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ABSTRACT 

Vår uppsats har som syfte att undersöka möjligheterna för och effekterna att använda sig av 

serier som undervisningsmedel inom bildpedagogiken. För att skapa oss en bild av detta valde 

vi att söka svar på hur skolväsendet traditionellt betraktat tecknade serier och annan 

populärkultur och jämföra detta med lärare och elevers syn på populärkultur och serier idag. 

Vi ställde oss också frågan hur och i vilken mån tecknade serier är en del av dagens 

bildundervisning i högstadiet. För att söka svar på våra frågeställningar genomförde vi en 

fallstudie på tre av vardera klasser i årskurserna 7-9 och samlade in material i form av 

kvalitativa intervjuer med bildlärarna samt en enkätundersökning riktad till eleverna. 

Resultaten som framkom av undersökningen visade jämfört med tidigare forskning att 

skolväsendet och lärarnas syn på tecknade serier generellt kan anses ha genomgått en 

förändring. Från att serierna och andra populärkulturella element haft mycket låg status har de 

på senare tid i någon mån börjat erkännas som ett välkommet inslag i klassrummet. Alla tre 

bildlärare som deltog i undersökningen ställde sig positiva till att använda serier som 

undervisningsmedel och vi kunde tydligt se att tecknade serier utgjorde ett uppskattat inslag i 

bildundervisningen från elevernas sida. Vi hittade flera exempel på hur serier kan användas 

som undervisningsmedel, till exempel genom temaarbeten och ämnesöverskridande 

undervisning. Den mest uppenbara fördelen vi kunde se i att använda tecknade serier som 

undervisningsmedel var dess potentiella motivationshöjande och kreativitetsstimulerande 

effekter. Elevernas svar i undersökningen visade tydligt att serier är uppskattat, men då det 

saknas tidigare studier som undersöker huruvida elevernas intresse för bildämnet skulle vara 

mindre utan inslag av serier bedömer vi denna fråga som en intressant grund för vidare 

forskning. 

Nyckelord: Serier, bildpedagogik, bildundervisning, populärkultur, högstadiet 
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1. Inledning 

På många sätt kan kopplingen mellan serier och bildpedagogik kännas uppenbar. För många 

barn är tecknade serier eller animerade filmer deras första möte med bildkonst och visuella 

medium, och många är de som behåller sitt intresse för serier och animerad film ända upp i 

vuxen ålder. För många vuxna med bildskapande som intresse, skribenterna av denna uppsats 

inräknade, har de tecknade serierna dessutom haft mycket stor betydelse för deras eget 

fortsatta intresse för bildskapande i vuxen ålder. 

Traditionellt har tecknade serier och filmer emellertid varit begränsade till hemmiljön och 

fritiden utanför skolan. Serietidningar och tecknade barnprogram på TV fyller ofta endast 

funktionen som ren fritidsunderhållning medan man i regel kan räkna på fingrarna hur ofta de 

förekommer i undervisningen. Detta har troligen åtskilliga anledningar varav en sannolikt är 

att den svenska skolan traditionellt sett med skepsis på populärkulturen i dess olika former. 

Man har inte velat släppa in serierna och deras lättillgängliga estetik då de så gott som utan 

undantag befunnit sig på fel sida om skiljelinjen mellan populärkultur och finkultur enligt 

vuxenvärldens bedömning. 

Här ser vi en uppenbar konflikt mellan finkultur och populärkultur, och kanske även en 

konflikt mellan en äldre och en yngre generation. Men kanske är det så att även den ovan 

beskrivna synen på tecknade serier som misstrodda av vuxenvärlden och skolväsendet också 

den börjar bli föråldrad? Och vad finns det för pedagogiska möjligheter i att använda sig av 

serier i bildundervisningen? 

Vi som skriver uppsatsen studerar på Serie- och Bildberättarprogrammet på Högskolan i 

Gävle och har en livslång bakgrund där tecknade serier utgjort en väsentlig del av vår 

kulturkonsumtion. Vi tror att det i de tecknade serierna och deras estetik finns en outnyttjad 

pedagogisk potential, såväl i seriernas lättillgängliga och dynamiska bildspråk som i 

anknytningen till elevernas egna kulturella referensramar. I vår uppsats avser vi att söka svar 

på hur man kan ta tillvara denna potential och i vilken mån detta görs idag. 
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2. Bakgrund 

2.1. Teorier och tidigare forskning 

2.1.1. Serier och serieliknande estetik 

De flesta som ser en tecknad serie torde känna igen dess bildspråk, men vad är det som 

specifikt kännetecknar serier? Att hitta en allmängiltig, enhetlig definition på seriekonst är 

lika komplicerat som att definiera konst i stort och skulle sannolikt kräva en enskild uppsats i 

sig, då det finns lika många sätt att uttrycka sig genom serier som det finns serieskapare. Likt 

all konst är seriemediet också under ständig utveckling. Vi väljer i vår uppsats därför att 

endast använda beskrivningarna i detta kapitel som vägledande riktlinjer för att kunna skilja 

tecknade serier och bilder med serieliknande estetik från andra bilder. 

En kortfattad och användbar definition av serier går att återfinna i Scott McClouds definition 

av begreppet ur hans bok Serier – den osynliga konsten (1993), som för övrigt är författad i 

serieformat: ”Uttrycksform som består av sidoställda, föreställande och andra bilder i 

avsiktlig sekvens, vilka syftar till att förmedla information och/eller framkalla ett estetiskt 

gensvar hos betraktaren.” (McCloud, 1993, sid. 9.) McCloud väljer att i vardagligt tal 

beskriva fenomenet serier som den kände serieskaparen Will Eisner benämner den i sin bok 

Comics and Sequential Art (1985): ”Sekvenskonst”, översatt till svenska från Eisners begrepp 

”Sequential Art”. Eisner definierar begreppet sekvenskonst som en konst- och litteraturform 

som baserar sig på ett sekventiellt arrangemang av olika bilder med avsikt att berätta en 

historia eller dramatisera en idé. (Eisner, 1985, sid. 5). 

Vad som kännetecknar serieliknande estetik är desto svårare att definiera på ett liknande sätt 

eftersom det finns lika många bildspråk inom seriemediet som det finns konstnärer. Scott 

McCloud nämner dock några centrala element i sin bok. Enligt McCloud använder sig nästan 

alla serietecknare av en viss grad av vad han kallar ”cartooning” (ett verb av engelskans 

substantiv ”cartoon”, ett brett begrepp som historiskt sett omfattat allt från tecknade serier till 

animerade kortfilmer). McCloud ger i sin bok ingen enhetlig definition av begreppet 

cartooning, men pekar på ikonisering som ett centralt element – dvs. tecknad förenkling av 

bland annat ansiktsdrag, kroppar och miljöer i motsats till fotorealistiska bilder (McCloud, 
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1993, sid. 42). Enligt McCloud är en stor anledning till att tecknade serier – cartoons – haft så 

lätt att slå igenom världen över just denna ikonisering då den underlättar för läsaren att 

identifiera sig med den karaktär som skildras. McCloud använder begreppet "serieaktig" om 

fristående skämtteckningar då de knappast kan sägas falla in under begreppet ”sekvenskonst” 

men ändå delar ”visuell vokabulär” med de tecknade serierna (McCloud, 1993, sid. 20). 

McCloud skriver även om hur man i de tecknade seriernas barndom använt sig av grälla, 

kontrasterande och färgsprakande bilder i de tecknade serierna för att hävda sig 

konkurrensmässigt och för att motverka tendensen till matta bilder i dåtidens tryckteknik. 

Även här tjänar ikoniseringen till (åtminstone de klassiska) seriernas genomslagskraft, då 

McCloud exemplifierar hur man lätt kan avgöra vilken klassisk superhjälte som skildras blott 

baserat på vilken färgkombination som tryckts. 

McCloud redogör också på ett humoristiskt sätt för att det inte går att bortse från seriernas 

populärkulturella kontext när man ska definiera serier, i form av en åhörare som ropar efter 

superhjältarna Batman och X-men när McCloud ska presentera ovan angivna definition av 

serier (McCloud, 1993, sid. 8). För nämnda åhörare är själva seriefiguren och dess 

igenkännbarhet central. I boken SVISCH! POW! SOCK! (1966) skriver Sture Hegerfors 

angående vilka kriterier som kännetecknar en serie: ”[…] en typ, en figur, som återkommer 

regelbundet och som slår an på en stor mängd människor.” (Hegerfors, 1966, sid. 4.) Också 

Hegerfors nämner alltså den breda genomslagskraften och enkelheten i att identifiera sig med 

seriefiguren som ett centralt kännetecknande element i den tecknade serien. 

I vår uppsats använder vi vid några tillfällen begreppet manga. Ordet manga är ursprungligen 

japanskt och är i Japan ordet för ”tecknad serie”. I västerlandet har begreppet snarast kommit 

att betyda ”tecknad serie från Japan” i vardagligt tal (Gravett, 2004, sid. 8.). Begreppet kan 

dock också användas för att beskriva ickejapanska serier som rent estetiskt motsvarar den 

japanska seriekonstens estetik. Vid tiden då denna undersökning utförs är manga en stor 

japansk kulturexport till västerlandet och både mangaserierna och deras estetik är en rådande 

populärkulturell trend bland unga (Lidström, 2007, sid. 23). 

I vår uppsats använder vi också begreppet seriestripp. Begreppet seriestripp (av engelskans 

”comic strip” syftar i sitt ursprung till att beskriva de korta tecknade serier som förekommer i 

dagstidningar (Frick, 1977, sid. 92). Begreppet kan jämföras med längre serieberättelser som 
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oftare förekommer i t ex serietidningar. Seriestrippar i dagstidningarna är den vanligast 

förekommande formen av tecknade serier enligt Eisners definition (Eisner, 1985, sid. 7.). 

2.1.2. Skolväsendets syn på serier 

Trots grundligt sökande efter tidigare forskning och litteratur som berör serier i 

skolundervisningen har vi kommit fram till att väldigt få studier gjorts i just detta ämne med 

specifikt fokus på serier. Förutom enstaka artiklar och kortare kapitel i pedagogisk 

facklitteratur är den enda regelrätta avhandling i ämnet vi kunnat återfinna Erling Fricks 

Tecknade serier i undervisningen (1977). Fricks bok fungerar som en tämligen matnyttig och 

praktisk handbok i hur man som bildlärare kan använda sig av tecknade serier som 

undervisningsmedel. Den fungerar också som ett debattinlägg i ett skolväsende som gått i 

kraftig opposition mot populärkultur i allmänhet och serier i synnerhet. Frick listar i kapitlet 

”Seriedebatten” en rad artiklar och statliga utredningar från 1949 och framåt som starkt 

propagerar mot seriekonsumtionens framfart bland barn och ungdomar (Frick, 1977, sid. 27.) 

Fricks samling av artiklar visar tydligt på en kraftig klyfta mellan finkulturen i form av den 

boktryckta litteraturen och den lågt aktade populärkulturen i form av dåtidens seriemagasin. 

Man kan i flera av debattartiklarna Frick hänvisar till också urskilja en oro från en äldre 

generation för en moralisk förändring av närmast samhällsomstörtande proportioner. Flera 

debattörer uttrycker en oro för en intellektuell och känslomässig avtrubbning av den 

serieläsande generationen under rubriker som ”Serielitteraturen – ett uppfostringsproblem” 

och ”20 000 bilder av mord”. Ett intressant undantag ur denna uppsats synvinkel är 

barnpsykologen Merit Hertzman-Ericson som den 23 augusti 1953 skrev en artikel i 

Expressen med rubriken ”Låt barnen skriva om Stålmannen!”. 

Litteraturvetaren och universitetsläraren Magnus Persson hävdar även han i sin bok 

Populärkulturen och skolan (2000) att skolväsendet historiskt ansett att populärkulturen är 

skadlig, och att den passiviserar elever när de utsätts för den (Persson, 2000, s. 18, 28-31). 

Persson beskriver under rubriken ”Vaccinationsmodellen” hur lärarhandledningar från den 

senare hälften av 1950-talet och framåt går till kraftigt angrepp mot det kulturella förfall som 

de anser orsakas av populärkulturen med de tecknade seriemagasinen i spetsen. Persson 

skriver att kritiken kan delas in i en moralisk och estetisk gren, som inte sällan förekommer 

tillsammans. Till den moraliska kritiken hör argument som att tecknade serier är skadliga, 

asociala och våldsförhärligande. Den estetiska kritiken angriper populärkulturen och serierna 

ur ett perspektiv som närmast har utgångspunkt i rent godtycke; här handlar det om att göra 
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skillnad mellan bra och dålig litteratur, där den boktryckta litteraturen är att framhäva som 

högstående och populärkulturen med serierna i spetsen är att betrakta som kvalitetsmässig 

skräpkultur (Persson, 2000, s. 34). 

Med tiden har populärkulturens ställning i skolan förändrats. Persson skriver att den 

moralpaniska kritiken av de tecknade seriemagasinen under senare decennier avtagit till 

förmån för vad Persson kallar ”den fria upplevelseläsningen” (Persson, 2000, s. 37-39.) Det 

viktiga är att eleverna läser, inte vad de läser. Klyftan mellan populärkulturen och finkulturen 

finns dock kvar, om än underförstått. Persson beskriver hur flera pedagogiska artiklar sedan 

den senare halvan av 1970-talet och framåt önskar använda elevernas egen kulturkonsumtion i 

form av serier, film och s.k. skräplitteratur som en ”trojansk häst”, dvs. en inkörsport till vad 

man anser som mer högkvalitativ läsning i form av den klassiska litteraturen. Att 

populärkulturen skulle ha något analyserbart värde i sig själv kommer däremot sällan eller 

aldrig på fråga. 

I läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) förekommer tecknade serier i innehållet för årskurserna 

4-6 som ett specifikt exempel enligt följande: ”Framställning av berättande och informativa 

bilder, till exempel serier och illustrationer till text.” 

2.1.3. Serierna och bildpedagogiken 

I sökandet efter beröringspunkter mellan serier och bildpedagogik fann vi flera kopplingar 

varav vi bedömer att den mest uppenbara berör förhållandet mellan bildundervisningen och 

barn och ungdomars egen bildestetiska konsumtion. Magnus Persson beskriver i boken 

Populärkulturen och skolan vad han kallar erfarenhetspedagogik, dvs. pedagogik som utgår 

från elevernas egna erfarenheter och behandlar dessa med respekt (Persson, 2000, sid. 49). I 

detta kapitel åsyftas specifikt elevernas populärkulturella erfarenheter och referensramar. 

