
 
 Huvudområde: pedagogik 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bild som kommunikation 
En studie av lärares intentioner och elevers uppfattningar 

utifrån ett sociokulturellt synsätt. 
 

 

 

 

Johanna Bolin & Veronica Phersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogik med didaktisk inriktning C 
Examensarbete, 15 högskolepoäng   
Höstterminen 2009 
 
______________________________________________________________ 

 



Sammanfattning 

Som blivande ämneslärare i bild har vi i denna uppsats valt att fokusera på begreppet 

bildkommunikation, då detta begrepp har en central roll i bildämnets styrdokument. Syftet 

med denna uppsats har varit att undersöka vad lärare samt elever har för syn på 

bildkommunikation. Vi har även undersökt vad lärarens syfte och intentioner med 

undervisningen i bildkommunikation är. Det har gjorts i form av en kvalitativ 

undersökning där metoden för undersökningen har varit intervjuer. Två bildlärare från två 

olika skolor har intervjuats samt 4-5 elever från varje skola har medverkat i 

gruppintervjuer. Resultatet från intervjuerna har vi analyserat i relation till vårt syfte och 

med hjälp av uppsatsens vetenskapliga förankring. 

De två lärare vi intervjuat är båda av uppfattningen att bildkommunikation omger oss 

dagligen och att det handlar om bildens budskap men även om att själv kunna förmedla 

något med hjälp av bilder. Däremot har de skilda uppfattningar vad gäller undervisningen i 

bildkommunikation. En av lärarna väver in begreppet i den vanliga undervisningen medan 

den andra läraren poängterar hur viktigt det är att samtala om bildkommunikation och göra 

eleverna medvetna om vad begreppet betyder.  

Elevernas uppfattning om vad bildkommunikation är var spridd, men alla hade en 

grundtanke kring vad begreppet kunde tänkas betyda. De hade skilda uppfattningar om hur 

de bäst skulle tillägna sig kunskaper i bildens språk. Den första elevgruppen trodde att 

bästa sättet var att fortsätta som de har gjort, att skapa bilder. Den andra elevgruppen 

tyckte däremot att samtal kring bilder och bildkommunikation skulle vara ett bra sätt att 

lära sig mer.  

Resultatet av vår studie visar att lärarens synsätt på bild, antingen en kommunikativ eller 

praktisk/estetisk syn, påverkar både undervisningen och elevernas uppfattning av 

bildämnet. 

Nyckelord: Bildkommunikation, Bild, Kommunikation. Sociokulturell. 
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1 Inledning 

Bildkommunikation handlar om att använda och behandla bilder som ett språk. Precis som 

vi lär oss hur det svenska skriv- och talspråket är uppbyggt med olika regler och kan 

användas i olika syften, så finns det också regler och syften för bilden och dess olika 

byggstenar. Texter kan ha direkta budskap, skapa känslor och även ha budskap som står 

mellan raderna. På samma sätt kan vi med nyanser i bildspråket förändra känslan och 

budskapet. Vi kan använda bilden som ett språk. 

Den teoretiska kunskapen har ända sen antiken och fram till nutid ansetts som mer 

värdefull än praktisk kunskap. Skolämnen som baserar sig på erfarenhetsgrundad kunskap, 

t.ex. Bild1, har därför haft en mindre framträdande roll (Eva Blomdahl 2007). Bild har i 

äldre styrdokument betraktats som ett hantverksämne där det handlar om att behärska 

tekniker. I dagens styrdokument (Lpo 94) står det dock att läsa att Bild är ett 

kommunikativt ämne. 

Bildämnet i Lgr 62 kallades teckning och handlade mycket om fritt skapande och teknisk 

ritning. I Lgr 80 börjar ämnet kallas för Bild och utvecklades till att bl.a. även handla om 

bildens funktion i samhället och innehålla nya medier som foto och film. Bild sågs inte 

längre som ett snävt begrepp utan inkluderade även den fysiska miljön, arkitektur och 

massmedia mm. I de huvudmoment som ingick i bild enligt Lgr 80 fanns både bildanalys 

och bildkommunikation med. Eleverna skulle bli medvetna om bilden som språk och 

bildgranskning skulle tränas upp. Vad som menas med bildkommunikation i Lgr 80 avser 

elevernas användning av olika typer av bilder (Skolverket 2005).  

                                                 

1 När vi syftar på bild som en avbildning så skriver vi med inledande gemen och när vi syftar på ämnet Bild 
så skriver vi med inledande versal. 
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Bildämnets utveckling fortsätter och i dagens styrdokument (Skolverket 2000) betraktas 

bild som ett kommunikationsämne. Kursplanen för Bild beskriver vilken central roll 

bildkommunikation har i vårt samhälle med dess ord: 

Kunskaper om bilder och bildkommunikation är en viktig förutsättning för att 
aktivt delta i samhällslivet. Utveckling av bildförmågan ökar barns och ungas 
möjlighet att använda sin kulturella yttrandefrihet vilken rymmer såväl rätten att 
bilda egna åsikter som att utöva inflytande (Skolverket 2000). 

Fokus i ämnet har alltså flyttats från hantverk till kommunikation. Bild är ett av flera språk 

(jmf. tal, skrift, gester m.m.) som ingår i allas vardag. I och med medias intrång i den 

moderna världen så konsumerar vi dessutom mer av det visuella språket än för några 

decennier sedan. Detta är en av anledningarna till att undervisningen borde ägna rikligt 

med tid för att lära eleverna detta språk. Trots detta ser vi nu en tillbakagång då de 

estetiska ämnena återigen börjar marginaliseras i de svenska skolorna enligt Madeleine 

Hjort (2009). Hon anser liksom vi att bildämnet fyller en stor funktion och är viktigt, att 

arbetet med att skapa bilder och att kunna dess bildspråk är lika grundläggande som arbetet 

med t ex matematik och engelska i skolan (ibid.). 

