoritärt 

detaljstyra undervisningen.      

 Kaptenens kunskap syn lutar åt ett modernistiskt håll, kvantitet går före kvalitet.

   

Bertil representerar typologin: Modern 

Modern ser elever som kapabla men barnsliga. Modern överbeskyddar och curlar 

eleverna, hon gör det för att även hon har ett behov av kontroll som leder till att eleverna inte får ta 

särskilt mycket reellt ansvar. Men skillnaden mellan modern och kaptenen är att modern förstår att det 

är viktigt att eleven får ta ansvar, därför är modern lite mer villig att dela med sig av beslutsmakten. 

Modern engagerar sig i att eleverna ska förstå hur bildkursens mål ser ut vilket ger eleverna 

möjligheten att vara kritiska. För att eleverna ska ha en chans att uttrycka sin kritik utvärderar hon 

tillsammans med eleverna de bildstudier som eleverna utfört.  

                                                           
41

 Färm s132 
42

 Hargreavs s33 
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Cesar representerar typologin: Jokern  

Jokerns ser elever som kapabla och initiativtagande. Jokerns strategi är att ställa frågor 

som placerar eleven i en position av makt och kunnande och genom att eleverna får bygga på tidigare 

erfarenheter har de själva möjligheten och förmågan att inhämta de kunskaper som är mål för 

undervisningen. Eleven får känna sig kunnig, stolt och personligt engagerad. Det tar tid att hitta vilka 

frågor som engagerar eleverna att på egenhand söka kunskap och det kan vara svårt att nå djupa 

abstrakta ämneskunskaper då de kan ligga för långt ifrån elevernas tidigare erfarenheter.   

  

Slutdiskussion: En mosaik 

Typologierna är inte designade så att de finns en som är den rätta för att bemöta 

den postmoderna tidens behov, man kan inte heller bortse ifrån att olika elevgrupper har olika 

behov och skiljer sig i mognadsgrad. Istället kan man se hur alla tre typologier bär viktiga 

aspekter som tillsammans kan bilda en harmonisk mosaik. Om man lyckas föra samman 

”Moderns” metodiska arbete med utvärdering och elevdialog, Kaptenens tydliga och 

strukturerade målorienterade undervisning, tillsammans med Jokerns elevinbjudande 

strategier och tydliga didaktisk bakgrund, så har man säkert kommit en god bit på vägen, där 

att hjälpa elever utrusta sig med de redskap som de behöver för att klara sig i den 

postmoderna tiden är målet.           

 Jag är övertygad om att lärare måste lämna mer ansvar till eleverna, även om det 

skulle gå åt skogen ibland. När något inte fungerar blir det ett utmärkt att utvärdera och 

omarbeta. Skulle det fungera har eleverna berikats med självförtroende. Vi kan inte fortsätta 

vara så rädda att vi aldrig ger eleverna en chans. 
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Slutsats 

I dagens Sverige krävs undervisning som är anpassad till den snabbt förändrande 

samtid och ovissa framtid som elever kommer mötas av socialt, i utbildning och i arbetslivet. 

Även läraren befinner sig i denna ständigt förändrande tid vilket ställer nya krav på läraren.

 Sammanfattningsvis framgår att lärarna i undervisningen är intresserade av 

frågor som rör elevdelaktighet och anser att det är viktigt att eleverna är delaktiga. Deras 

arbete med delaktighet är främst ett som grundar i en spontan dialog. Lärarna framhåller 

ömsesidig respekt som ett framgångsrecept. För att det spontana samtalet ska kunna vara 

möjligt måste att eleverna känner tillit. För att eleverna ska känna tillit så är det viktigt att 

man bygger på lärare/elev relationen, genom att visa intresse för eleven och ta dem och deras 

arbete på allvar kan en sådan relation stärkas. En annan strategi som framhölls av lärarna är 

att tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen för att således göra eleverna medvetna 

om undervisningens mål. När eleverna är medvetna om målet för undervisningen har de 

möjlighet att argumentera för hur den ska utformas och utöva elevdelaktighet.  

Undersökningen visar dock, att trots en positiv attityd till elevinflytande från 

lärarens håll, så litar man inte helt till elevens förmåga att ta ansvar, vilket resulterar i att ett 

genuint sådant ofta uteblir. 

Jag tror inte det räcker att ha en öppen dialog där eleverna blir ansvariga för att ta kontakt. För 

att lyckas nå ökad delaktighet måste vi kombinera olika strategier och arbeta med att ta fram 

metodiska modeller som utgår ifrån elevernas förkunskaper och intressen, som får eleverna att 

känn att de är kunniga och kapabla att göra kunskap till sin egen. Auktoritära lärare som 

använder betyget som enda incitamentet för att få eleverna att engagera sig tror jag kommer få 

det svårt att möta den ”breda massan”. 

Under arbetet med denna uppsats har min åsikt om att det är viktigt att lärare arbetar 

inkluderande och delar med sig av makten över undervisningen till eleverna trots risken för 

misslyckan vuxit sig starkare. 
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Uppslag för vidare Studier 

Något som jag saknat under arbetet med den här uppsatsen är ett elevperspektiv, 

det skulle vara givande att få veta när eleverna känner sig delaktiga. Få jag chans att skriva 

uppsats igen hoppas jag kunna skriva om vilket ansvar elever vill ta och vad vill de att läraren 

ska bidra med. 

Jag har i förstudierna till denna uppsatts funnit massvis med litteratur om elevdemokrati 

och delaktighet, varför avspeglas inte denna forskning i lärarprogrammet? Varför har politiska vindar 

fört diskursen från hur man skapar demokratiska medborgare till ordningsbetyg? 

 Postmoderna teorier visar hur samhället har blivit mer individorienterat det vore 

spännande att undersöka vilka nya krav det ställer det på undervisning och hur man kan jobba mer 

individorienterat.     
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