Gymnasiebildläraren och serieteoretikern Jonas Lidström svarar i sin Y-uppsats Nu ska vi 

jobba med serier (2007) på frågan om serier vid uppsatsens tidpunkt kan anses vara en del av 

ungdomskulturen. (Lidström, 2007, sid. 30-31). Lidström menar att unga i de tidiga tonåren är 

väl förtrogna med serier och serieliknande estetik. Även om många ungdomar inte läser 

serier, skriver Lidström, har de flesta av dem tills relativt nyligen varit serieläsare. 
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Magnus Persson skriver: ”Erfarenhetspedagogikens grundtanke är alltså att med 

utgångspunkten i gamla erfarenheter uppmuntra till nya erfarenheter, att förändra elevernas 

föreställningsvärld på ett sätt som de själva ser som relevant.” (Persson, 2000, sid. 58.) 

Persson beskriver två möjliga synsätt på pedagogik som utgår från elevernas egna 

erfarenheter. I det ena synsättet fungerar erfarenhetsanknytningen som en s.k. 

inlärningsmorot; en gemensam nämnare mellan elev och pedagogik med syfte att öka 

elevernas intresse och entusiasm för färdighetsinlärning. Problemet med detta synsätt är 

huvudsakligen att analysen och problematiseringen av de egna erfarenheterna uteblir, och 

elevernas egen verklighet tas för given. 

Ett gott exempel på denna stimulans av färdighetsinlärningen står att finna i Anna Sparrmans 

bok Barns visuella kulturer (2006). I kapitlet ”Barns bruk av kommersiella bilder” berättar 

Sparrman om fem pojkar som tillsammans tecknar egna äventyr med igelkotten Sonic 

(Sparrman, 2006, sid 146.) Sonic är en av de mest ikoniska TV-spelsfigurerna och 

förekommer också i ett antal animerade och tecknade serier. Sparrman beskriver i sin studie 

hur pojkarna samarbetar för att skapa bildberättelser där denna fiktiva igelkottshjälte är en 

gemensam nämnare. Pojkarna visar prov på intressanta och stimulerande interaktioner 

sinsemellan, med utgångspunkt från deras gemensamma favoritkaraktär. Sparrman skriver: 

”När barn tillsammans i grupp använder kommersiella bilder skapas 

handlingar och praktiker som skolan premierar högt: barnen lär 

varandra stava, och skriva, de samarbetar, lär varandra att 

argumentera och vara kritiska, och gemenskap och vänskap uppstår, 

för att endast nämna några saker.” (Sparrman, 2006, sid 146) 

Det andra synsättet Persson beskriver fungerar precis tvärtom. Här är syftet just det, att lyfta 

fram och diskutera elevernas egna erfarenheter. Genom denna diskussion är ambitionen att 

använda elevernas egna referensramar för att placera deras egen verklighet i större sociala 

och historiska sammanhang.  

Erfarenhetsbaserad kreativitet beskrivs också av pedagogen och filosofen Lev Vygotskij. I 

hans bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1995) beskriver han reproduktiva och kreativa 

handlingar. Reproduktiva handlingar, menar Vygotskij, innebär återupprepning av sedan 

tidigare invanda beteendemönster. Han liknar det reproduktiva handlandet vid ett hjul som 

skapar spår i marken för att underlätta framtida rörelser. Vygotskij beskriver också hjärnans 

kombinatoriska, kreativa förmåga, och tar som exempel fantiserande kring t ex. människans 
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framtid under socialismen eller den förhistoriska människans liv. Vygotskij konstaterar att 

den som fantiserar behandlar tidigare erfarenheter och använder hjärnans kombinatoriska 

förmåga för att skapa nya fantasier (Vygotskij, 1995, sid. 13). Vygotskij skriver: 

”Hjärnan är inte bara ett organ som bevarar och reproducerar våra 

tidigare erfarenheter, den är också ett organ som kombinerar, som 

kreativt bearbetar och skapar nya situationer och ett nytt beteende av 

element ur dessa tidigare erfarenheter.” 

Tidigare studier av tecknade serier i bildundervisningen för högstadieelever har som tidigare 

nämnts visat sig svåra att hitta. Det finns dock redogörelser för hur andra populärkulturella 

uttryck använts vid temaarbeten i skolundervisningen. Ett lyckat exempel är Svenska 

Filminstitutets bok Vår egen såpa (2001). I boken beskrivs hur ett antal elever från 

årskurserna 8 och 9 får i uppgift att fördjupa sig kring ämnet såpoperor på TV. Lärarnas 

ambition var att både de själva och eleverna skulle få möjlighet att fördjupa sig i ett 

populärkulturellt uttryck som kunde sägas ingå i högstadieelevernas kulturkonsumtion. 

Studien beskriver hur eleverna fick i uppgift att analysera, diskutera och reflektera över 

såpoperan som medium. Som slutprojekt fick eleverna i uppgift att skapa en egen såpopera, 

från idé till synopsis, manus och färdig produktion. Lärarna beskriver genomförandet av 

uppgiften som väldigt lyckad. Ett skapande temaarbete som grundade sig i elevernas egna 

kulturella erfarenheter visade sig enligt de ansvariga lärarna göra eleverna mycket delaktiga 

och kreativa. Eleverna visade stor uppskattning för att få jobba med ett kulturellt uttryck som 

upptog en stor del av deras egen vardag. Genom att göra eleverna delaktiga och låta dem ta 

initiativ och formulera problem och lösningar utifrån sina egna erfarenheter kunde lärarna se 

hur eleverna tog initiativ och ansvar för sitt eget lärande. Utöver den samtida kulturella 

analysen som ingick i uppgiften fick eleverna också rent praktiska möjligheter att lära sig 

arbeta fram och berätta en historia genom manusarbete och enklare videoteknik. (Svenska 

Filminstitutet, 2001, sid. 7-10.). 

I Ingrid Pramling och Elisabet Doverborgs bok Temaarbete – Lärarens metodik och barnens 

förståelse beskrivs hur temaarbeten i skolan - till skillnad från i förskolan - har kommit att 

uppfattas som ett progressivt arbetssätt, dvs. ett alternativ till den traditionella undervisningen. 

Pramling och Doverborg beskriver att barnet alltid stått i centrum i förskolan, till skillnad från 

skolan där ämnet varit centralt (Doverborg och Pramling, 1988, sid. 27). Doverborg och 

Pramling argumenterar i sin bok för ett synsätt där varken eleverna eller ämnet ska antas stå i 

centrum, utan snarare relationen mellan eleverna och det innehåll som ska läras ut. 



 

11 

 

Temaarbete innebär enligt Doverborg och Pramling en inlärningsprocess som ger elever 

möjlighet att utveckla eller skapa kunskap om något utifrån deras eget perspektiv. Detta, 

menar författarna, gör att eleverna får utrymme för inlärning i både teori och praktik eftersom 

deras egna kunskaper och föreställningar utgör utgångspunkt för undervisningen (Doverborg 

och Pramling, 1988, sid. 28). 

I boken Det var en gång... (1995) konstaterar Maj Asplund Carlsson och Ingrid Pramling att 

kunskap konstitueras i individens möte med omvärlden. Hur individen relaterar till sin 

omvärld beror på de erfarenheter eleven bär med sig in i inlärandesituationen. De redan 

befintliga erfarenheterna formas i sin tur i takt med att nya erfarenheter tillkommer. Asplund 

Carlsson och Pramling menar att barn som får höra sagor och berättelser tolkar dessa mot 

bakgrund av sagor de tidigare hört men också sina upplevelser av deras egen tillvaro (Asplund 

Carlsson och Pramling, 1995, sid. 2). Nya erfarenheter och kunskap skapas och en 

inlärningsprocess äger rum. 

3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna för och effekterna av att använda 

tecknade serier som undervisningsmedel. Vår ambition är att kunna ge en bild av hur 

nyttjande av serier i bildundervisningen kan bidra till undervisningens utformning och 

kvalitet. Vi vill också skapa oss en bild av hur skolan historiskt sett på serier, samt i vilken 

mån tecknade serier används inom bildpedagogiken idag, och hur elever och lärare upplever 

serier som undervisningsmedel och kreativ stimulans i bildundervisningen. 

3.1. Frågeställningar 

Frågeställningarna vi huvudsakligen önskar besvara med uppsatsen är dessa: 

1. Hur och på vilka sätt används tecknade serier i bildundervisningen för årskurserna 7-9? 

2. Hur ser elever och lärare på nyttjande av serier som undervisningsmedel? 

3. Hur har skolväsendet sett på tecknade serier historiskt jämfört med idag? 
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4. Metod 

4.1. Enkätundersökning till elever 

För att få bästa möjliga svar på våra frågeställningar har vi valt att närma oss dem på olika 

sätt. Vi har riktat kvantitativa intervjuer i form av en enkätundersökning med tre 

högstadieklasser på olika skolor i Gävle, en klass i varje årskurs, samt intervjuer med dessa 

klassers respektive lärare. Uppsatsen består huvudsakligen av redovisningar och diskussioner 

kring dessa undersökningar. Undersökningarna utfördes under vårterminen 2008. Vi bedömer 

att elever på högstadiet utgör en representativ målgrupp för studien i och med att eleverna i 

denna ålder exponeras för en ansenlig del serier och kultur med serieliknande estetik, samt att 

bildundervisningen i dessa årskurser upptar en större del av undervisningen än den gör i de 

lägre årskurserna. 

Vi utformade enkäterna enligt Bengt-Erik Anderssons rekommendationer i hans bok Som man 

frågar får man svar: en introduktion i intervju- och enkätteknik (1985). Vi gjorde 

bedömningen att en enkätundersökning var det bästa sättet att samla både kvantitativ och 

kvalitativ information från eleverna, eftersom vi var intresserade av samtliga elevers 

synpunkter på serier och bildundervisning. Genom att utföra en enkätundersökning var vår 

avsikt att få en bred bild av hur ett större antal individer ställde sig inför våra frågeställningar. 

Andersson skriver att gruppenkäter är fördelaktiga i och med att de utgör en tämligen snabb 

och billig undersökningsmetod. En nackdel är dock, skriver Andersson, att speciellt barn och 

ungdomar kan börja kommentera frågorna, och därmed kanske påverka hur övriga deltagare 

fyller i enkäten (Andersson, 1994, sid. 26.) Vi tror att så kan ha varit fallet vid ett par tillfällen 

i undersökningen, men vi väljer ändå att hantera samtliga enkätsvar som enskilda, individuella 

svar, eftersom det är mycket svårt att med säkerhet avgöra vem som skrivit vilket enkät utan 

att röja elevernas identiteter. 

Vi ställde eleverna följande frågor: 

1. Brukar du läsa serier? I så fall, hur ofta? 

2. Har du några favoritserier? I så fall vilka? 

3. Hur upplever du bildundervisningen i din skola? 

4. Har du någon gång fått använda dig av serier i bildundervisningen? 
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5. Tycker/tror du att serier kan användas för att göra bildundervisningen mer intressant? 

Varför? 

6. Tror du att man kan lära sig något genom att läsa serier? Ge gärna exempel! 

7. Brukar du teckna på fritiden? I så fall, hur ofta? 

8. Har du något övrigt du vill tillägga? Skriv det i så fall nedan, eller rita något fint om 

du hellre vill det! 

Med dessa frågor var vår målsättning att få en bild av deras personliga bildintresse, såväl för 

deras eget bildskapande som för bildskapandet i skolan, deras personliga förhållande till 

serier, och i vilken mån de fått använda sig av serier i skolans bildundervisning. Vi valde att 

blanda såväl öppna frågor där eleverna fick ge kortare kvalitativa svar med 

rangordningsfrågor för att lättare kunna insamla statistik (Andersson, 1985, sid. 98). Syftet 

med att försöka utröna vilka elever som hade ett aktivt bildintresse var att genom detta kunna 

dra paralleller till deras intresse för serier respektive bildundervisningen i skolan. Den sista 

frågan formulerade vi som vi gjorde för att anknyta till bildundervisningen och göra enkäten 

lite roligare att fylla i. 

Vi gjorde innan undersökningen försök till att få elevernas målsmäns skriftliga godkännande, 

men då flera av eleverna tydligt upplevde undersökningen som oväsentlig och slängde bort 

sina lappar så fort de fått dem i handen av sin lärare, upplevde vi att det skulle bli mycket 

svårt att lyckas få alla elevers skriftliga godkännande. Eftersom enkätundersökningen var helt 

anonym, och frågorna inte var av sådan art att de röjde några känsliga eller identifierande 

uppgifter om eleverna, tog vi oss därför friheten att använda resultaten från enkäterna utan 

elevernas målsmäns tillstånd.  

Vi var emellertid noga med att informera eleverna om att undersökningen var helt frivillig, 

och att de kunde avsluta den närhelst de önskade, vilket rekommenderas enligt 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2002). Där beskrivs fyra huvudkrav för 

individens integritetsskydd vid forskning. Dessa krav ger riktlinjer för forskningsetiska 

överväganden. Kraven benämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda personerna om 

forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 7-9). Det innebär att det är viktigt att 
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hålla undersökningsdeltagarna underrättade om att det är frivilligt att deltaga i studien och att 

de kan avbryta sin medverkan när som helst. 

Med konfidentialitetskravet menas att alla uppgifter kring deltagarna ska förvaras så att inga 

obehöriga kan komma åt dem. Dessa uppgifter kan vara av etiskt känslig karaktär som kan 

skada deltagaren och dennes omgivning.  

Samtyckeskravet säger att deltagarna har rätt att själva avgöra hur länge och i vilken 

omfattning de vill delta i studien.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 12-14) 

4.2. Kvalitativa intervjuer med lärare 

Vi valde också att göra kompletterande, kvalitativa intervjuer med klassernas respektive 

bildlärare. Den kvalitativa intervjun definieras av Jan Trost i hans bok Kvalitativa Intervjuer 

(2004). Målsättningen med en kvalitativ intervju är att få en djupgående bild av vad den 

intervjuade tänker, känner och upplever kring ämnena i intervjuarens frågeställningar. Den 

kvalitativa intervjun kan sägas vara motsats till den kvantitativa, där syftet med intervjun är 

att mäta data i siffror och statistik för att söka svar på intervjuarens frågeställningar. Den 

kvalitativa intervjun syftar snarare till att ge en djupgående bild av den intervjuades tankar, 

känslor och upplevelser. (Trost, 2004, sid. 23). Vi bedömde att kvalitativa intervjuer med 

klassens bildlärare var till fördel för undersökningen både då bildlärarna kan sägas 

representera skolväsendet och också bär ett stort ansvar för hur elevernas bildundervisning ser 

ut. För att söka svar på våra frågeställningar använde vi oss av följande intervjufrågor: 
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1. Namn? 

2. Brukar du läsa serier?  

3. Vad är din uppfattning om serier? 

4. Hur upplever du elevernas engagemang i bildundervisningen? Vad tror du det beror 

på? 

5. Har du någon gång använt serier som hjälpmedel i bildundervisningen? 

6. Om ja, hur gick ni till väga? Upplevde du att eleverna lärde sig något av det? 

7. Om nej, tror du att det finns plats för serier i bildundervisningen? I så fall vilken plats? 

Om inte, varför tror du att det inte finns plats? 