Ser man på ämnet bild ur ett sociokulturellt perspektiv är det ett högst kommunikativt 

ämne. Den främsta svenska förespråkaren idag är Roger Säljö. Enligt det sociokulturella 

perspektivet bygger kunskap på kommunikation i olika former. Både Säljö och 

perspektivets grundare, Vygotskij, anser dock att skriftspråket är det främsta verktyget.  

Detta ifrågasätts av andra forskare som hävdar att bild och andra kommunikativa 

handlingar är lika viktiga (Marner & Örtegren 2003). 

1.1 Disposition 
Den här uppsatsen inleds med att redogöra för dess syfte. I kapitel 3 ges en bakgrund till 

det sociokulturella perspektivet framväxt samt forskning kring kognition, vilket formar 

studiens vetenskapliga förankring. Det ges även en bakgrund till bildämnet, och hur dagens 

bildämne ser ut. Vi redogör för begrepp som bildkommunikation, bildspråk och ger 

argument för varför det är viktigt att få med detta i bildundervisningen. Kapitlet avslutas 
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med skolans uppdrag i ämnet bild. Därefter följer kapitel 4 som berör de metodologiska 

överväganden som gjorts inför undersökningen, där bland metodval, urval, etiska 

överväganden och studiens pålitlighet och giltighet. I kapitel 5 presenteras resultaten av 

intervjuerna med hjälp av en tematisk beskrivning följt av sammanfattande analys med 

slutsatser. Därefter, i kapitel 6, förs en resultatdiskussion och även en metoddiskussion 

kring undersökningens genomförande. Studien avslutas med reflektioner och förslag till 

vidare forskning. 
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka bildlärares och elevers syn på 

bildkommunikation och bildkommunikationens roll i undervisningen. Våra frågor blir 

därför: 

• Vad är bildkommunikation utifrån elevernas och lärarnas perspektiv? 

• Vilken betydelse har bilden i undervisningen utifrån lärarnas och elevernas 
perspektiv? 

• Vilka intentioner har lärarna med sin undervisning i bildkommunikation? 

• Hur beskriver lärarna och eleverna samtal om bild och bildkommunikation? 

• Hur tror eleverna och lärarna att eleverna lär sig bildkommunikation bäst? 
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3 Bakgrund  

I detta kapitel reds teorier och begrepp ut som utgör uppsatsens vetenskapliga förankring 

och som ligger till grund för detta arbete. Vi ger en presentation av det sociokulturella 

perspektivet, som är uppsatsens teoretiska grund, med början i Lev Vygotskijs kognitiva 

och sociokulturella forskning vilken ligger till grund för Roger Säljös sociokulturella 

forskning. Det är denna teori som genomsyrar dagens bildämne. Därefter följer ett stycke 

om den historiska förändringen av bildämnets fokus. Hur det har gått från ett 

teckningsämne till ett kommunikativt ämne. Vidare går vi igenom aktuell forskning och 

klargör för hur bilder fungerar som språk och varför det är viktigt. Centrala begrepp inom 

bildkommunikation reds ut, som senare kommer att användas i analysen och 

resultatdiskussionen. Vi kommer sedan att titta närmare på den normativa litteraturen och 

det uppdrag som lärare i Bild har enligt läroplan och kursplan. För att förstå bildämnets 

innehåll närmare undersöks även den del i Skolverkets nationella utvärdering från 2003, 

NU03, som behandlar ämnet Bild2. 

3.1 Det sociokulturella perspektivets framväxt 
Vi utgår från det sociokulturella perspektivet eftersom det ser kommunikation i ett vidare 

perspektiv än bara det verbala. Detta perspektiv utgår från att kunskap finns och skapas i 

sociala interaktioner. Det ser all typ av mediering som språk och detta är också vad 

kursplanen i Bild uttrycker. Vi tittar först på Vygotskij och hans teorier, vilka ligger till 

grund för dagens sociokulturella teori som här representeras av Roger Säljö. Detta för att få 

en klar bild av varför dagens forskning framhäver kommunikation som en viktig 

kompetens. Dessa begrepp och synsätt hjälper oss även i vår resultatanalys. 

                                                 

2 I detta arbete förkortar vi bara NU03 när vi syftar på ämnesrapporten Bild (Skolverket 2005) 
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3.1.1 FORSKNING OM KOGNITION 

Inom filosofin finns det två synsätt som dominerar. Det empiristiska synsättet innebär att vi 

lär oss genom erfarenhet. Kunskapen kommer utifrån och projiceras på oss. Det 

rationalistiska synsättet innebär att vi är biologiska varelser som mognar med åren. 

Kunskapen kommer inifrån och först när vi har mognat intellektuellt kan vi lära oss vissa 

saker (Säljö 2005). 

I skolfrågor kring hur elever lär var först empirismen det rådande synsättet under många år 

(Arfwedson 1992). Det var främst B F Skinner och hans behaviourism som låg till grund 

för undervisningen. Han menade att liksom djur så kunde vi svara på det vi blev utsatta för, 

s.k. stimuli och respons (Säljö 2005). Utifrån detta synsätt blir frågan viktig hur kunskap 

bäst projiceras av läraren på eleven. Rationalismen satte sig emot detta synsätt och bl.a. 

Piaget med sin kognitivism menade att människan är en biologisk och kulturell varelse 

(Arfwedson 1992). Med detta synsätt blir den vitala frågan istället i vilket stadie kunskap 

bäst överförs. Lärarna blir då inte heller lika viktiga som kunskapsöverförare och eleven 

kunde lika gärna lära själv, bara det var moget. 

Grundaren till det sociokulturella perspektivet är Lev Vygotskij. Han satte sig, liksom 

Piaget, emot behaviourismen och antog ett kognitivt synsätt. Han tyckte dock inte att 

Piagets tyngdpunkt på handling löste alla problem utan ansåg istället att språket och 

interaktionen var viktigare (Säljö 2005; Arfwedson 1992). Genom att utveckla en idé om 

mediering genom redskap sökte han istället förklaring i historien och kulturen. Han satte 

sig också emot stadieteorin och menade istället att lärande föregår mognad (Säljö 2005). 

Det som saknas i det empiriska respektive det rationalistiska perspektivet är alltså en 

förståelse av människan som social och historisk varelse (ibid.). Vygotskij menade att de 

sociala interaktionerna var avgörande för inlärning och utveckling av kunskap (Arfwedson 

1992). Utifrån Piagets synsätt blev alltså läraren mindre viktig medan Vygotskijs syn 

förutsatte interaktion mellan lärare och elev. Detta kan jämföras med den tid då man enligt 

Wetterholm (2001) hade teckning i skolan och elever lärde sig teckna utifrån förlagor, 

medan vi idag betonar lärarens viktiga sociala roll i klassrummet. 
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Som Vygotskij ser det så visar Piagets teori att barnet från början är autentisk och blir 

socialt senare. Vygotskij menar istället att barnet är socialt från början och språket fyller en 

social funktion genom dialogen med andra människor, att genom andra lär man känna sig 

själv (Vygotskij 2001). Men för att man ska förstå vad en människa säger är det inte 

tillräckligt att endast använda sig av ord utan man måste även förstå tankarna bakom. 

Tänkandet och språket är nära förknippat med varandra och sambandet mellan tänkande 

och språk grundas under barnets utveckling eftersom ”utan social kommunikation sker 

ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande.”( ibid., s 10). I det sociokulturella 

perspektivet är språk också centralt i relation till mänskligt tänkande som ses som ett slags 

inre samtal. Detta gör att frågan om språkets natur och utveckling är nära knutet till våra 

kognitiva förmågors utveckling (ibid.). 

3.1.2 DET SOCIOKULTURELLA PERSPEKTIVET 

Lev Vygotskij har spelat en stor roll i den moderna pedagogikens och psykologins 

utveckling (ibid.). Han inledde sina studier i konst och litteratur för att sedan ägna sig åt 

den psykologiska forskningen. Flera av dagens forskare med sociokulturellt synsätt har 

blivit inspirerade av hans teorier. En av dessa forskare är, som vi nämnt tidigare, Roger 

Säljö. I sin bok Lärande och kulturella redskap (Säljö 2005) berättar han att det 

sociokulturella perspektivet ser alla samtal som uttryck för mediering och att människor 

ständigt är medierande resurser för varandra i interaktion. I en sociokulturell tradition 

formas vi som tänkande varelser genom att vi tar till oss de sätt att tänka, kommunicera 

och agera genom interaktion och en av anledningarna till att vi kan formas är att vi kan 

kommunicera genom språk (ibid.). 

Säljö diskuterar hur kunskap konstrueras, förändras och upprätthålls i samspel mellan 

människor, människor och redskap samt människor och miljöer. Det sociokulturella 

perspektivet förespråkar hänsyn till människan som en historisk och social varelse med en 

unik förmåga att samspela med omgivningen. Man måste se människans kunskaper och 

färdigheter i relation till hennes omgivning och de resurser och utmaningar som finns där 

för att förstå henne. Säljö menar att människan använder hela tiden redskap för att vidga 

sin kompetens och sina biologiska begränsningar. Redskap är de materiella och språkliga 
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samt intellektuella hjälpmedel som människor använder i konkreta praktiker. Förr skiljde 

man mellan de språkliga och de fysiska redskapen. De språkliga innefattar bland annat det 

kommunikativa, mentala och intellektuella. De fysiska, även kallade artefakter, är 

tillverkade föremål, till exempel hus och datorer. Men enligt Säljö bör man istället utgå 

ifrån att kulturella redskap har både fysiska och intellektuella sidor (Säljö 2005). Vygotskij 

menar att språket är redskapens redskap eftersom språket har en central ställning 

(Vygotskij 2001). 

När man möter ett okänt redskap, t.ex. en bild, prövar man det och söker en förståelse. Det 

är för övrigt viktigt att komma ihåg att vi möter kulturella redskap i ett sammanhang. Man 

utvecklar sedan kontakt med redskapet då man lär sig under vilka villkor redskapet 

fungerar, genom att använda sig av sina erfarenheter man har ifrån liknande redskap. Man 

är då redo att börja använda redskapet och man kan även förklara för andra hur det 

fungerar. Så småningom kommer man att ta redskapet för givet, som en naturlig del i 

omvärlden och det som kan beskrivas som ett glapp mellan redskapet och dess användning 

existerar inte längre, redskapet och individen är kalibrerade med varandra. När vi bekantat 

oss och vänjer oss vid språkliga redskap kallas det inom sociokulturell terminologi för att 

appropriera (Säljö 2005). 

Säljö anser att det är viktigt att ha ett sociogenetiskt3 perspektiv på kunskaper och 

färdigheter. Kunskaper och färdigheter förädlas när våra verksamheter i samhället 

utvecklas och flyttar på sig. Det kan ses, enligt Säljö, som en kulturell evolution som har 

förändrat vår värld och våra sätt att lära (ibid.). 

Språk och kommunikation menar Säljö är också viktigt att se ur ett sociogenetiskt 

perspektiv eftersom även språket har utvecklats historiskt, vi har andra sätt idag att 

kommunicera om världen. Ett exempel är de gamla grottmålningarna från 30 000 år 

tillbaka i tiden, som var tecken avsedda för kommunikation, men de krävde att betraktaren 

var förtrogen med bildernas kod och en förståelse för vad de syftade på. När vi möter en 

bild är vi inställda på att den ska betyda något, vi försöker tolka den. Inskriptioner, som 
                                                 

3  Ur ett sociogenetiskt perspektiv ser man hur kunskaper har uppkommit och förändrats 
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grottmålningar eller dagens bilder, förstås genom att subjektet använder sig av sina 

kulturella erfarenheter. Därför är utvecklingen av språket och av inskriptioner avgörande 

element i utvecklingen av kunskaper och färdigheter (Säljö 2005). 