8. Tror du att serier har någon funktion i bildundervisningen överhuvudtaget? Motivera. 

9. Har du något du vill lägga till? 

Med dessa frågor ville vi främst undersöka bildlärarens allmänna syn på bildundervisningen, 

och på serier, samt lärarens reflektioner och erfarenheter gällande serier som 

undervisningsmedel. Lärarens namn var i undersökningen irrelevant, och vi frågade efter det 

enbart för att kunna skilja intervjuerna åt på lättast möjliga sätt. Lärarnas namn är ej 

inkluderade i undersökningen av sekretesskäl. Intervjuerna spelades in på kassettband, och 

deras transkription finns som bilaga (Se bilagor i kapitel 9.1). Vi analyserade därefter 

transkripten för intervjuerna och sökte mönster, likheter och anmärkningsvärda olikheter i 

lärarnas reflektioner och funderingar. 
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5. Resultat och analys av undersökningen 

I detta kapitel redovisas och analyseras resultaten av de undersökningar vi utfört. Vi väljer att 

gå igenom undersökningarna i turordning klassvis, med sjundeklassen först. Undersökningens 

slutna frågor redovisas i tabeller där frågeställningarna till eleverna listas i turordning i 

kolumnen längst till vänster. Svarsalternativen är angivna i den översta raden. Siffrorna i 

tabellen redovisar det antal elever som besvarat respektive frågeställning med respektive svar. 

Efter tabellerna redovisas svaren på de öppna frågorna samt analys av dessa jämfört med 

inkomna svar och våra intryck vid besöken i klasserna. I citaten från intervjuer med lärarna 

benämner vi den aktuella läraren som L, och O står for Olof och M för Michael. 

5.1. Sjundeklassen 

5.1.1. Tabell: Sjundeklassens flickors svar på de slutna frågorna 

Antal flickor som besvarade enkäten: 11 

 
 Aldrig/ 

Mycket 

dålig 

Sällan/ 

Dålig 

Ibland/ 

Varken 

eller 

Ofta/ 

Bra 

Mycket 

ofta/ 

Mycket 

bra 

Brukar du läsa 

serier? I så fall, hur 

ofta? 

1 5 3 2 0 

Hur upplever du 

bildundervisningen i 

din skola? 

0 0 2 6 3 

Brukar du teckna på 

fritiden? I så fall, 

hur ofta? 

0 1 9 1 0 



 

17 

 

5.1.2. Tabell: Sjundeklassens pojkars svar på de slutna frågorna 

Antal pojkar som besvarade enkäten: 8 

 

 Aldrig/ 

Mycket 

dålig 

Sällan/ 

Dålig 

Ibland/ 

Varken 

eller 

Ofta/ 

Bra 

Mycket 

ofta/ 

Mycket 

bra 

Brukar du läsa 

serier? I så fall, hur 

ofta? 

2 0 5 1 0 

Hur upplever du 

bildundervisningen i 

din skola? 

2 2 3 0 0 

Brukar du teckna på 

fritiden? I så fall, 

hur ofta? 

3 3 2 0 0 

 

5.1.3. Redogörelse och analys av sjundeklassens svar på de öppna frågorna 

Enkätundersökningen visade att elevernas individuella bildintresse varierade, men att 

flickorna i klassen överhuvudtaget verkade mer positivt inställda till bildundervisningen än 

pojkarna. Av de 11 flickorna i klassen gav ingen ett svar med mindre god synpunkt än 

”Varken eller” på frågan om vad de ansåg om bildundervisningen. Åtta pojkar valde att svara 

på frågan, och samtliga svarade de ”Varken eller” eller mindre god synpunkt. Sex pojkar 

angav att de sällan eller aldrig tecknade på fritiden, medan två angav att de tecknade ibland. 

Av flickorna i klassen angav nio att de tecknade ibland, medan en av dem tecknade ofta 

En annan indikation på att bildintresset i den här klassen skilde sig könsmässigt visade sig 

genom svaren på frågan om eleverna någon gång fått använda sig av serier i 

bildundervisningen på något sätt. Merparten av pojkarna svarade nej. Desto fler av flickorna 

svarade att de faktiskt fått använda serier i bildundervisningen, vilket bekräftades av klassens 

bildlärare. Eleverna hade fått välja varsin seriestripp ur en tidning, klippa ut den och förstora 

upp den manuellt på ett större papper. 
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Av de tio flickor som svarade på ovan nämnda fråga gav en flicka ett negativt svar och fyra 

svarade att de inte visste. En av flickorna lämnade ett positivt svar, men kunde inte föreslå 

något skäl till att serier fungerar som undervisningsmedel. Två flickor gav förslaget att man 

kunde få rita av en serie, vilket klassen redan fått göra. En flicka uppgav svaret ”vet inte”, och 

en annan flicka gav förslaget att man kunde lära sig stava bättre med hjälp av att läsa serier, 

och lära sig teckna på andra sätt.  

Eleverna i sjundeklassen hade blandade uppfattningar om huruvida man kan lära sig något av 

serier och inte. Tre av de sju pojkar som lämnade in enkäten svarade ”nej” på denna fråga. De 

andra fyra pojkarna lämnade följande förslag:  

”Man kan lära sig läsa” 

”Hur ord stavas” 

”A typ hur författaren tänker” 

”Bild intresserade kan säkert finna inspiration genom kolla i 

serietidningar men är du mer intresserad av att läsa välj böcker 

istället.” 

Två av flickorna svarade nej, varav den ena motiverade sitt svar med följande: 

”Nej, för att man måste titta på bild och läsa på samma tid XD” 

En annan flicka ställde sig positiv till serier som undervisningshjälp och föreslog att man 

skulle ”rita samma”, vilket vi, uppsatsskribenterna, tolkar som att teckna av en redan befintlig 

serie, vilket klassen redan fått göra som introduktion till bildundervisningen. Två andra 

flickor svarade: 

”Man kanske kan lära sig uttryck” 

”Ja, man kan lära sig att rita om uttryck”  
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5.1.4. Sammanfattning av intervjun med sjundeklassens lärare 

Bildlärarens allmänna uppfattning om klassens engagemang i bildundervisningen var att 

klassens engagemang var mycket lågt, vilket stämmer överens med vår, uppsatsskribenternas, 

uppfattning. Hon berättade för oss att skolan i fråga väntade en stundande nedläggning, och 

att elevernas engagemang också påverkats därav. 

”Både med elever och homogen grupp, ja. Jag tror att det är 

just det att skolans läggs ner. Det drabbar dom här eleverna. 

Och det gäller inte enbart bilden, det gäller alla ämnen.” 

Hon upplevde att eleverna inte ansåg att bildundervisningen var ett nödvändigt ämne, i 

synnerhet som de skulle få en ny bildlärare efter hösten. Enligt henne ansåg eleverna att deras 

nuvarande bildlärare i fråga inte var att betrakta som särskilt viktig för deras fortsatta 

undervisning. Hon berättade även att det också fanns ett flertal elever i klassen som 

uppskattade bildundervisningen mycket, vilket enkätundersökningen också visade. 

”Öm, det finns några som tycker att bilden är något av de ämnen 

som de tycker mest om, och så förstörs det av dom elementen som 

inte tycker om skolan över huvud taget är nå bra. Så tyvärr i 

gruppen i sig en homogen grupp, så att det drabbar såklart dom 

som tycker om bildundervisning.” 

Läraren berättade att hon använt sig av serier i bildundervisningen, och att hon brukade göra 

det i varje ny klass hon undervisade i. Eleverna hade, som tidigare beskrivits, fått välja en 

seriestripp i en tidning och manuellt kopiera och förstora upp den på ett större papper. Enligt 

henne var det främst ett bra sätt att inleda en kurs, som gav henne en uppfattning om vilket 

”nivå” eleverna befann sig på i bildundervisningen. Hon kunde med resultaten hon fick in 

från denna uppgift avgöra vilken entusiasm, vilken erfarenhet och vilken talang eleverna 

kunde utnyttja i bildundervisningen. Hon trodde emellertid inte att serien i sig hade någon 

särskild funktion för elevernas lärande. Istället ansåg hon att själva “avtecknandet”, dvs. 

avbildningen av materiella ting, var det väsentliga i uppgiften, och att uppgiften ökade 

elevernas självförtroende, då ett lyckat utförande av den visar eleverna att det är fullt möjligt 

för dem att skapa bilder i samma kvalitet på egen hand. Enligt henne gör det i sin tur att 

eleverna blir redo för nya, mer utmanande uppgifter. 

Vid frågan om läraren trodde att serier lämpade sig särskilt bra för något särskilt moment i 

bildundervisningen svarade läraren att hon trodde att seriemediet lämpade sig särskilt bra i 
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kombination med svenskämnet. Hon förklarade dock att hon inte hade tillämpat ett sådant 

samarbete ämnena emellan, på grund av att de på skolan tillämpade ett undervisningssystem 

baserat på en gruppindelning bland eleverna, där eleverna sorterades efter deras ”nivå”, som 

läraren uttryckte det. Skolans två sjundeklasser delade enligt henne på tre lärare, och 

ämnesintegreringen skulle ha fungerat bättre om en enskild lärare höll i hela 

svenskundervisningen. I svenskämnets kursplan fanns det, enligt henne, ett moment som 

särskilt behandlade tecknade serier. 
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5.2. Åttondeklassen 

5.2.1. Tabell: Åttondeklassens flickors svar på de slutna frågorna 

Antal flickor som besvarade enkäten: 8 

 Aldrig/ 

Mycket 

dålig 

Sällan/ 

Dålig 

Ibland/ 

Varken 

eller 

Ofta/ 

Bra 

Mycket 

ofta/ 

Mycket 

bra 

Brukar du läsa 

serier? I så fall, hur 

ofta? 

3 1 2 2 0 

Hur upplever du 

bildundervisningen i 

din skola? 

0 0 1 5 2 

Brukar du teckna på 

fritiden? I så fall, 

hur ofta? 

3 0 3 1 1 
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5.2.2. Tabell: Åttondeklassens pojkars svar på de slutna frågorna 

Antal pojkar som besvarade enkäten: 9 

 Aldrig/ 

Mycket 

dålig 

Sällan/ 

Dålig 

Ibland/ 

Varken 

eller 

Ofta/ 

Bra 

Mycket 

ofta/ 

Mycket 

bra 

Brukar du läsa 

serier? I så fall, hur 

ofta? 

1 4 4 0 0 

Hur upplever du 

bildundervisningen i 

din skola? 

0 1 5 3 0 

Brukar du teckna på 

fritiden? I så fall, 

hur ofta? 

2 5 2 0 0 

 

5.2.3. Redogörelse och analys av åttondeklassens svar på de öppna frågorna 

Intrycket vi fick av åttondeklassen var att läget var betydligt mer stabilt än vår upplevelse hos 

sjundeklassen. Eleverna i åttondeklassen verkade, om vi än märkte en viss skoltrötthet, ta 

bildämnet på betydligt större allvar än eleverna i sjundeklassen. Arbetsmiljön var på det hela 

taget bättre och mer välutrustat i åttondeklassarnas bildsal än i sjundeklassens; här hade 

eleverna en stor, ljus och rymlig bildsal att röra sig i, och ett rymligt, välsorterat materialrum. 

På väggarna i bildsalen fanns många bilder uppsatta, både elevernas egna verk och bilder av 

andra konstnärer. 

Vår uppfattning av elevernas intresse av enkäten var blandat, men vi upplevde att de flesta 

elever gjorde sitt bästa för att besvara enkäten så tillfredsställande som möjligt. En stor del av 

eleverna var nyfikna och pratsamma, och vi fick in många intressanta och matnyttiga svar på 

enkäten. 

Pojkarna i åttondeklassen verkade dock, generellt sett, inte vara särskilt intresserade av serier. 

På frågan om hur ofta de brukade läsa serier svarade fyra av de nio pojkarna ”Sällan”. Fyra 
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andra pojkar valde också alternativet ”Ibland”, medan en pojke svarade att han aldrig läste 

serier. Fem av pojkarna kunde rada upp sina favoritserier.  

Vi tror dock att vissa av eleverna i åttondeklassen missförstod frågan. Eftersom uttrycket 

”serie” både kan tolkas som ”tecknad serie” och ”TV-serie” angav två av eleverna de 

animerade TV-serierna Simpsons och Family Guy som favoritserier. Dessa animerade TV-

serier är förvisso tecknade, men vi, uppsatsskribenterna, syftar i uppsatsen på begreppet 

”serie” efter Scott McClouds definition (McCloud, 1993, sid. 9.). 

Flickornas serieintresse visade sig vara tämligen varierat från individ till individ. På frågan 

om hur ofta flickorna läste serier svarade två av flickorna att de ofta brukade läsa serier. Två 

flickor svarade också att de läste serier ibland. En flicka svarade att hon sällan läste serier, och 

hela tre flickor svarade att de aldrig läser serier. De fem flickor som valde alternativ som 

innebar att de emellanåt läste serier kunde också uppge sina favoritserier. 

Bildundervisningen i skolan visade sig vara tämligen uppskattad, i synnerhet hos flickorna. I 

jämförelse med de andra skolorna vi besökte var också pojkarna relativt positivt inställda. 

Fem av de åtta flickor som besvarade enkäterna valde svarsalternativet ”Bra”. Två av 

flickorna valde svarsalternativet ”Mycket bra”. En flicka valde svarsalternativet ”Varken 

eller”. Tre pojkar valde alternativet ”Bra”, medan fem andra pojkar valde ”Varken eller”. En 

pojke valde alternativet ”Dålig”. 

Samtliga elever utom två uppgav att de aldrig fått använda sig av serier i bildundervisningen. 

Klassens bildlärare berättade dock att hon gärna använde sig av serier i undervisningen, men 

vi fick dessvärre ingen klarhet i exakt hur hon använde sig av själva serieelementet. Hon 

berättade emellertid att hon lät eleverna använda sig av enskilda bilder som referensmaterial. 

O: Javisst. Har du använt dig av serier I bildundervisning 

någon gång? 

L: Manga använder jag mig av. Det är ju populärt just nu. 

O: Ja. 

L: Ja. Och sen så är Robin Hood och liksom så där när dom 

ska ha riddare å såna här saker, då finns det I form av serier. 

M: Som en referens? 
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L: Ja, som tittar och ser, vad hade de för kläder på sig eller 

hur. Ja, hur ser ett spjut ut, hur ser en ja saker ut så då kanske 

serier. 

Bildläraren visade oss en illustrerad bok om Robin Hood, som i sig inte innehöll serier, men 

som likväl gav oss en intressant inblick i hur läraren valde att använda serieliknande estetik i 

undervisningen. Vi, uppsatsskribenterna, väljer dock att tro på majoriteten i den här frågan, 

och antar därför att eleverna inte fått någon särskild introduktion till seriemediet i 

bildundervisningen. Det bör dock noteras att en av flickorna uppgav att hon fått skapa egna 

seriestrippar. Att läraren nämnde manga, vilket från japanska kan översättas till en 

övergripande benämning för japansk seriekonst (Gravett, 2004, sid. 8.), upplever vi tyder på 

att hon hade viss inblick i de rådande populärkulturella trenderna bland ungdomar. Vid 

tidpunkten för denna undersökning är manga en populär trend hos unga, och utgör en stor del 

av det svenska serieutbudet (Lidström, 2007, s. 23). 

Ingen av flickorna ställde sig direkt negativ till att använda sig av serier i skolan. Fyra av de 

åtta flickor som svarade på enkäten svarade att de trodde att serier kunde användas för att göra 

bildundervisningen mer intressant. Av dessa kunde tre motivera sina svar med att de trodde 

att undervisningen skulle bli roligare om man introducerade serier. Den resterande hälften av 

flickorna svarade att de inte visste. 

Av de nio pojkar som svarade på samma fråga ställde sig bara en av pojkarna direkt negativ 

till att använda sig av serier i bildundervisningen. Merparten av pojkarna, 5 stycken, svarade 

att de inte visste. De resterande tre ställde sig positiva till att använda sig av serier i 

bildundervisningen, och kunde motivera det med dessa svar: 

”Ja det tycker jag, en serie blir personligare än typ att bara 

rita ett äpple eller något annat” 

”Ja, för att det är bättre och kanske roligare” 

”Ja för att serier är en typ av konst” 

Tre av de åtta flickorna trodde att man kunde lära sig något av serier. Endast en av flickorna 

kunde dock lämna ett förslag på vad man kunde lära sig, men dessvärre kunde vi inte få fram 

något av förslaget, på grund av dess märkliga och möjligen inkompletta formulering: 

”Ja, man kan men om nån gör fel då kan man lära sig av” 
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Fem av klassens nio pojkar trodde att man kunde lära sig något av serier, varav en gav 

svaret ”Möjligtvis”. De övriga pojkarna lämnade dessa motiveringar: 

”Ja, förstå texterna bättre” 

”Ja lära sig att läsa” 

”Ja det kan man” 

”Man kan lära sig teckna serier”, 

”Man lär sig rita, komma på skämt” 

Ingen av pojkarna uppgav att de tecknade särskilt ofta på fritiden. Två av pojkarna svarade att 

de aldrig brukade teckna på fritiden, och hela fem stycken uppgav att de sällan tecknade. De 

två resterande pojkarna svarade att de ibland tecknade på fritiden. En av pojkarna (som 

tidigare kommit med det i vårt, uppsatsskribenternas, tycke mycket intressanta svaret ”Ja, för 

serier är också en typ av konst”) tillade att han kände till den berömde Kalle Anka-tecknaren 

Carl Barks, och att hans favoritserie också mycket riktigt var Kalle Anka. 

5.2.4. Sammanfattning av intervjun med åttondeklassens lärare 

Åttondeklassens bildlärare var en mycket engagerad och entusiastisk kvinna i medelåldern. 

Vår uppfattning av henne var att hon fann stort nöje i att undervisa i bild. Hon berättade för 

oss att hon emellanåt brukade läsa serier på fritiden, dels i dagstidningar, men också i album 

som Tintin och Asterix. Hon brukade dock inte köpa album själv, utan lånade främst de 

tidningar och album hon köpt åt sin dotter. Vi upplevde att hon hade god inblick i och ett 

intresse för vad som  

Hennes syn på serier var en tämligen neutral sådan. Hon såg främst serierna som ett sätt att 

uttrycka sig genom bildspråk, och hon upplevde det också naturligt att serier fått ett uppsving 

i tillvaron på senare tid, i och med datorernas och därmed bildkommunikationens intåg. Hon 

drog paralleller mellan användandet av ikoner och symboler på en dator och seriemediets 

grafiska berättande: 

L: Hehehe. Men jag har inte tänkt förut, eller såhär. Men 

innan datorn kom och så vidare då liksom var det att serier 

det var inte bra å på detta vis. Men sen datorerna har kommit 

och man börjar använda bildspråket mer och mer. Ikoner 
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och bild på dator och bild överallt på video och såhär, så är 

det ju en naturlig följd att serier också kommer med i det. 

Hon kommenterade också 2000-talets serietrend, som till stor del beror på den sena tidens 

export- och popularitetsvåg av asiatiska serier (manga) till Europa (Gravett, 2004, sid. 152) 

L: Och då har vi ju Manga. Som har blivit populärt. Och 

att det finns, ja det är såna som böcker för vuxna är det ju 

nästan skriva som serier. Delar av böcker om, istället för 

att skriva kapitel så kanske en del vuxna böcker vara utav 

de unga författarna. Kan ju vara en del av serier. Alltså, 

jag brukar tänka efter, em. Ja, jag kan inte komma på 

någon nu men jag tänker på, ja jag kan inte säga nån men 

jag tänker på en speciell. Jag kommer inte på vad han 

heter nu för nått, som har liksom med bilder som serier, 

alltså en bild, en, en svit eller en del, ett par sidor av ett 

kapitel där är det, kanske lånat hem. Så har nog också 

Ensamma mamman gjort, en seriedel.  

O: Mm. 

L: Förstår du vad jag menar då? Att det ligger liksom I 

tiden. Det är ungefär som man trodde att skriften skulle 

komma bort och sen så blev det en massa med olika typer 

av, att skriva på datorn och då blev kalligrafi väldigt 

populärt. Att skriva för hand. 

Elevernas engagemang i bildundervisningen var enligt läraren stort. Hon berättade att hennes 

klass tyckte bra om bildundervisningen, vilket enligt resultaten från enkätundersökningen 

visade sig stämma till stor del. Hon tycktes dock inte känna till någon direkt anledning till 

elevernas stora engagemang, utan istället trodde hon att det i klassen fanns gott om genuint 

bildintresserade elever. 

Bildläraren berättade att hon främst använde serier som referensmaterial och utgångspunkter 

för barnens egna teckningar. Hon visade oss en illustrerad bok om Robin Hood, och i denna 

bok fanns gott om beskrivningar på olika typer av rustningar, vapen och medeltida klädsel. 

Boken innehöll inga serier, vilket läraren också påpekade, men vi fick ändå en uppfattning om 

hur hon brukade använda serier och befintliga bilder i bildundervisningen. 

Hon sade sig också tro att serier har en funktion i bildundervisningen: 
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L: Ja, det tror jag att den har. Ehm, inte för att jag nu har 

använt mig av serier som att göra. Nu ska vi arbeta med 

serier, så har jag ju inte. Men jag tror att den ändå har en 

funktion. Just detta av vad bilden visar. 

O: Mm. 

L: Bildtolkning alltså. Vad visar, varför är det på det här 

viset eller hur ser det ut eller hur får man fram det och 

det o.s.v. Där tror jag att det har en funktion. 

Vid frågan om läraren trodde att något särskilt undervisningsmoment lämpade sig särskilt bra 

för serier svarade hon att hon gärna arbetade ämnesöverskridande, och hon nämnde att hon i 

undervisningen samarbetade en del med kursplanerna i NO- och SO-ämnena. Aktuellt vid 

tidpunkten för vårt besök var ett temaarbete om Grekland. Läraren tyckte att ett utmärkt 

förslag på användande av serier i skolan var att göra en serietidning om grekerna, till exempel 

om den grekiska mytologin. Hon gav dessutom flera förslag på naturorienterade ämnen i vilka 

seriemediet skulle kunna utnyttjas: 

L: Och man skulle kunna göra människokroppen 

också, hur den fungerar. Jag menar detta att se hur 

saker ser ut. Och inte bara läsa sig till det. Ljudets 

väg genom örat. Det skulle man kunna göra som en 

serie.  

O: Ja, det finns mycket. 

L: Vattnets kretslopp. Fotosyntesen. Ja men, ja. Allt 

är ju bättre mummel mummel skulle man kunna göra 

som en serie.  
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5.3. Niondeklassen 

5.3.1. Tabell: Niondeklassens flickors svar på de slutna frågorna 

Antal enkäter: 11 

 Aldrig/ 

Mycket 

dålig 

Sällan/ 

Dålig 

Ibland/ 

Varken eller 

Ofta/ 

Bra 

Mycket ofta/ 

Mycket bra 

Brukar du läsa 

serier? I så fall, hur 

ofta? 

3 3 2 1 1 

Hur upplever du 

bildundervisningen 

i din skola? 

0 0 1 7 2 

Brukar du teckna 

på fritiden? I så 

fall, hur ofta? 

1 7 1 0 1 
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5.3.2. Tabell: Niondeklassens pojkars svar på de slutna frågorna 

Antal enkäter: 15 

 Aldrig/ 

Mycket 

dålig 

Sällan/ 

Dålig 

Ibland/ 

Varken eller 

Ofta/ 

Bra 

Mycket ofta/ 

Mycket bra 

Brukar du läsa 

serier? I så fall, hur 

ofta? 

2 5 3 5 1 

Hur upplever du 

bildundervisningen 

i din skola? 

1 1 1 9 3 

Brukar du teckna 

på fritiden? I så 

fall, hur ofta? 

5 7 3 0 0 

 

5.3.3. Redogörelse och analys av niondeklassens svar på de öppna frågorna 

Besöket hos niondeklassen fortlöpte tämligen smidigt, utan några större utmärkande intryck. 

Samtliga elever i klassen tog emot enkäterna och tycktes ge så utförliga och genomtänkta svar 

som möjligt. Klassens bildlärare upplevde dock att klassen inte alls var lika samarbetsvillig 

som vi upplevde, vilket vi fann underligt. Möjligen påverkade vår närvaro klassen, men vi 

väljer här att tolka elevernas svar som genuina. 

Fördelningen av serieintresserade elever och elever som var ointresserade av serier i klassen 

var tämligen jämn. Fem av pojkarna svarade att de ofta brukade läsa serier, och en pojke 

svarade att han läste serier mycket ofta. Tre pojkar svarade att de ibland brukade läsa serier, 

fem svarade att de sällan läste serier, och två pojkar uppgav att de aldrig läste serier. 

Majoriteten av flickorna läste sällan eller aldrig serier. Tre flickor vardera valde alternativen 

“Sällan” eller “Aldrig” på frågan om de brukade läsa serier. Två av flickorna valde 

alternativet “Varken eller”, och alternativen “Ofta” och “Mycket ofta” fick ett val vardera. 

Elva pojkar och sex flickor kunde uppge sina favoritserier. Dessa var tämligen varierade 

bland manga, seriealbum och dagstidningsstrippar. Kalle Anka visade sig dock, precis som 

hos de andra klasserna, vara den stolta segraren i kampen om elevernas gunst. 
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Majoriteten av flickorna upplevde att bildundervisningen var bra. Hela sju av klassens elva 

flickor valde alternativet “Bra”, och två av de resterande flickorna valde alternativet “Mycket 

bra”. Den kvarvarande flickan valde alternativet “Varken eller”. Pojkarnas samlade svar var 

också överhängande positiva. Nio av de femton pojkarna svarade “Bra”, och tre av de 

resterande pojkarna svarade “Mycket bra”. Alternativen “Mycket dålig”, “Dålig” och “Varken 

eller” valdes av vardera av de tre kvarvarande pojkarna. 

Eleverna gav många och varierade svar på frågan om de fått använda sig av serier i 

bildundervisningen. Av den anledningen väljer vi att lista samtliga svar här: 

Pojkarnas svar: 

”Vi har fått gjort en egen serie.” 

”Nån gång, men kommer ej ihåg” 

”Ja, vi fick rita vår egen framsida till en serie” 

”Vi har fått rita serier och en egen seriefigur” 

”1 gång med en vikarie. Vi skulle rita en framsida 

till en ny seriehjälte” 

”Vi fick rita en framsida till en serietidning när vi 

hade en vikarie.” 

”Vi har ritat en framsida” 

”Ja, någon gång, kanske” 

”Klippa ut en bild i en serietidning och klistra fast på 

ett papper och skriva nåt om den.” 

”Kommer inte ihåg” 

”Vi fick rita serier en gång.” 

”När vi gjorde egna serier” 

”Ja, gjort fram sida till en egen figur” 

 



 

31 

 

Flickornas svar: 

”Vi skulle rita en framsida till en serie.” 

”Nej, det har jag inte gjort.”, ”Nej. Har ej gjort 

undervisning” 

”Jo en gång. Vi skulle göra en liten serie när 

en vikarie var här.” 

”Vi skulle rita av en seriefigur.” 

”Ja det har vi gjort, Birgitta hade hängt upp 

bilder som vi skulle svara på och att vi skulle 

rita en seriebild.” 

”Nej” 

”Vi har fått rita framsidan till en egen serie” 

”Man fick rita valfria” 

”Vi har fått ritat egna serier” 

”Nej” 

Med utgångspunkt från denna varierade redogörelse kan vi anta att eleverna fått använda sig 

av serier i en förhållandevis stor omfattning i bildundervisningen. 

Nio av femton pojkar trodde att serier kunde göra bildundervisningen mer intressant. 

Genomgående var deras motiveringar grundade på att de ansåg att serieteckning var betydligt 

roligare än de bilduppgifter klassen vanligtvis ägnade sig åt. Av flickorna i klassen trodde sex 

av elva att serier kunde göra bildundervisningen mer intressant. Jämfört med pojkarna hade 

flickorna i klassen desto mer varierade och utförliga förslag: 

”Det klart, mer liv.” 

”Ja det tycker jag. Mer liv.” 

”Ja, eftersom man får använda sig av rörelsebilder + att 

man lär sig anatomi etc.” 

”Jo, det tror jag. Roligare.” 
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”Det kan nog bidra till att det blir roligare och därmed 

kanske fler intresserar sig i ämnet.” 

”Jo, det tror jag. Det är vel kul grej.” 

”Ja, det tror jag! För just nu är det ganska mycket gamla 

saker vi får rita.” 

Sju av klassens pojkar trodde att man kunde lära sig något av serier. Deras förslag på vad man 

kunde lära sig var tämligen varierade: 

”Läser mest för att serien är bra” 

”Det brukar alltid finnas budskap i serier som 

t.ex. att inte mörda, vänskap är evig o.s.v...” 

”Nya ord och ordspråk” 

”Ja det finns ju alltid ett budskap i serierna” 

”Kanske att rita bättre?” 

”Man blir bättre på att läsa” 

”Ja, jag har läst bamse förr, där kan man läsa 

historia” 

Klassens elever tecknade dock, visade det sig, inte särskilt ofta på fritiden. Av pojkarna 

svarade fem att de aldrig brukade teckna på fritiden, och sju av dem angav att de sällan 

brukade teckna. Tre av pojkarna brukade teckna ibland. 

Av flickorna svarade sju stycken att de sällan brukade teckna. Två flickor valde varsitt av 

alternativen ”Aldrig” och ”Ibland”. En flicka svarade att hon mycket ofta brukade teckna. 