Massmedia har betytt mycket för vårt samhälle och den världsuppfattning vi har. Medierna 

har gjort oss mer delaktiga, men de har också gjort oss medvetna om att vi måste vara 

kritiska till budskap eftersom allt som vi ser inte behöver vara sant. Mediernas utveckling 

innebär att bilden och alla andra audiovisuella medier påverkar väldigt starkt människors 

erfarenhetsvärld och de kulturella redskapen (ibid.). Säljö hävdar att bilden så som den 

framställs i dagens samhälle, genom medierna och informationsteknologin, är ett av de 

viktigaste sätten att skapa och kommunicera mening. Kanske till och med viktigare än 

skrift, men Säljö anser att texten och bilden lever sida vid sida. Trots att de samspelar med 

varandra genom såkallad multimodalitet där text och bild kombineras, ska man inte 

separera innehåll och form i de sociala praktikerna eftersom de är beroende av varandra 

(ibid.). 

3.1.3 SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV MED BILDÄMNET I FOKUS 

Anders Marner och Hans Örtegren (2003), vilka forskar kring just bild ur ett sociokulturellt 

perspektiv, har kritiserat Säljös synsätt då de menar att han inte ser bilden eller andra 

teckensystem som språk. De ställer sig kritiska mot användningen av ett 

vertikalt/hierarkiskt medieringsbegrepp som ser skriftspråket som den mest betydelsefulla 

medieringen i skolan. De fann, efter att studerat Roger Säljös texter, att hans 

sociokulturella perspektiv är motsägelsefullt eftersom den sociokulturella teorins grunder 

är att jämföra mellan redskap, teckensystem och deras medierande funktion. Men Säljö 

nämner inget annat teckensystem än språket och menar att bilden inte har någon semiotisk 

funktion, alltså ser Säljö inte bilden eller andra teckensystem som språk. Den här 

språkdominansen tar Marner och Örtegren upp som ett vertikalt/hierarkiskt 

medieringsbegrepp, där individen utvecklas från de mer elementära erfarenheterna till det 

mer komplexa språket som antas ersätta erfarenheter och bild. Marner & Örtegren 

konstaterar, att om Säljös vertikal/hierarkiska syn på förhållandet mellan bild och språk är 

spridd inom skolvärlden så är det inte så svårt att förstå bildämnets marginaliserande roll i 
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skolan. Det perspektiv som de anser mer önskvärt är en horisontell modell. En modern 

sociokulturell teori bör bygga på detta medieringsbegrepp istället och i motsats till lärarens 

traditionella monolog föreslår de även dialogicitetsbegreppet som innefattar bl.a. Olga 

Dysthes teori om flerstämmighet4 (Marner & Örtegren 2003). 

Marner och Örtegren har tillsammans med Christina Segerholm även författat den 

nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU03, inom ämnet Bild (Skolverket 2005) 

som vi nu kommer att titta på i nästa stycke. 

3.2 Historisk förändring av bildämnets fokus 
För att förstå bildämnets kommunikativa roll så ger vi här en historisk överblick på den 

förändring som skett av bildämnets fokus. Fokus har flyttats från att ha varit ett 

teckningsämne till att nu vara ett kommunikativt ämne. Med denna bakgrund klargörs 

vilken del i bildämnet fokus ligger på. Detta hjälper oss att utkristallisera just den delen 

som är kommunikation. 

Svenska skolan blev obligatorisk i mitten av 1800-talet och redan från första början har 

Teckning funnits med som ett skolämne. Teckningsämnet är det som numera heter Bild. 

Teckningsundervisningen på 1800-talet var av disciplinär typ och grundidén i pedagogiken 

var samhällsnyttan. En av de första pedagogerna inom teckningsundervisning var Johann 

Heinrich Pestalozzi (1746-1827) som hade ett holistiskt betraktelsesätt där människan och 

naturen skulle utvecklas i enhet, genom integration. Hans lektioner gick bl.a. ut på att 

eleverna skulle avbilda det han ritade för att träna upp sin iakttagelseförmåga, även 

naturföremål togs in och avbildades. Teckning, ansåg Pestalozzi, var viktigt för det logiska 

tänkandet och begreppsbildningen (Ahlner Malmström 1991). Efterträdaren Adolf 

Stuhlmann (1838-1924) såg också ämnet teckning som samhälls- och arbetsmoralisk. 

Eleverna lärde sig att teckna efter förlagor. Exempelvis fick eleverna titta på en färdig bild 

                                                 

4 Flerstämmighet enl. Olga Dysthe (1996) är (till skillnad från enstämmighet och tvåstämmighet) ett begrepp 
som innefattar bl.a. demokrati och dialoger och där eleverna lär av varandra. Både skriftligt och muntligt 
språk tar en central plats. 
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och skulle sedan teckna en kopia. Denna trend försökte brytas av främst Ellen Key (1849-

1926), förespråkaren för estetisk fostran och Nils Månsson Mandelgren (1813-1899), 

förespråkaren för tecknandet som ett instrument för andra ämnen (Wetterholm 2001). 

En annan filosof som också var kritisk till skolan var John Dewey (1859-1952), företrädare 

för den progressiva skolan där fokus fanns på individualisering och där undervisningens 

inriktning ofta var konst. Ellen Key var den som förde fram den progressiva pedagogiken 

till Sverige. Hon var, liksom Dewey, emot verbalisering och intellektualisering som inte 

såg helheten. Hon ville ha ett motmedel mot industrialismens inverkan och förespråkade en 

estetisk utbildning. I slutet av 1800-talet gjordes empiriska studier som visade på att barn 

är olika. Syftet med teckning förändrades därför från att ha varit samhällsnytta till betoning 

på personlighetsutveckling och barnets behov i centrum. Samtidigt myntades begreppet 

”det fria skapandet” av Herbert Read (1894-1968) som fick sitt genombrott på 50-talet men 

missförstods helt och barnen på 50- och 60-talet fick helt fria händer och ingen styrning 

alls i sitt skapande (Ahlner Malmström 1991). 

Gamla traditioner är dock svåra att bryta och den stuhlmannska metoden samt Keys teori 

levde kvar parallellt med de nyare teorierna. Skolan hade som uppgift att fostra, samtidigt 

som psykologer och konstnärer hade fått upp ögonen för utvecklingspsykologi vilken bl.a. 

Freud och Piaget utvecklade (Wetterholm 2001). Read ansåg att konst och skapande skulle 

ha en central plats i barns fostran, men inte som terapi. I sin bok Uppfostran genom 

konsten skriver han att bilder inte bara illustrerar tankar utan är också en del av tänkandet. 

Genom övning i bild och skapande av bilder utvecklas vårt tänkande och vår 

verklighetsuppfattning. Om barn får skapa mycket tränar de sig i att hålla kvar sina 

minnesbilder. Bilderna som barnet skapar blir hörnstenar i tänkandet enligt Read. Hans 

tankar har haft stor inverkan i debatten om teckningsundervisningens innehåll och struktur 

(Ahlner Malmström 1991). 

Det finns säkert flera faktorer som påverkat att synen på bildämnet fortfarande är splittrat, 

trots att det har funnits som ämne ända sedan grundskolan blev obligatorisk. Att lärarna 

utbildades på olika håll kan vara en av förklaringarna. Arbetsskolan utbildade lärarna vid 

seminarierna och ämnesdiscipliner lärdes ut vid läroverken (de jobbade också sedan med 
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högre utbildning), medan tekniska skolan fick ta hand om bildutbildningen. 

Övningsskollärarna vid folkskoleseminarierna började inrikta sig mot Deweys filosofi och 

fick en aktivitetspedagogisk syn. När den svenska grundskolan utvecklades och 

gymnasieskolan gjordes om till nuvarande form möttes traditionerna igen. Det nya ämnet 

Bild hindrade inte de gamla traditionerna från att leva kvar och folkskole- och 

läroverkstraditionerna användes parallellt trots de nya kursplanerna (Wetterholm 2001). 

Bildämnet i Lgr 62 kallades fortfarande teckning och handlade mycket om fritt skapande 

och teknisk ritning. I Lgr 80 kallas ämnet istället Bild och utvecklades till att bl a även 

handla om bildens funktion i samhället samt foto och film. Bild sågs inte längre som ett 

snävt begrepp utan innefattade även den fysiska miljön, arkitektur och massmedia mm. I 

de huvudmoment som ingick i Bild enligt Lgr 80 nämndes både bildanalys och 

bildkommunikation. Eleverna skulle bli medvetna om bilden som språk och bildgranskning 

skulle tränas upp. Även bildernas påverkan skulle diskuteras. Bildkommunikation i Lgr 80 

avser elevernas användning av olika typer av bilder (Skolverket 2005). 

Nationella utvärderingen från 1992, NU92, visar att en alldeles för stor del av 

undervisningen då lades på att endast skapa bilder. Det fria skapandet var fortfarande det 

synsätt på bildundervisning som dominerade. Bild ses ibland som ett traditionellt hantverk 

pga. de historiskt förankrade synsätten och ämnestraditionerna som fortfarande lever kvar i 

ämnet. Det bekräftas av Skolverkets projekt Mål och styrdokument -analys och utveckling 

(MÅS-projektet) där forskare har analyserat kursplanen för Bild och kommit fram till att 

den innehåller rester av äldre ämneskonceptioner (ibid.). 

I kursplanen för Bild idag (Skolverket 2000) framhävs bildens betydelse i ett individuellt 

utvecklingsperspektiv och att bildämnet både har en estetisk och en kommunikativ 

karaktär. Som också Lgr 80 tog upp står även här, att eleven ska bli medveten om bilden 

som språk. Dagens kursplan fortsätter med att betona bildspråkets rikedom, dess växande 

roll i informationssamhället och barns identitetsskapande. Bildämnet är det ämne i skolan 

som tillskrivs huvudansvaret för att utveckla elevernas bildspråk (Skolverket 2005). 
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Några av de mål som eleven ska uppnå för år 9 är att: 

- kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och 
propaganda, nyheter och information i form av tredimensionell gestaltning, 
stillbilder och rörliga bilder. 

- kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften. 

(Skolverket 2000, s 11 ) 

Både Lgr 80 och dagens kursplan betonar bildens roll i samhället och bildens 

kommunikativa karaktär. Men Lgr 80 ser konstbilder och elevernas egna bilder som 

alternativ till bilderna som eleverna påverkas av i samhället. Det är inte ett perspektiv som 

Kursplan 2000 för fram (Skolverket 2005). 

I dagens kursplan har Bild både en estetisk och en kommunikativ karaktär men författarna 

till NU03 anser att det är av vikt att bildämnet presenteras tydligare som ett 

bildkommunikativt ämne då media ökar sin makt i vårt samhälle. Bildämnets centrala 

ansvarsområde bör vara att utveckla elevernas kompetens för bildkommunikation där 

mediernas makt lyfts fram. Men de utesluter inte bildämnets konstnärliga uppdrag, 

eftersom konsten idag ofta använder de moderna bildmedierna (ibid.).  

Samhällsförändringar har betydelse för alla ämnen i skolan. En förändring som har stor 

betydelse för just bildämnet är medievärldens utveckling. Bildens betydelse ökar inom 

medier och kommunikation och vi lever i ett mycket bildtätt samhälle. Det har också skett 

omfattande förändringar på bildens område i samhället, bl.a. har datorns ökade användning 

fört med sig ett digitaliserat bildskapande där även den rörliga bilden kan manipuleras. En 

annan förändring av betydelse för bildämnet är möjligheten vi har till att skicka och ta 

emot bilder med en vanlig mobiltelefon och även internet används för spridning av bilder, 

allt mellan reklam och propaganda till nyheter. Bilden finns med oss överallt, den är en 

lika stor del av vår underhållning som av vår informationskälla. Men det tvingar oss till att 

analysera och tolka det vi möter eftersom det inte är självklart att bilden är sann. Media är 

ett exempel. De förändringar medievärlden har gått igenom har också förändrat bildens roll 
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i samhället och det är därför viktigt att bildämnet ligger i fas med samhällsutvecklingen 

(Skolverket 2005). 