5.3.4. Sammanfattning av intervjun med niondeklassens lärare 

Läraren i niondeklassen visade ett förhållandevis stort intresse och engagemang för att 

använda sig av serier i bildundervisningen, även om hennes egen seriekonsumtion befann sig 

på en tämligen låg nivå. Hon hade använt sig av serier vid ett flertal tillfällen. Bland annat 

hade hon gett klasserna en större, tämligen ingående uppgift med specifik inriktning på serier. 

Hon upplevde att bildintresset hos hennes klass varierade väldigt mycket från elev till elev, 

men resultatet från bilduppgiften som innehöll serier beskrev hon som positivt. 
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L: Ja har haft en stor uppgift. Öh, jag kan 

inte komma ihåg om jag har haft det med de 

eleverna jag har nu. Men vi hade en stor 

uppgift i åttan, där man fick, öh, läsa en 

historia eller en fabel eller nånting, eller 

också fick dom hitta på en. Så fick de skriva 

upp skriftligt manus, så fick de göra ett 

bildmanus och så fick dom rita upp serien 

och sen fick dom göra den väldigt snygg. 

O: Mm. 

L: Så att, ah, de har vi haft, och det tror jag 

dom tyckte om, dom tyckte var bra. 

Vid frågan om hon trodde att eleverna lärt sig något av serieuppgiften svarade hon att hon 

trodde att eleverna via serieskapandet kunde lära sig att arbeta med projekt i liten skala, 

genom att genomgå skapandeprocessen från idé till manus till färdigt verk. 

O: Ja verkligen, absolut. Öh, ja. Tror du att 

dom lärde sig någonting av det i så fall? 

L: Av serierna. 

O: Ah. Och jobba med serier. 

L: Ja det tror jag. Jag tror att dom, jag tror 

dom lärde sig hur man ska göra, organisera 

och få fram ett jobb på ett bra sätt, det tror 

jag. 

O: Som projektmässigt då? 

L: Ah, just det mm. Och kanske hur man kan 

visa nått i bild, tanke i bild. 

Hon upplevde dock att eleverna inte visat särskilt mycket intresse för grundarbetet, utan att de 

var mer benägna att ge sig på slutprodukten på en gång. Anledningen till detta trodde hon var 

en övergripande förändring av samhället, där eleverna i större utsträckning än förr matas med 

intryck från TV och andra medier, vilket gör att de har mer bråttom och blir mer benägna att 

ta för sig av godsakerna i livet direkt istället för att ge arbetet den tid det kräver för att det ska 

bli grundligt genomfört. 



 

34 

 

L: Fast jag tycker att eleverna nu har nu 

liksom slarvar mer och mer, hehe, dom inte 

vill, dom vill hoppa över det, dom vill sätta 

igång direkt och göra, vill rita serien direkt. 

Dom vill inte göra ett manus och jobba så 

mycket före utan, ja, dom vill komma igång 

på en gång. 

O: Mm. 

L: Det blir både, ja, det kan bli sämre. 

O: Ja. Vad tror du det beror på, å så? 

L: Ah, jag tror att dom får så mycket 

intryck ifrån, ah jag tror att, allt, hela, att 

livet snabbare nu, att man ser tv och vill ha, 

allting ska gå fort, dom ska göra någonting 

ska dom göra det på en gång. Tror jag. 

O: Mm. 

L: Eller? Ah. Tror du inte det själv… hehe. 

O: Jodå, absolut, jag kan nog hålla med om 

det alltså. 

L: Att det, man matas med så mycket, man 

ja. 

På frågan om hur hon trodde att serier kunde användas i undervisningen trodde 

niondeklassens lärare att serier kunde användas i samarbete mellan bildundervisningen och 

andra ämnen. Hon framhöll historieundervisning som ett bra exempel på detta, och gav 

exempel på att man skulle kunna skapa och läsa serier som skildrar historiska skeenden. Som 

exempel framhöll hon berättelser om historiska kungar som Valdemar Atterdag. 

L: Då skulle man, då kan man samarbeta, 

man kan ju samarbeta jättemycket med 

andra ämnen om man vill, om man, om 

man, om det blir så. Historia, de är ju 

jättebra å använda serier tycker jag. 

O: Mm. 
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L: Man kan ju prata om Valdemar Atterdag 

å alla möjliga såna här gamla kungar å så 

rita i serieform. 

Hon trodde också att eleverna skulle kunna få desto mer inlevelse i undervisningen genom att 

skapa och läsa serier, och att eleverna genom att se bilder kunde få fler intryck än genom att 

till exempel läsa en text. 

L: Jag tror att man, i ja, kan, det är möjligt 

att man lever sig in mer i det då. Att man, 

man själv tillverkar en serie som handlar om 

någonting, då, å sen, de, de är för den som 

gör det. 

O: Mm. 

L: Men sen om att man ska, göra det 

professionellt eller så är de ju, kan det ju 

också vara väldigt bra att visa upp 

någonting i serieform, lära ut saker. 

O: Mm. 

L: Det är ju lätt för folk å se bilder, i stället 

för att lära sig långa texter. Tänker på, ah 

jag tänker på trafikskyltar, hehe, å allt 

möjligt. 
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6. Metoddiskussion 

För att ge en balanserad bild av undersökningen bör det nämnas att somliga enkäter i vår 

undersökning knappast kan betraktas som tillförlitliga, då vissa klassituationer var tämligen 

kaotiska, i synnerhet sjundeklassens. Många elever var överhuvudtaget inte intresserade av att 

fylla i enkäten och lämnade in den tom eller inte alls, vilket enligt våra reflektioner troligen 

berodde på klassens allmänna tillstånd, och ej främst på bildundervisningen i sig. Denna 

reflektion stöds också av sjundeklassens lärare, som vid frågan om elevernas engagemang i 

bildundervisningen svarade: 

L: Öhm, det finns några som tycker att bilden är något av de ämnen 

som de tycker mest om, och så förstörs det av dom elementen som 

inte tycker om skolan över huvud taget är något bra. Så tyvärr i 

gruppen i sig en homogen grupp, så att det drabbar såklart dom som 

tycker om bildundervisning. 

O: Mm. 

[…] 

O: Tror du att det är skoltröttheten som spelar mest in? Eller tror du 

att det är engagemanget eller tror du att det är just bildämnet? 

L: Öm nej, jag tror inte det är bildämnet i sig. 

[...] 

L: Det jag tror har drabbat de här eleverna, det är just det att de har 

gått ett år på högskolan eller i högstadiet på Nya Nynäs och sen ska 

dom splittras. 

[...] 

L: Både med elever och homogen grupp, ja. Jag tror att det är just det 

att skolans läggs ner. Det drabbar dom här eleverna. Och det gäller 

inte enbart bilden, det gäller alla ämnen. 

O: Mm. 

L: Ehm, just det här med det är ju inte ens en månad kvar, därför så att 

få ett bra avslut är jättesvårt. Såklart där praktiskt ämnen där man kan 

jobba på ett friare sätt utan där man inte kanske sitter vid sitt bord, det 
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gör att det också blir svårare när det är ett praktiskt ämne när man kan 

röra sig och göra andra saker. 

O: Mm. 

L: Och det är svårt också att motivera dem för att jobba särskilt som 

dom vet att jag inte börjar igen nästa år, så då har dom inte mig längre. 

Det är, tyvärr. Kontinuiteten blir borta alltså, så drabbar det. 

Vi tror också att denna klassituation var en bidragande orsak till att vi inte fick elevernas 

målsmäns tillstånd. Många av eleverna var uppenbart ointresserade av undersökningen, och 

tyckte sannolikt att det var slöseri med tid att ta hem informationslappen till sina föräldrar och 

be dem signera den för att ge sitt godkännande. En elev i sjundeklassen gav följande svar på 

frågan ”Tror du att man kan lära sig något genom att läsa serier? Ge gärna exempel!”: 

”Dom flesta i DENNA skiter i bilden, men det kanske kan göra det 

mer intressant.” 

Frågan om eleverna trodde att serier kunde användas för att göra bildundervisningen mer 

intressant besvarades av tre av sju pojkar i sjundeklassen. En av dessa pojkars svar (”Aa för 

det är bra.”) upplevs av oss, uppsatsskribenterna, tveksamt i och med att formuleringen visar 

på en ointresserad attityd. Vi valde därför att betrakta svaret som ett ”varken eller”-alternativ. 

På frågan om huruvida sjundeklassens elever trodde att man kunde lära sig något av serier 

svarade två flickor enligt följande: 

”Man kanske kan lära sig uttryck” 

”Ja, man kan lära sig att rita om uttryck” 

Vi upplevde vid en första granskning av enkäterna att dessa formuleringar tedde sig en aning 

egendomliga, och förstod inte vad eleverna menade eller om de ens själva förstod det. Vi kom 

emellertid fram till en rimlig anledning till detta. Då undersökningen pågick gick nämligen 

sjundeklassens bildlärare runt i rummet och kontrollerade att eleverna svarade på alla frågor, 

och vi upplever att det är sannolikt att hon kommit med förslag för att hjälpa eleverna svara 

mer utförligt på de öppna frågorna i enkäten. 

Vi finner det av dessa anledningar rimligt att anta att de resultat i undersökningen som 

framkom till inte obetydlig del beror på de enskilda tillstånden i klasserna, men vi gör 
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bedömningen att olika klasstillstånd är naturliga och att det skulle ha påverkat 

undersökningen desto mer negativt om vi anpassat urvalsgruppen efter tillståndet i klassen. Vi 

har för att skapa en så objektiv bild som möjligt valt att betrakta alla inkomna svar från 

eleverna som vore de uppriktigt inlämnade. Vi har dock bedömt det som viktigt att notera 

faktorerna som kan ha påverkat undersökningen för att ge en så balanserad bild av resultatet 

som möjligt. 

Vid genomgång av de kvalitativa intervjuerna med bildlärarna har vi kommit fram till att en 

intressant fråga att ställa till lärarna hade varit denna: ”Anser du att skolan bör söka 

överbrygga skillnaden mellan s.k. finkultur och populärkultur?” Vi tror att denna fråga på ett 

effektivt sätt hade kunnat ge ytterligare tyngd åt svaret på frågeställningen om hur bildlärarna 

förhöll sig till serier och populärkultur jämfört med skolans historiska syn (Persson, 2000, s. 

18, 28-31). 

7. Diskussion 

I denna del kommer vi att sammanfatta resultaten av vår undersökning och diskutera dem 

vidare för att söka svar på våra frågeställningar. Vi väljer att angripa våra frågeställningar 

genom att ge dem varsin egen rubrik, under vilken vi försöker dra tillfredsställande slutsatser 

genom att utgå från vår undersökning och jämföra den med befintlig forskning. 

7.1. Hur och på vilka sätt används tecknade serier i bildundervisningen för årskurserna 

7-9? 

Alla tre lärare i vår fallstudie berättade att de någon gång i undervisningen hade använt sig av 

serier med positiva resultat. Sjundeklassens lärare använde sig av serier som en introduktion 

till bildämnet, dels för att ta reda på vilken ”nivå” eleverna befann sig och dels för att ge dem 

självförtroende inför den kommande undervisningen.  

Åttondeklassens lärare sade sig mycket väl kunna tänka sig samarbeta ämnesöverskridande 

med NO/SO-ämnena för att exempelvis låta eleverna göra serietidningar om t ex de grekiska 

gudarna eller fotosyntesen. Liknande ämnesöverskridande samarbete berörs också i 

intervjuerna med de båda andra lärarna i vår undersökning – sjundeklassens lärare berättade 

att svenskundervisningen i skolan innehöll ett helt eget moment inriktat på just tecknade 
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serier. Hon berättade emellertid att det ämnesöverskridande samarbetet inte var särskilt 

etablerat vid tidpunkten för undersökningen, beroende på den rådande situationen på skolan. 

Både åttondeklassens och niondeklassens lärare uttryckte dessutom att serier mycket väl 

skulle kunna tänkas användas både som ett effektivt pedagogiskt verktyg och i 

ämnesöverskridande projekt, exempelvis för att illustrera historia eller biologiska skeenden. 

Detta stöds av Erling Frick som i sin bok skriver att exempelvis svenska, historia och 

bildundervisningen skulle kunna samverka ämnesöverskridande med serier som utgångspunkt 

(Frick, 1977, sid. 148). Frick skriver att exempelvis de episka verken har inslag som mycket 

väl lämpar sig att omsätta i serieform. 

Niondeklassens lärare hade utfört ett tämligen omfattande projekt med sina elever, nämligen 

att gå igenom hela skapandeprocessen av en serie, från ett skriftligt manus via ett bildmanus 

till den färdiga produkten. Hon trodde framförallt att eleverna haft nytta av detta 

undervisningsmoment genom att lära sig att skapa en färdig produkt från grunden och utföra 

ett projektbaserat arbete. 

En beskrivning av ett liknande, lyckat skapande skapande temaarbete med en grupp 

högstadieelever går att återfinna i Svenska Filminstitutets bok Vår egen såpa (2001). Boken 

beskriver ett projektarbete på temat såpoperor. Studien berör visserligen inte tecknade serier, 

men vi bedömer den ändå som relevant i och med att såpoperor liksom serier är ett 

populärkulturellt uttryck som dels traditionellt föraktats av skolväsendet och kan sägas ingå i 

många ungdomars vardagliga kulturkonsumtion (Svenska Filminstitutet, 2001, sid. 5.) 

Eleverna i studien visade stor delaktighet och lärde sig genom temaarbetet både att analysera 

ett populärkulturellt fenomen och arbetet och tekniken i att skapa en egen berättelse (Svenska 

Filminstitutet, 2001, sid. 7-10). Boken skildrar ett lyckat exempel på hur ett temaarbete med 

populärkulturella element som bakgrund kan användas för att delaktiggöra eleverna genom att 

utgå från deras egna erfarenheter.  

Doverborg och Pramling konstaterar att temaarbeten av detta slag är effektiva för elevernas 

inlärning. Genom ”learning by doing” och att knyta an undervisningen till elevernas egna 

erfarenheter skapar man en relation mellan eleven och det innehåll som ska läras ut 

(Doverborg och Pramling, 1988, sid. 27-28). Genom att sätta utgångspunkten för ett 

temaarbete i elevernas perspektiv skapas utrymme för inlärning både i teori och praktik. Utgår 

man från elevernas redan befintliga erfarenheter formas dessa i takt med att nya erfarenheter 
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och intryck tillkommer, och på så vis konstitueras kunskap (Asplund Carlsson och Pramling, 

1995, sid. 2). Vi kan mot bakgrund av detta se att bildundervisning som bottnar i elevernas 

egen visuella kultur är sammankopplad med en ökad inlärning. 

Eleverna gav i tämligen blandade uppgifter om i vilken utsträckning de fått använda sig av 

serier i bildundervisningen. Alla sjundeklassens pojkar utom en svarade nej på frågan om de 

tidigare fått använda sig av serier i bildundervisningen medan fem av flickorna gav positiva 

svar. Detta resultat tror vi, baserat på våra intryck under besöket, främst beror på pojkarnas 

ointresse för såväl skolan och bildundervisningen som för själva undersökningen i sig. 