3.3 Forskning om bildämnet och bildkommunikation 
För att ge bakgrunden till begreppet bildkommunikation och dess viktiga plats i bildämnet, 

har litteratur undersöks i form av bl. a. aktuell debatt, avhandlingar och artiklar. Den 

litteratur som vi valt att titta på belyser bildens kommunikativa roll och hur viktigt det är 

att lära sig bildens språk. Vi har även sökt litteratur som förklarar begreppet 

bildkommunikation för att reda ut vad begreppet är och syftar till.  

Vi ger här en översikt över forskning inom kommunikation och därmed också dagens 

synsätt på ämnet Bild. Detta ger oss den bakgrund och ytterliggare begrepp som vi 

använder oss av både i intervjuerna och i analysen av materialet. 

3.3.1 BILDÄMNET 2003  

Författarna och forskarna till den NU03 (ibid.), konstaterar att om större tyngdpunkt läggs 

på bild som kommunikation kan det lyfta fram bildämnets nytta för elevernas framtida liv 

och yrkesliv. För att bildämnet ska spela en viktig roll i skolan och för eleverna måste 

ämnet vara i fas med tiden. Därför anser författarna att det är viktigt att bildämnet 

utvecklas till ett mer renodlat kommunikationsämne. Bildkommunikation blir i vårt 

samhälle en nödvändig kompetens och om man behärskar bildens kommunikativa kraft 

kan man möta framtiden på ett bättre sätt. Ett exempel är digital bildhantering som 

författarna ser som en ny medborgerlig kompetens (ibid.). 

Enligt den Nationella utvärderingen av bildämnet från 2003 anser föräldrarna att Bild är ett 

av de ämnena i skolan som inte är tillräckligt nyttiga och jordnära. På frågan om vikten av 

att ha kunskaper i Bild fördelas svaren från eleverna så att ämnet vare sig anses viktigt eller 

oviktigt. De flesta elever anser att ämnet är intressant av andra skäl än att det är viktigt för 

framtida studier och yrkesliv (ibid.). 
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Vad lärarna har för syn på bildämnet har stor betydelse för undervisningen, innehållet 

prioriteras olika beroende på om lärarna anser att bildämnet är ett hantverksliknande ämne, 

ett kommunikativt ämne eller ett ämne för fritt skapande. Av NU03 framgår att drygt 45 

procent av lärarna i deras studie ser bildämnet framför allt som ett praktiskt/estetiskt ämne. 

Den resterande delen anser att det i huvudsak är ett kommunikativt ämne, åtta procent 

lyfter fram Bild som ett fritt skapande ämne och en person anser att det är ett övningsämne 

(Skolverket 2005). Nedan visas hur mycket tid bildlärarna fördelar på olika moment: 

Fig.1 Andel tid fördelat på olika moment i Bild 1992 och 2003 (ibid., s 73): 

Moment 
Andel i procent 1992, 

omräknat till 100 procent Andel i procent 2003 

Bildframställning 57% 60% 

Bildanalys 11% 12% 

Bildkommunikation 13% 12% 

Estetisk orientering 10% 10% 

Bild och miljö 9% 6% 

Summa 100% 100% 
 

Av tabellen kan man konstatera att bildframställning är det vanligaste innehållet i 

bildundervisningen. NU03 påstår att det fokuseras för mycket på skapandeperspektivet i 

bildundervisningen, av både lärare och elever. Men viktigt att komma ihåg är att 

bildframställning också kan innehålla delar av analys, reception och kommunikativa inslag. 

Men det är inte främst skapandet som är ett problem utan lärarens och elevens sätt att tänka 

kring skapandet. I en bildkommunikativ process är framställning och skapande av bilder 

också en viktig del men då bör man, lärare som elev, ha i tanken vad syftet är med själva 

skapandet (ibid.).  

NU03 avslutar med att bedöma kvaliteten på bildframställningen överlag god i år 9 men att 

digitala bildtekniker behöver få en större plats i bildundervisningen och att elevernas 

förmåga till bildkommunikation behöver bli bättre. De föreslår att en tydligare skrivning av 
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bildkommunikation som ett av uppnåendemålen ska föras in i kursplanen (Skolverket 

2005). 
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3.3.2 ORON ÖVER MEDIERNAS PÅVERKAN 

I några av de texter vi läst (framför allt i de från 90-talet) uttrycks en allmän oro över 

mediernas påverkan på oss och våra barn. Kunskap inom bildkommunikation ser 

författarna/forskarna därför som nödvändiga och viktiga kunskaper i vårt samhälle idag.  

En av dem är Ahlner Malmström som är förskollärare, folkhögskollärare och doktorand 

vid pedagogiska institutionen vid Lunds universitet. Hon ställer sig kritisk till medias 

kunskapsöverföring och betonar hur viktigt det är att barn måste vara medvetna om bilders 

avsikter etc. för att kunna hantera massmediernas påverkan på bästa sätt. Hon betonar att 

barn hela tiden socialiseras bildspråkligt i samhället och att en stor faktor i detta är 

mediernas roll. (Ahlner Malmström 1991). 

Medierna är öppna för alla, vuxna som barn. Ofta möter barn och ungdomar fenomen i 

media innan de får uppleva det i sin egen verklighet. Deras individuella tolkning av 

bildernas kommunikation blir då grundläggande för deras synsätt på verkligheten och deras 

världsuppfattning, även deras identitetsarbete påverkas. Hur de påverkas beror helt på 

deras kompetens i bildkommunikation (Hansson, Karlsson & Nordström 1992). 

Barn och ungdomars kommunikationsformer domineras av visuella budskap, till skillnad 

mot de vuxnas kommunikation som istället domineras av verbala budskap. Detta förklarar 

varför ungdomar använder ett bredare tolkningsregister i sin kommunikation eftersom de 

lever närmare bilderna än vad vi vuxna gör. De är därför också mest uppmärksamma på 

mediernas budskap. Frågan är om barns påverkan av media är positiv eller negativ. 

Medierna har en medskapande funktion i barns liv, de kopierar och gör om den 

bildkommunikation de upplever i sin omvärld (ibid.). 
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3.3.3 VERKTYG FÖR ATT FÖRSTÅ BILDER 

För att förstå bilder måste man kunna tolka bilder, bl.a. i vilken tid/kultur bilden är skapad. 