Flickornas svar stämde emellertid överens med lärarens beskrivning av den uppgift hon 

brukade introducera undervisningen med. 

Åttondeklassens elever uttryckte inte att de fått använda sig av serier i skolan i någon större 

utsträckning, med undantag för en pojke som svarade ja utan att utveckla och en flicka som 

uppgav att hon fått teckna egna seriestrippar (Eisner, 1985, sid. 7). Jämför vi elevernas svar 

med lärarens svar på frågan om hon använt sig av serier i bildundervisningen tror vi att 

eleverna kan ha fått individuella uppgifter, medan klassen som helhet inte har berört serier i 

bildundervisningen. 

Niondeklassen visade sig vara den klass som fått använda sig av serier i bildundervisningen i 

störst omfattning. Både pojkar och flickor gav många och breda svar. Några av eleverna 

uppgav att de fått formge en framsida till en serietidning med en ny, egen seriehjälte 

tillsammans med en vikarie, medan flera andra uppgav av att de fått använda sig av serier i 

varierande omfattning tillsammans med den ordinarie läraren. 

Lärare och elever lämnade ett flertal exempel på vad de tror att man skulle kunna lära sig 

genom att läsa serier. Bland annat föreslog några elever att man skulle kunna lära sig läsa, 

skriva och förstå text bättre genom att studera det skriftliga språket i serierna. Vi fick också 

reflektioner om att tecknarens tekniska och berättarmässiga färdigheter skulle kunna utgöra 

en inspirationskälla i bildämnet. Elevernas reflektioner stöds även av Jonas Lidström som i 

sin studie menar att arbete med serieskapande i skolan med fördel kan inkludera traditionellt 

bildämnesinnehåll och ren färdighetsinlärning. (Lidström, 2007, sid. 31). 

Alla de tre lärare som deltog i vår undersökning visade upp en så gott som odelat positiv 

attityd till användning av serier i bildundervisningen vid intervjutillfället. Sjundeklassens 
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lärare upplevde att eleverna fick ökat självförtroende om de fick i uppgift avbilda befintliga 

serierutor och upptäcka att de själva med den metoden kunde göra teckningar som blev lika 

bra som originalen, plus att denna uppgift gav henne möjlighet att få insikt i varje elevs 

grundförutsättningar för bildämnet. Hon gav emellertid inget skäl till varför just serier skulle 

vara lämpliga för den sortens uppgifter. Åttondeklassens och niondeklassens lärare upplevde 

båda att eleverna uppskattat de gånger de fått utföra uppgifter som berörde serier, och 

åttondeklassens lärare uttryckte specifikt att hon använde serier som ett sätt att knyta an till 

ungdomarnas egen kulturkonsumtion. 

Läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) benämner specifikt de tecknade serierna under 

kursinnehållet för ämnet Bild i årskurserna 4-6 som ett exempel på hur bilder kan framställas 

i kombination med ord. Läroplanen för årskurserna 7-9 betonar att bildämnet i dessa årskurser 

ska behandla bildanalys och bildframställning ur ett samhällskritiskt perspektiv baserade på 

elevernas egna åsikter och erfarenheter. Vår läsning av läroplanen är att ämnet i årskurserna 

4-6 avser att lägga en grund för framställning och analys av informativa bilder medan fokus 

på ämnet i årskurserna 7-9 i huvudsak vilar på bildernas själva innehåll. Vi, 

uppsatsskribenterna, bedömer av lärarnas och elevernas redogörelser att den tecknade serien 

tycks kunna vara ett användbart verktyg även i den mer informationsinriktade 

bildundervisningen på högstadiet. 

Enligt Frick kan tecknade serier med fördel utnyttjas som ett effektivt 

informationsförmedlande medium i grundskolan (Frick, 1977, sid. 125). Frick beskriver hur 

den tecknade serien vid tiden då boken författades allt oftare kommit att experimenteras med 

som informationsförmedlande medium. Frick menar att de tecknade serierna är effektiva 

genom möjligheten att förena informationsförmedlingen med humorn och lättillgängligheten i 

deras framställning. Att serier är ett lättillgängligt medium stöds av Scott McCloud 

(McCloud, 1993, sid. 20), och att serier är ett kulturellt uttryck som ingår i många ungdomars 

vardag slås fast av Magnus Persson (Lidström, 2007, s. 32). Resultaten i vår undersökning 

gav också tydliga indikationer på detta. 

7.2. Hur ser elever och lärare på nyttjande av serier som undervisningsmedel? 

Elevernas svar på frågan om de trodde att serier kan användas för att göra bildundervisningen 

mer intressant varierade tydligt från individ till individ, även om en majoritet kan sägas ha 

svarat positivt på frågan. Den näst största delen av elevernas svar var att de inte visste och 
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endast ett fåtal elever gav negativa svar. Vår enkätundersökning visade att en övervägande 

majoritet av de elever som gav positiva svar motiverade varför serier skulle kunna användas i 

bildundervisningen med att undervisningen skulle bli ”roligare” och ”mer levande” om serier 

skulle användas som undervisningsmedel. 

Elevernas resonemang överensstämmer med de tre lärarnas motiveringar till varför tecknade 

serier med fördel kan användas som undervisningsmedel. Alla tre lärare i vår undersökning 

kunde ge varierande exempel på positiva effekter i elevernas lärande i samband med 

användande av serier i bildundervisningen. Bland lärarnas exempel fanns bland annat ökad 

motivation för ämnet genom anknytning till elevernas egen populärkulturella konsumtion. 

Rådande populärkulturella trender - av vilka 2000-talets mangatrend bland unga är det främsta 

exemplet i vår undersökning (Lidström, 2007, sid. 23) - var enligt lärarna lämpliga 

ingångspunkter i att knyta an bildundervisningen till elevernas egna erfarenheter. 

Jonas Lidström bekräftar lärarnas bild och skriver att serier och serieliknande estetik i stor 

grad även under gymnasieåldern förekommer i ungdomars tillvaro i form av exempelvis TV-

spel, film och hemsidor på Internet (Lidström, 2007, s. 32). Han menar emellertid att det inte 

finns något givet svar på huruvida eleverna skulle känna mindre motivation för ämnet utan 

seriernas förekomst, eftersom det saknas jämförbara studier i just denna fråga. Både hans och 

vår undersökning visar emellertid på en tydlig uppskattning av serier och serierelaterat 

material i bildundervisningen hos en stor del av eleverna. 

Vi bedömer att teorin om tecknade serier som motivationshöjande undervisningsmedel 

anknyter till vad Magnus Persson skriver om erfarenhetsbaserad pedagogik (Persson, 2000, 

sid. 58.), dvs. pedagogik som anknyter till elevernas egna erfarenheter. Vi upplever att 

samspelet i Sparrmans studie av pojkarna som tecknar igelkotten Sonic är en god illustration 

av hur den erfarenhetsbaserade pedagogiken skulle kunna användas för att öka elevernas 

motivation och entusiasm för bildämnet (Sparrman, 2006, sid 146). Att den 

erfarenhetsbaserade pedagogiken kan verka effektivt för inlärningen understöds också av Lev 

Vygotskijs beskrivning av hjärnans erfarenhetsbaserade, kombinatoriska kreativitet 

(Vygotskij, 1995, sid. 13-16). Enligt Vygotskij sker skapandet genom den kombinatoriska 

kreativiteten genom att hjärnan sätter samman redan upplevda erfarenheter och utvecklar dem 

genom fantasin. Vygotskij skriver att skapande genom kombinationen av de redan existerande 

elementen i sig utgör något nytt och kreativt och knappast kan betraktas som endast 

reproduktivt, dvs. återskapande av redan upplevda intryck. Vi gör bedömningen att tecknade 
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serier och serietecknande estetik, som är ett ofta återkommande inslag i ungdomars 

kulturkonsumtion, kan antas vara ett sådant igenkännbart element som eleverna kan relatera 

till i sin kreativitet. 

Problematiken med att implementera denna typ av erfarenhetsanknytning i pedagogiken, 

skriver Persson, är dock att det visat sig vara mycket svårt att genomföra praktiskt. Eleverna 

visar sig ofta motvilliga till att blanda egna erfarenheter och självreflektion med 

skolundervisningen och ser sin egen läsning som en ren underhållningsventil (frihet) som ska 

vara helt oberoende av skolundervisningen (tvång). (Persson, 2000, sid. 50). Detta var dock 

inget som avspeglades i vår undersökning men skulle kunna vara grund för en separat studie 

med serier som skoluppgift i fokus. 

7.3. Hur har skolväsendet sett på serier historiskt jämfört med idag? 

Vår undersökning visar tendenser hos dagens lärare som kan sägas ha gradvis förändrats 

jämfört med skolans historiska förhållningssätt till populärkultur och serier. Magnus Persson 

skriver i sin bok Populärkulturen och skolan att det i skolväsendet och den akademiska 

världen traditionellt rått något av en kulturell en moralpanik. Man har bedrivit en kamp för att 

vinna tillbaka ungdomen från den i dess ögon skadliga populärkulturen under större delen av 

nittonhundratalet (Persson, 2000, sid. 28-35). I denna skadliga populärkultur ingick serier, 

som ansågs vara symptom på ett kulturellt förfall till skillnad från den kanoniserade, ”goda” 

litteraturen. I intervjun med sjundeklassens lärare kunde vi finna att spår av att föreställningen 

om populärkulturen som underställd den kanoniserade kulturen lever kvar. 

L: Och det är ofta det sättet och dom 

bilder dom möter annars om man 

bortser från fotografier och så, och 

videon och rörliga bilder. Men som 

konst om man ska tänka det så, så är de 

tecknade serierna det dom möter innan 

de möter den här finare konsten. 

Enligt sjundeklassens lärares beskrivning tycktes serierna huvudsakligen fungera som en 

introduktion, en tröskel för eleverna över vilken de kan passera in i den av 

skoletablissemanget kanoniserade, finare konsten. Lärarens förhållningssätt stämmer väl in 

med vad Magnus Persson skriver om vad han kallar den fria upplevelseläsningen (Persson, 

2000, s. 37-39.) 
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Intervjuerna med de tre lärarna visar att skolan under senare år kan sägas ha en förändrad 

attityd till serier och populärkultur i klassrummet. Istället för att som under nittonhundratalets 

moralpanik försöka ”rädda” eleverna från kulturellt förfall genom att fostra dem i att skilja på 

”god” och ”dålig” kultur sade sig åttondeklassens och niondeklassens lärare gärna använda 

serier bland annat som ett verktyg för att knyta samman undervisningen med elevernas egen 

kulturkonsumtion och på så vis skapa ökad motivation för bildämnet. Sjundeklassens lärare 

använde serier som ett verktyg för att utröna på vilken nivå eleverna befann sig i 

bildundervisningen individuellt. Alla tre lärare uppgav att de i någon mån läste och 

uppskattade serier på fritiden, huvudsakligen i dagstidningar. Niondeklassens lärare gav en i 

vårt tycke intressant reflektion angående hur samhällets inställning till serier förändrats med 

tiden: 

L: Hehehe. Men jag har inte tänkt förut, 

eller såhär. Men innan datorn kom och så 

vidare då liksom var det att serier det var 

inte bra å på detta vis. Men sen datorerna 

har kommit och man börjar använda 

bildspråket mer och mer. Ikoner och bild 

på dator och bild överallt på video och 

såhär, så är det ju en naturlig följd att serier 

också kommer med I det. 

O: Mm.  

L: Och då har vi ju Manga. Som har blivit 

populärt. Och att det finns, ja det är sånna 

som böcker för vuxna är det ju nästan 

skriva som serier. 

Vid jämförelse av våra intervjuer med lärarna med Magnus Perssons teorier (Persson, 2000) 

tycks skolans förhållningssätt till serier och populärkultur med tiden genomgå en långsam 

progression mot en mer öppensinnad attityd, men konflikten mellan högt och lågt kvarstår i 

någon mån fortfarande. En äldre generation har, kanske något motvilligt, försökt gå en yngre 

till mötes men ändå till dags dato blivit kvar i en åtskillnad mellan finkultur och populärkultur 

utan analytiskt värde. Ambitionen är inte att analysera barns och ungdomars egen 

kulturkonsumtion utan snarare att använda den som en inkörsport för eleverna till 

vuxenvärldens egna kulturella och estetiska preferenser. 
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Erling Frick konstaterar i sin bok att skolan vid tidpunkten för bokens skrivande utgått från att 

böcker automatiskt skulle vara bättre än berättelser i serieform. Frick argumenterar för en 

kompromiss: ”Det ska inte vara någon dragkamp med motsträviga unga läsare av serier. Låt 

dem läsa serier och böcker!” (Frick, 1977, sid. 137). 

7.4 Slutsatser 

Syftet med vår uppsats var att genom en fallstudie av tre olika högstadieklasser ge en bild av 

hur lärares och elevers inställning till att använda serier i bildundervisningen ser ut idag, i 

vilken mån serier används i skolundervisningen idag, och hur skolväsendet sett på serier 

traditionellt. 

Vår fallstudie frambringade kvantitativt och kvalitativt material i form av enkäter till eleverna 

samt fördjupande, kvalitativa intervjuer med deras lärare. Det inlämnade materialet jämförde 

vi sedan med redan befintlig forskning för att närma oss svar på våra frågeställningar. 

Elevernas svar i enkätundersökningen visade att elevernas attityd till tecknade serier i 

bildundervisningen till störst del var positiv. Elevernas huvudsakligen förekommande 

motivering till varför serier skulle kunna användas i bildundervisningen var att bildämnet 

skulle bli ”roligare” och ”mer levande”. Detta trots att elevernas attityd till såväl 

bildundervisningen som serier i sig och serier som undervisningsmedel var tydligt varierat 

från individ till individ. Undersökningen såväl som tidigare forskning visade att serier och 

serieliknande estetik är populärkulturella uttryck som i stor utsträckning kan sägas ingå i 

ungdomars vardag. 

Vi upplevde att bildlärarnas inställning till att använda serier som undervisningsmedel i 

bildundervisningen var positiv i förhållande till skolans traditionella syn på serier. Lärarna 

hade alla tre använt sig av serier i bildundervisningen och upplevde att resultaten av detta var 

goda. De hade emellertid olika uppgifter med olika mål och föreställningar om hur serier kan 

användas i bildundervisningen. Sjundeklassens lärare använde sig av serier som ett sätt att öka 

elevernas självförtroende i bildundervisningen, med motiveringen att eleverna kände sig 

säkrare i ämnet om de fick teckna av redan befintliga serierutor. Hon använde också denna 

serieuppgift som en möjlighet att utreda på vilken kunskapsnivå eleverna befann sig I 

bildundervisningen. Åttondeklassen hade ännu inte fått skapa några egna serier, men läraren 

använde sig gärna av serier som referensmaterial. Hon nämnde manga som ett exempel på hur 
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hon brukade knyta an bildundervisningen till ungdomarnas egen kulturkonsumtion, och visade 

också exempel på hur hon brukade använda sig av illustrationer med serieliknande estetik för 

eleverna att referera till i deras bildskapande. Lärarna kunde också ge exempel på hur man 

skulle kunna använda serier på ämnesöverskridande sätt, exempelvis i kombination med 

svenskämnet, historieundervisningen eller genom att låta eleverna göra serier som skildrade 

historiska skeenden eller förklarade biologi. Niondeklassens lärare verkade vara den som 

använt sig av serier i störst utsträckning i sin klass, bland annat i syfte att lära eleverna att 

arbeta projektbaserat från manus till färdig serie. Eleverna hade också fått serierelaterade 

uppgifter av en vikarie. 

Tidigare forskning om skolans förhållande till populärkultur, där serier kan sägas utgöra en 

betydande del, visar att skolväsendet traditionellt sett med förakt på populärkulturen där 

serierna både kan sägas vara en del och ett typexempel på så kallad skräpkultur. Emellertid 

kan förhållningssättet till serier och populärkultur sägas ha genomgått en förmildring med 

tiden och skiftande generationer, om än inte till den punkt att serier i sig själva anses ha något 

analyserbart värde. Skolväsendet i stort tycks fortfarande vara av uppfattningen att serier som 

bäst kan agera inkörsport till den ”finare” kulturen. Vi fann teorier om att pedagogik som 

syftar att anknyta till elevernas egna kulturella erfarenheter kan vara problematisk att 

implementera av anledningen att eleverna helt enkelt vill hålla skola och fritid åtskilda. Dock 

fann vi inget i vår egen undersökning som antydde att så skulle vara fallet. 

Vi fann vid analys av elevernas svar i vår enkätundersökning, och i intervjuerna med de tre 

lärarna, antydningar om att serieinslag i undervisningen potentiellt skulle kunna öka elevernas 

motivation till bildämnet. Tydligt verkar vara att inslag av tecknade serier i 

bildundervisningen tycks vara uppskattat hos eleverna. Vi kunde härleda detta till Magnus 

Perssons teorier om den erfarenhetsbaserade pedagogiken, som utgår från elevers egna 

erfarenheter i syfte att höja motivationen och stimulera kreativiteten och inlärningen (Persson, 

2000, sid. 49). Vi fann också stöd hos Pramling och Doverborg som menar att pedagogik som 

utgår från elevernas egen föreställningsvärld ger dem större utrymme för inlärning 

(Doverborg och Pramling, 1988, sid. 27-28). Vi kunde också koppla teorierna om den 

erfarenhetsbaserade pedagogiken till Vygotskijs teorier om den kombinatoriska kreativiteten 

(Vygotskij, 1995, sid. 13-16.). Vi kunde emellertid inte finna några praktiska studier som 

visar att elevernas motivation skulle vara lägre utan förekomsten av just tecknade serier men 

bedömer att denna fråga skulle vara kunna en intressant utgångspunkt för vidare forskning. 
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Att döma av svaren som inkom från eleverna som svarade i vår undersökning och tidigare 

forskning bedömer vi dock att det finns goda grunder för att anta att serier hypotetiskt skulle 

kunna antas ha en motivationshöjande effekt. 

För att kunna ge en konkret bild av hur mycket inslag av tecknade serier spelar in på elevernas 

motivation till bildämnet skulle en vidare studie till exempel kunna vara att basera en 

bildlektion på en serierelaterad uppgift och jämföra elevernas upplevelse av lektionen med en 

bildlektion som inte är baserad på tecknade serier. 
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9. Bilagor 
 

9.1. Transkriptioner av intervjuer med bildlärarna 

 
9.1.1. Transkription av intervjun med sjundeklassens lärare 

 

O = Olof M = Michael L = Lärarens namn 

 

O: Ja ja, då tänkte vi fråga om din namn i alla fall då. 

 

L: (Lärarens namn) heter jag. 

 

O: Mm, å ja. Brukar du läsa serier någonting. 

 

L: Jag brukar läsa serier, öh. Kalle Anka har jag lämnat för länge sedan, de gjorde jag som 

barn. Jag tycker väl on, jag köper inte så mycket serier nu, det gör jag inte. De var mest när 

jag hade barnen hemma. 

 

O: Mm. 

 

L: Då blev det, ja, ett ganska vidd spektra av tecknade serier. Annars är tecknade serier i 

tidningar dom där jag möter dom mest nu och som jag använder också i min undervisning. 

Det, jag tycker dom är så bra dom lite norska, dom dom tycker jag öh. 

 

O: Mm. 

 

L: Både Pondus och Nemi, som har gjort sig bra känd här i Sverige också. 

 

O: Javisst. Så det är i dagstidningar som du läser? 

 

L: Ja, det är där jag möter dem mest. 

 

O: Ok. 

 

L: När jag köper serier, eller, är det oftast Pondus jag köper. 

 

O: Mm. 

 

L: Det är lite med ironin som jag tycker om, och också han jag är gift med tycker om. 

 

O: Ja den är väldigt bra. Öh, hur upplever du elevernas engagemang i bildundervisningen? Jag 

tänker särskilt på den här klassen som du haft nu dels… 

 

L: Ehm. Dom här som jag har nu? 

 

O: Mm. 

 

L: Öm, det finns några som tycker att bilden är något av de ämnen som de tycker mest om, 

och så förstörs det av dom elementen som inte tycker om skolan över huvud taget är något 
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bra. Så tyvärr i gruppen i sig en homogen grupp, så att det drabbar såklart dom som tycker om 

bildundervisning. 

 

O: Mm. 

 

L: Öm, nu har jag bildundervisning annars 7: or och 8: or mummel mummel. Ehm, och före 

jul hade jag, före niorna hade bild hade jag dem också. I tillägg har jag också högstadiet, där 

har jag också bildundervisning, så jag har många olika typer elever. Olika typer. Ja, öm.  

Inte homogen nog för att på Montessori t.ex. högstadiet kanske *mummel* göra annorlunda 

med grupper kanske från sjuan och åttor å nior. Där får man tänkta till lite mer. 

 

O: Tror du att det är skoltröttheten som spelar mest in? Eller tror du att det är engagemanget 

eller tror du att det är just bildämnet? 

 

L: Öm nej, jag tror inte det är bildämnet i sig. 

 

Elev: (Lärarens namn)!!! 

 

L: VÄNTA!  

Det jag tror har drabbat de här eleverna, det är just det att de har gått ett år på högskolan eller i 

högstadiet på Nya Nynäs och sen ska dom splittras. 

 

Elev: (Lärarens namn)!!! 

 

L: Både med elever och homogen grupp, ja. Jag tror att det är just det att skolans läggs ner. 

Det drabbar dom här eleverna. Och det gäller inte enbart bilden, det gäller alla ämnen. 

 

O: Mm 

 

L: Ehm, just det här med det är ju inte ens en månad kvar, därför så att få ett bra avslut är 

jättesvårt. Såklart där praktiskt ämnen där man kan jobba på ett friare sätt utan där man inte 

kanske sitter vid sitt bord, det gör att det också blir svårare när det är ett praktiskt ämne när 

man kan röra sig och göra andra saker. 

 

O: Mm. 

 

L: Och det är svårt också att motivera dem för att jobba särskilt som dom vet att jag inte 

börjar igen nästa år, så då har dom inte mig längre. Det är, tyvärr. Kontinuiteten blir borta 

alltså, så drabbar det. 

 

O: Ja, absolut. Öh, har du någon gång använt serier i bildundervisning? 

 

L: Ja, jag gör det i sjuan, öm. Som en introduktion för att, när jag får dom här i sjuan. Någon 

gång har jag haft i femman och sexan, men för de nya eleverna när jag inte har någon aning 

om hur dom ritar eller hur dom tänker eller så, så använder jag tecknade serier som en 

introduktion för att se lite hur dom ritar, vad dom tycker om att rita, vad dom väljer av 

serierna dom får möjlighet att välja också. Nån som tycker om att rita och det här rita efter 

sånt som är komplicerat, andra väljer det som är enkelt och så. Dom vill inte lägga ner tid och 

energi på det de ritar. Så jag lär mig mycket om hur mycket, vilka stadium dom är på. Om 

dom har förstora, om dom kan rita efter. Om dom fattar när dom gör nånting fel. Så, när jag 
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använder tecknade serier är det bra. Och det är ofta det sättet och dom bilder dom möter 

annars om man bortser från fotografier och så, och videon och rörliga bilder. Men som konst 

om man ska tänka det så, så är de tecknade serierna det dom möter innan de möter den här 

finare konsten. 

 

O: Javisst.  Upplever du att eleverna lär sig något särskilt av det? 

 

L: En del blir förvånade över hur bra dom är. Öhm för det handlar, oftast det här med 

självförtroende är ju den här svåraste och bygga och se att någonting är bra. Att välja något 

som det redan finns en kontur i som man kan kopiera, rita efter. Och se att, nämen, det har 

blev ju ungefär som det var, från början. Det gör att dom känner att de också kan klara av 

andra uppgifter. Öm, så jag känner att det är det viktigt att använda. Jag lär mig någonting och 

dom lär sig något och dom utvecklas på det sättet. 

 

O: Mm. Öm ja, tror du att det finns något särskilt undervisningsmoment där det kan passa å 

använda serier extra bra, om man säger? 

 

L: Tillsammans med svenska. Svenska har ju tecknade serier som en del av det som de ska 

jobba med i sin plan. Jag har inte pratat om att få det att funka här än så länge och det beror 

lite på att här har man inte en svensklärare för varje klass, man delar in dom i grupper, 

nivågrupper. Så att, i tex, på två klasser nu i sjuan så har man tre svensklärare. Och det har 

samarbete med en som har en klass, då kan man jobba med nån, det är enklare att få det att 

funka än om man ska jobba med ett team med tre stycken som är i olika stadier av hur dom 

jobbar. 

 

O: Mm. 

 

L: Men det är svårt för mig att jobba tillsammans med en svensklärare, dom tror jag i flesta 

fall är i åttan. Det stämmer inte här eftersom jag använder det i sjuan, men det går ju att rekera 

om och komma tillbaka också. Tar man det här med tecknade serier efteråt så vet dom mer 

hur det funkar och kan lättare välja något som är svårare också, än det dom gör som första 

uppgift i sjuan.  

 

O: Mm. Ja, men då var det då i stort sett klart då om du inte har något du vill lägga till eller 

så? 

 

L: Ja, en grej. Jag har ju inte min utbildning ifrån Sverige. 

 

O: Mm. 

 

L: Som ni har fattat i och med att jag är norsk. 

 

O & M: Haha. 

 

L: Öh åh, det är lite annorlunda, jag har inte bild som ett eget ämne i Norge. 

 

O: Ok. 

 

L: Man har bild som en del av textil- och träslöjd. 
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O: Aha. 

 

L: Och att det hör ihop. Så man kan ju välja där också, såklart då om man vill fokusera på 

träslöjden eller textilslöjd biten. Och sen kommer det här med bilden lite emellan. Nu har dom 

ju gjort, år 94 så blev det ämnet lite annorlunda men att man har något som heter konst och 

hantverk. Och man vill att en lärare ska kunna ha bild, konsthistoria, textilslöjd och träslöjd. 

Och jag har faktiskt lärt mig om det i min utbildning fast den är inte, alltså den är breddad 

med kortare, så jag liksom inte tre år på varje. Så funkar det inte. 

 

O: Mm. 

 

L: Men det beror ju mycket på läraren. Att den tar det här med bild biten då såklart. Tyvärr 

drabbar det ämnet lite i Norge, då textil- och träslöjd biten får störst fokus.  

 

O: Ja. 

 

L: Så jag var jätteglad när jag kom till Sverige. Oj, här finns bild. Hehe. 

 

O: Ja, hehe. 

 

L: Ja, jag tycker att det är en positiv grej. 

 

O: Absolut. 

 

L: Ja jag tycker det.  

 

M: Även fast det har så väldigt lite, alltså det har ju låg status ändå.  

 

L: Ja, men då måste man vara flink på att visa upp sig. 

 

M: Ah. 

 

L: Visa upp vad man gör. För jag tror att det är jättesvårt att marknadsföra ett ämne som inte i 

regel vill synas. Och då beror det jättemycket på vad du som lärare gör för att synas och va en 

del av allt och visa upp för dom andra vad vi har gjort för någonting. På samma sätt som jag 

inte är helt haj, har helt koll på vad man gör i svenskan. Det är ju för att jag inte går där och 

ser. Eller att dom visar upp för mig. Samma sätt är det ju med mitt ämne. 

 

O: Mm. 

 

L: Eftersom att jag inte visar upp att det här har vi gjort. Nu gör vi en utställning, nu visar jag 

upp att det här har din elev gjort. Titta vad snyggt de här eleverna har jobbat på min lektion. 

Det gör någonting att statusen förändras. Man måste våga visa upp sig. Det är jätteviktigt.  

 

M: Ja, det är ju ett till förhållandevis ett lätt ämne att visa upp. 

 

L: Det är de ju, det är det ju såklart. Det ända som jag känner är krångligt är att det ska finnas 

utrymme för det. 

 

M: Ah. 
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L: Det måste finnas ställen där man kan hänga upp en tavla och vara säker på att den är hel 

när man ska plocka ner den. Hehe. Nämen att visa upp något alster, det är. Så det tycker jag 

har varit lite svårt. Här är ju arbetssituationen lite annorlunda. Jag har bildsalen i en helt annan 

byggnad än där eleverna normalt är. Och det är i det vita huset. Avståndet gör också 

någonting. Och jag har textilslöjden nerunder och träslöjden i botten, så här finns den 

praktiska delen men, för många blir det svårt att dra det härifrån och dra det bort dit. 

 

O: Mm. 

 

L: Haha. Det känns lite jobbigt. Men visa upp sig det måste man, annars så syns man inte. 

 

O: Javisst. 

 

L: Nu ska dom dra iväg på Sofiedalskolan och jobba där och dom hade en så stor skåp. Ooh! 

Som jag kan sätta saker, och det tycker jag är bra. Ja! 

 

O: Ja, men. 

 

L: Då tror jag att det inte var något mera.  

 

M: Ja, då får vi tacka så mycket. 

 

O: Ja, då får vi tacka så mycket som sagt.  

 

9.1.2. Transkription av intervjun med åttondeklassens lärare 

 

O = Olle M = Micke L = Läraren 

 

O: Ja, då kan vi ta ditt namn? 

 

L: Ja, Kristina Holm.  

 

O: Ööh, mhm. Då tänkte vi fråga, brukar du läsa serier? 

 

L: Ja, det händer. Det gör det. 

 

O: Vart läser du det i så fall? 

 

L: Ja, det är väl hemma i så fall. 