Man måste förstå bildspråkets regler, dess syntax, både semantiska och pragmatiska5. 

Bildspråklig medvetenhet är även att man är medveten om sitt eget bildspråk. Genom 

praktisk övning i sitt eget bildspråk utvecklar barn sin egen bildkommunikation, det ställer 

krav på pedagogen som måste ha kunskap om bildkommunikation. Det kan t.ex. vara 

kunskap om bildtolkning och bildanalys (Ahlner Malmström 1991). 

Vårt seende på världen blir ständigt programmerade av massbilderna i media och den 

teknologiska utvecklingen. Omvärlden kan ses antingen passivt eller aktiv beroende på hur 

kreativ man är som observatör. Den kreativa människan som är medveten om sin omvärld, 

med dess bilder innehållande budskap, kan fylla det hon ser med symboler och blanda det 

hon ser med egna bilder eller visioner. Därmed får hon mer ut av världen då hon förstår 

den. För att kunna vara/bli en bra observatör och verkligen se krävs denna förmåga, att 

kunna kombinera, sammanställa och lägga in egna betydelser. Alla människor äger ett eget 

bildspråk som de bearbetar och utvecklar genom upplevelser. Bildspråket är lika 

grundläggande för vår utveckling som det talade språket (Hansson, m fl 1992). 

Anna Sparrman (2002) har skrivit en avhandling, Visuell kultur i barns liv, som behandlar 

barns visuella vardagsliv på ett fritidshem och ger argument till bilders betydelse i barns 

liv. Hennes syfte med studien var att försöka förstå hur barn använder sig av bilder. Hon 

undersöker hur visuella strukturer ser ut kring barnen, hur barnen fungerar som aktörer och 

hur det visuella fungerar som en resurs i barnens sociala handlande. Studien ger en 

förståelse av bilden som både en tillgång och en begränsning i barns liv (ibid.).  

Hon börjar med att förklara begreppet visuell kultur. Hela vår omvärld är uppbyggd och 

organiserad enligt visuella principer och strategier t.ex. piktogram6 och manliga respektive 

                                                 

5 Semiotik har tre underfält: 1) Syntax - Regler för bild-delarnas sammansättning 2) Semantik - Studiet av 
relationen mellan tecknen och de objekt som de syftar på 3) Pragmatik - Relationen mellan teckensystemet 
och användaren. 
6 Piktogram är en symbol eller skrivtecken som representerar ett begrepp eller objekt. Några exempel på 
piktogram är bilder för nödutgång, herr och damtoalett samt månfaserna som skrivs ut i kalendrar.  
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kvinnliga färger. Studien visar att den visuella kulturen används som ett hjälpverktyg för 

att orientera oss. Det är därför det är så viktigt att vi kan tolka den visuella kulturen för att 

vi ska kunna fungera i samhället och i sociala spel. Och för att kunna kommunicera visuellt 

måste vi även ha kunskap om de konventioner som bildspråket är uppbyggt av. Studien 

betonar att de visuella strategierna (koderna, konventionerna) är något varje människa bör 

lära sig och Sparrman visar på hur barnens vardag är uppbyggd av bl.a. visuella koder, 

visuellt skapande, subjektiva erfarenheter och visuella genusdiskurser. Barn pratar inte 

bara om bilder, de ger bilderna ett eget regelsystem och använder dem i sitt 

identitetsskapande, till skillnad från förmågan att skriva och läsa visuellt som är något som 

måste läras in (Sparrman 2002). 

Elisabet Ahlner Malmström (1991) har skrivit boken Är barns bilder språk. Hon anser att 

även den bildspråkliga dimensionen skall uppmärksammas vid utvecklandet av barns språk 

och att alla i framtiden7 måste lära sig bildernas språk eftersom varje människa idag ställs 

inför allt fler bilder. Hon ser bildspråket i vår kommunikation som en bro mellan 

kroppsspråket och det verbala språket, bildspråket kompletterar det verbala språket genom 

att vidga kommunikationen. ”Ett bildsamhälle kräver en bildpedagogik” (ibid., s 14). När 

man utför en språklig handling använder man sig av språkets grammatik, det gäller även 

inom bildkommunikationen men grammatiken för det verbala språket är mycket mer känt 

än bildgrammatiken (ibid.). 

Vår högra hjärnhalva hanterar vårt konstnärliga och intuitiva ”jag” och även färg, känslor, 

ljud, bild mm. I skolan används inte den högra hjärnhalvan i någon större omfattning, vår 

vänstra hjärnhalva behövs mer i skolan med sitt logiska och matematiska tänkande. Men vi 

måste förändra den här allmänna inställningen att det verbala språket är det enda sättet att 

kommunicera. Man bryr sig mycket litet idag om att uppfostra och undervisa barnen i Bild 

i samma utsträckning som ett verbalt språk. Barnen behöver även utveckla sitt bildspråk 

eftersom det leder till kommunikativ kompetens. Men för att en förändring ska kunna ske 

måste attityder förändras så att bildspråket får högre status och vår högra hjärnhalva 
                                                 

7 Boken utgavs 1991. Efter att boken har skrivits har Lpo 94 tagits i verk och nationella utredningen, NU03, 
har gjorts och mycket annat har hänt. 
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får/kan användas mer i skolan. Genom att utveckla barns kompetens i bildkommunikation 

kan det också ge effekter i andra ämnen (Ahlner Malmström 1991). 

Hur ska man då kunna utveckla barnens bildkommunikation enligt Malmström? Jo, genom 

övningar inriktade på bl.a. bildens innehåll, form, uttryck och språkliga handling. Hon 

anser att pedagoger inte ska stanna vid att tycka en bild är vacker utan samtala om vad 

bilden ger för känslor och tankar, bildundervisning skall arbeta med bilders uttryck och 

innehåll. Barnen ska i sin bildundervisning lära sig att bli mer bildspråkligt medvetna, 

vilket innebär bl.a. att de ska kunna se bildens innehåll och dess relation till det verkliga 

livet samt förstå att olika bilder har olika funktioner och att bilder ingår i den mänskliga 

kommunikationen (ibid.). 