 

O: Ja, eller jag tänkte om du läser det i dagstidningar eller om du? 

 

L: Ja, I dagstidningar kan jag läsa serier men sen kan jag mycket väl tänka mig att läsa Tintin 

och Asterix och såhär liksom. Å ja. 

 

O: Brukar du köpa album då eller? 

 

L: Nä, det är ju mest att min dotter har.  
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O: Okej. 

 

L: Ja haha. Läser, köpt till henne, det läser jag. 

 

O: Ja, vad skulle du säga är din uppfattning om serier I allmänhet sådär? 

 

L: Jaa, vad ska jag säga, nä jag tycker inte de, det är ett sätt att skriva eller kommunicera med, 

och sen tänker jag såhär. Nu blir det en lång utläggning! 

 

O: Det gör inget. 

 

L: Hehehe. Men jag har inte tänkt förut, eller såhär. Men innan datorn kom och så vidare då 

liksom var det att serier det var inte bra å på detta vis. Men sen datorerna har kommit och man 

börjar använda bildspråket mer och mer. Ikoner och bild på dator och bild överallt på video 

och såhär, så är det ju en naturlig följd att serier också kommer med I det. 

 

O: Mm.  

 

L: Och då har vi ju Manga. Som har blivit populärt. Och att det finns, ja det är såna som 

böcker för vuxna är det ju nästan skriva som serier. Delar av böcker om, istället för att skriva 

kapitel så kanske en del vuxna böcker vara utav de unga författarna. Kan ju vara en del av 

serier. Alltså, jag brukar tänka efter, em. Ja, jag kan inte komma på någon nu men jag tänker 

på, ja jag kan inte säga nån men jag tänker på en speciell. Jag kommer inte på vad han heter 

nu för nått, som har liksom med bilder som serier, alltså en bild, en, en svit eller en del, ett par 

sidor av ett kapitel där är det, kanske lånat hem. Så har nog också Ensamma mamman gjort, 

en seriedel.  

 

O: Mm. 

 

L: Förstår du vad jag menar då? Att det ligger liksom i tiden. Det är ungefär som man trodde 

att skriften skulle komma bort och sen så blev det en massa med olika typer av, att skriva på 

datorn och då blev kalligrafi väldigt populärt. Att skriva förhand. 

 

O: Javisst. 

 

L: Så att det har kommit ett nytt media är det inte säkert att det kommer bort utan man får en 

ny infallsvinkel. Tror jag. 

 

O: Ja, absolut. Hur upplever du elevernas engagemang i bildundervisningen? 

 

L: Jo, den är jättestor.  

 

O: Är den det? 

 

L: Ja. Hehe. Det är den, dom tycker om bild. 

 

O: Mm. Tror du det beror på något särskilt eller? 

 

L: Ja det vet jag inte. Det är väl det att det är en väldigt individuellt. Är det. 
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O: Ja förstås. 

 

L: Alltså man har ju, jag har individueller. Vissa saker gör dom men dom får göra det 

individuellt. Alltså inte att, ja. Hur ska jag säga? Jag jobbar mycket med teknikerna. Och 

utifrån det, dom får lära sig teknikerna. Sen får de själva göra motiv och så göra hur dom 

själva vill, men teknikerna ska man undervisa så att dom lär sig vissa tekniker. 

 

O: Javisst. Har du använt dig av serier i bildundervisning någon gång? 

 

L: Manga använder jag mig av. Det är ju populärt just nu. 

 

O: Ja. 

 

L: Ja. Och sen så är Robin Hood och liksom så där när dom ska ha riddare å sånna här saker, 

då finns det i form av serier. 

 

M: Som en referens? 

 

L: Ja, som tittar och ser, vad hade de för kläder på sig eller hur. Ja, hur ser ett spjut ut, hur ser 

en ja saker ut så då kanske serier.  

 

O: Mm, ja. Upplever du att eleverna tar till sig något och lär sig något av dom grejorna just. 

 

L: Ja, framförallt Manga. Gör dom.  

 

O: Det kan ju bero på att det som sagt är deras grej just nu eller vad man ska säga, kanske. 

 

L: Jag har tänkt på det här med Robin Hood, det är kanske inte direkt serier men det är 

tecknade bilder.  Men det inte alltså såna här, vad ska jag säga. Jag kan stänga av. 

 

O: Ja öm, det är samma fråga på sätt och vis, men tror du att serier har någon funktion I 

bildundervisningen över huvud taget? 

 

L: Ja, det tror jag att den har. Ehm, inte för att jag nu har använt mig av serier som att göra. 

Nu ska vi arbeta med serier, så har jag ju inte. Men jag tror att den ändå har en funktion. Just 

detta av vad bilden visar. 

 

O: Mm. 

 

L: Bildtolkning alltså. Vad visar, varför är det på det här viset eller hur ser det ut eller hur får 

man fram det och det o.s.v. Där tror jag att det har en funktion. 

 

O: Mm. Ja, tror du i så fall att det finns nått undervisningsmoment där det skulle kunna passa 

extra bra att använda sig av serier? 

 

L: Jag tror att t ex om man har tematiskt arbete, jag jobbar mycket tematiskt ihop med NO, 

SO och dom här ämnena. Jag har hållit på med grekerna nu. Man skulle mycket väl kunna 

tänka sig att göra en serietidning om grekerna, om Grekland. 
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O: Mm. 

 

L: Om de olika gudarna, om Zeus och allt det är, det skulle jag mycket väl kunna göra.  

 

O: Javisst. 

 

L: Och man skulle kunna göra människokroppen också, hur den fungerar. Jag menar detta att 

se hur saker ser ut. Och inte bara läsa sig till det. Ljudets väg genom örat. Det skulle man 

kunna göra som en serie.  

 

O: Ja, det finns mycket. 

 

L: Vattnets kretslopp. Fotosyntesen.  Ja men, ja. Allt är ju bättre mummel mummel skulle 

man kunna göra som en serie.  

 

O: Ja, ja men det var väl i stort sett alla frågor utom, om du, har du något extra du vill lägga 

till kanske.  

 

L: Nä, det är bra.  

 

O: Ja men då så. Då tackar vi så jättemycket för intervjun då.  

 

9.1.3. Transkription av intervjun med niondeklassens lärare 
 

O = Olof L = Läraren 

 

O: Öh mm. Så tänkte jag fråga, brukar du läsa serier? 

 

L: Ja, det gör jag. 

 

O: Mm. Vart brukar du läsa de i så fall? 

 

L: Ja jag läser ju inte. Jag bruk... ja... Jag brukar läsa dagstidningarnas serier. 

 

O: Mm. 

 

L: Å några tycker jag är roliga, så dom kollar jag på. 

 

O: Mm. 

 

L: Och tidigare så läste jag ju Kalle Anka och sånt där för mina barn ti... tidigare. När dom 

håll på, Bamse och sånt där serier. Det är ju länge sen tre... tjugo trettio år sedan, hehe. 

 

O: Mm. 

 

L: Ja. Så att, jag kan läsa serier ibland å jag tycker det är kul att se såna här små rutor. 

 

O: Mm. 
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L: Alltså, det behöver inte vara en hel serie utan det kan vara små rutor, hehe. 

 

O: Ja. 

 

L: Som man lägger in i tidningarna. 

 

O: Javisst. 

 

L: Men jag läser inte, jag läser inget magasin sådär heller, jag vet att mina barn har läst en del. 

Men jag har försökt att läsa lite grann men, nej, jag fastnar inte, läser inte igenom ett helt 

heller. 

 

O: Mm. 

 

L: Fantasy och sånt där. 

 

O: Ja. 

 

L: Men jag kan tycka att det är kul att läse lite grann. 

O: Ja. 

 

L: Ja. 

 

O: Öh ja. Har du några favoritserier eller så? Jag tänkte dagstidningar eller så. 

 

L: Hehe, ja just nu så har jag en favoritserie och det är Medelålders Plus. 

 

O: Mm. 

 

L: Den är jätterolig. 

 

O: Jag tror inte jag... 

 

L: För att man känner igen sig. Hehe. Vet du inte vilken det är? 

 

O: Jag tror inte att jag läst den. 

 

L: Dagens Nyheter tror jag den ligger i. 

 

O: Mm. Jag får ta och kolla upp den. 

 

L: Ja. 

 

O: Vad skulle du säga om din uppfattning om serier i allmänhet, alltså. 

 

L: Ja. Vet inte, de, alltså, dom är väl, de är ett sätt å beskriva verkligheten på ett väldigt 

träffande sätt och väldigt snabbt. Så i allmänhet tycker jag väl de. 

 

O: Mm. 
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L: Mm. 

 

O: Ok. 

 

L: En del serier tycker jag inte är snygga, men. 

 

O: Nej. 

 

L: Men. 

 

O: De är ju inte det förstås. 

 

L: Nä, hehe. 

 

O: Öh mm. Hur skulle du uppleva elevernas engagemang i bildundervisningen då? 

 

L: Men serier menar du? 

 

O: Öhm, alltså i bildundervisningen rent allmänt idag. 

 

L: Hur jag upplever det. 

 

O: Ja. 

 

L: Ja, de är ju... ja, de varierar hehe. 

 

O: De gör det. 

 

L: Kan jag säga. En del är ju väldigt intresserade, en del är inte intresserade, hehe. 

 

O: Mm. 

 

L: Men. Sen är det olika på olika klasser också. Det är precis som det är, ja, som de är olika. 

En del tycker det är kul en del tycker inte det är kul. 

 

O: Mm. 

 

L: En del jobbar jättebra, en del jobbar inte bra och det är precis som det går igen i klasserna. 

 

O Mm. 

 

L: Tycker jag. Mm. 

 

O: Öh. Har du någon gång använt serier i bildundervisningen. 

 

L: Ah, det har jag gjort. 

 

O: Mm. 
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L: Ja har haft en stor uppgift. Öh, jag kan inte komma ihåg om jag har haft det med de 

eleverna jag har nu. Men vi hade en stor uppgift i åttan, där man fick, öh, läsa en historia eller 

en fabel eller nånting, eller också fick dom hitta på en. Så fick de skriva upp skriftligt manus, 

så fick de göra ett bildmanus och så fick dom rita upp serien och sen fick dom göra den 

väldigt snygg. 

 

O: Mm. 

 

L: Så att, ah, de har vi haft, och det tror jag dom tyckte om, dom tyckte var bra. 

 

O: Mm. 

 

L: Fast jag tycker att eleverna nu har nu liksom slarvar mer och mer, hehe, dom inte vill, dom 

vill hoppa över det, dom vill sätta igång direkt och göra, vill rita serien direkt. Dom vill inte 

göra ett manus och jobba så mycket före utan, ja, dom vill komma igång på en gång. 

 

O: Mm. 

 

L: Det blir både, ja, det kan bli sämre. 

 

O: Ja. Vad tror du det beror på, å så? 

 

L: Ah, jag tror att dom får så mycket intryck ifrån, ah jag tror att, allt, hela, att livet snabbare 

nu, att man ser tv och vill ha, allting ska gå fort, dom ska göra någonting ska dom göra det på 

en gång. Tror jag. 

 

O: Mm. 

 

L: Eller? Ah. Tror du inte det själv… hehe. 

 

O: Jodå, absolut, jag kan nog hålla med om det alltså. 

 

L: Att det, man matas med så mycket, man ja. 

 

O: Ja verkligen, absolut. Öh, ja. Tror du att dom lärde sig någonting av det i så fall? 

 

L: Av serierna. 

 

O: Ah. Och jobba med serier. 

 

L: Ja det tror jag. Jag tror att dom, jag tror dom lärde sig hur man ska göra, organisera och få 

fram ett jobb på ett bra sätt, det tror jag. 

 

O: Som projektmässigt då? 

 

L: Ah, just det mm. Och kanske hur man kan visa nått i bild, tanke i bild. 

 

O: Mm. 

 

L: Kan ju också vara, tänka lite grann. 
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O: Mm. 

 

L: Ja. 

 

O: Ja, tror du att det finns nått särskilt undervisnings moment där det kan vara extra bra att 

använda sig utav serier. 

 

L: Inom bilden menar du? 

 

O: Ah, precis. 

 

L: Öh... mm. 

 

O: Men om du har nått förslag på överskridande ämnen och uppgifter så går ju det också bra. 

 

L: Ja. Jag tänkte på att man, man, öh, man, när man, skulle, lär ut nånting, kunskapsbild. 

 

O: Mm. 

 

L: Då kan det ju vara speciellt bra att använda sig utav serier, så, för att visa hur nånting ska 

göras, hur man ska sy, trä en symaskin eller, ja, eller lära sig någonting inom biologin kanske. 

 

O: Mm. 

 

L: Då skulle man, då kan man samarbeta, man kan ju samarbeta jättemycket med andra 

ämnen om man vill, om man, om man, om det blir så. Historia, de är ju jättebra å använda 

serier tycker jag. 

 

O: Mm. 

 

L: Man kan ju prata om Valdemar Atterdag å alla möjliga såna här gamla kungar å så rita i 

serieform. 

 

O: Mm. 

 

L: Det skulle man kunna göra. 

 

O: Ah. 

 

L: Och öh, å sen, konsthistoria som vi håller på med just nu, skulle man ju också kunna gjort i 

serieform, öh... ah. Kan inte komma på nått mer. 

 

O: Nej. Hur tror du att det skulle kunna göra saker och ting, hur tror du det skulle påverka 

saker och ting att göra i serieform? 

 

L: Jag tror att man, i ja, kan, det är möjligt att man lever sig in mer i det då. Att man, man 

själv tillverkar en serie som handlar om någonting, då, å sen, de, de är för den som gör det. 

 

O: Mm. 
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L: Men sen om att man ska, göra det professionellt eller så är de ju, kan det ju också vara 

väldigt bra att visa upp någonting i serieform, lära ut saker. 

 

O: Mm. 

 

L: Det är ju lätt för folk och se bilder, i stället för att lära sig långa texter. Tänker på, ah jag 

tänker på trafikskyltar, hehe, å allt möjligt. 

O: Javisst. 

 

L: Som, åh, åh när man ska förklara lagar eller, ja eller regler, vad som gäller någonting så 

kanske, då kanske man kan använda serier. 

 

O: Mm. 

 

L: Och det är ju faktiskt så också, tänker på, att det kanske vore lätt för invandrare, hehe. 

 

O: Mm. 

 

L: Att läsa serier. Eller att ta till sig vad folk menar, här då, om att om man gjorde i serieform. 

 

O: Ja. 

 

L: Så tror jag. 

 

O: Ja. Har du någonting mer du skulle vilja lägga till eller så? 

 

L: Nä. Inte för närvarande, hehe. 

 

O: Nä. 

 

L: Nä. 

 

O: Då så, då var vi väl klara här då. 

 

L: Ja. 

 

O: Då får jag tacka så mycket. 

 

L: Ja, tack ska du ha. 
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9.2. Enkät till eleverna 

 

 

 



 

 

 

 