3.3.4 BILDSPRÅKET 

Sparrman (2002) förklarar att visuell kultur inom forskningen är relativt nytt och att den 

ökade fokuseringen på visuell kultur kan ses som en motreaktion till att alla kulturella 

former tidigare har studerats ifrån ett lingvistiskt perspektiv. Vi går mot en visuell 

vändning nu. Begreppet visuell läskunnighet slog igenom så sent som på 1990-talet och 

betyder att kunna läsa och skriva visuellt. Begreppet har bl.a. diskuterats i England i samtal 

kring de nationella målen för konst i skolan (ibid.). 

Alla språk är uppbyggda av mönster som är resultat av generationers tänkande och 

handlande. När man framställer bilder är det en individuell handling där detta språk 

tillämpas, det abstrakta i språket är själva kommunikationen (Hansson, m fl 1992). När 

man diskuterar språk behöver man två termer, semantik och syntax. Semantik är visuella 

tecken och stadium i bilden som är betydelsebärare. Syntax är stadium av relationer mellan 

de olika tecknen. Ett tecken kännetecknas av att det kan tolkas. När vi framställer och 

tolkar tecken innebär det att vi kommunicerar, men bildkommunikation är högst 

individuellt och därför behöver inte tecken för en person vara tecken för en annan (ibid.).  

Retorik är också ett begrepp som används i samband med bildkommunikation på samma 

sätt som det används i samband med det verbala språket. Med retorik menas talarkonst och 

i bildkommunikation har det samma betydelse, bilden är talaren och vill att mottagaren ska 
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ta till sig ett budskap. Den visuella retoriken används flitigt inom reklam och propaganda, 

både rörliga bilder och stillbilder. En programledare på TV är också ett språkligt tecken 

(Hansson, m fl 1992). 

3.4 Skolans uppdrag  
I detta stycke närmar vi oss skolans uppdrag och undersöker de lagar och förordningar som 

idag styr ämnets innehåll. Vi klargör vad som gäller i dagens styrdokument. Det ger oss 

verktyg till att formulera de centrala punkterna i lärarnas undervisning och koppla dem till 

delar av läroplanen. 

Wetterholm (2001) anser att bildämnet har brister och att eleverna har svårt att nå målen i 

grundskolan. Han ger exempel på utvärderingar som beskriver bildämnet som ”föråldrad 

bildundervisning” (ibid., s 9) och att lärarna anses ha stora brister i både ämnets innehåll 

och hur det ska behandlas. 

I läroplanen framgår det tydligt att bildämnet ska utveckla såväl kunskaper om bilden som 

kunskaper i att framställa, analysera och kommunicera med bilder, det är basen i 

läroplanen. En del saker återkommer och blir därför av större vikt, bland annat bilden som 

språk, att analysera och samtala om bilder och framställa bilder. I kursplanen för Bild 

framgår vilka strävansmålen är. Skolan ska i sin undervisning i Bild bl.a. sträva efter att 

eleven: 

- blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda 
sammanhang och kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med 
hjälp av egna och andras bilder, 

- utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att 
bilden bär betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det 
föreställande, 

(Skolverket 2000, s 9) 
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I en granskning av mål att uppnå i slutet av det nionde skolåret är inte längre bildens 

kommunikativa roll ett lika framträdande och tydligt mål. De som närmar sig begreppet 

bildkommunikation är dessa, två av de fyra målen som skall uppnås det nionde skolåret: 

- kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften, 

- kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och 
propaganda, nyheter och information i form av tredimensionell gestaltning, 
stillbilder och rörliga bilder, 

(Skolverket 2000, s 20) 

De andra två målen redogör för kompetenser inom bildskapande samt vikten av att ha 

kännedom kring bilders historia och dess konstnärer. Alltså finns inget direkt mål utskrivet 

att eleverna ska kunna bildspråkets grunder. Vilket kan tyckas märkligt då kursplanen vid 

flera tillfällen tar upp vikten av att eleverna erhåller kunskap i bildkommunikation. Bl.a. 

betonas kunskaper om bilder och bildkommunikation som en viktig förutsättning för att 

eleverna aktivt ska kunna delta i samhällslivet och att:  

Utveckling av bildförmågan ökar barns och ungas möjlighet att använda sin 
kulturella yttrandefrihet vilken rymmer såväl rätten att bilda egna åsikter som att 
utöva inflytande (Skolverket 2000, s 8). 

Vidare beskrivs bildspråket som mycket rikt på tekniker och visuella berättarformer som 

spänner över ett vitt fält av bildkoder och att gestaltningen, oavsett medium, förutsätter 

kunnighet om teknik och metoder men också kunskap om hur bilden fungerar som språk 

och kommunikation (Skolverket 2000). 

Det har nämnts från litteraturen i tidigare stycken att medias utveckling i vårt samhälle 

kräver en bättre förståelse kring bildens påverkan och en mer avancerad kompetens i 

bildkommunikation. Medias roll i de ungas liv är något som även Kursplan för Bild (ibid.) 

betonar. Det beskrivs även här att bilden har fått mer växande betydelse i 

informationssamhället och att bilden i dagens bild- och mediesamhälle har en framträdande 

plats i kommersiella sammanhang och spelar en viktig roll i opinionsbildningen (ibid.).  
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Ett av förslagen från den Nationella utvärderingen av Bild (Skolverket 2005) var att större 

tyngdpunkt ska läggas på bild som kommunikation. Författarna/forskarna anser att det är 

viktigt att bildämnet utvecklas till ett mer renodlat kommunikationsämne. I dagens 

kursplan där Bild både har en estetisk och en kommunikativ karaktär vill författarna att 

bildämnet presenteras tydligare som ett bildkommunikativt ämne då media ökar sin makt i 

vårt samhälle. De anser att bildämnets centrala ansvarsområde ska vara att utveckla 

elevernas kompetens för bildkommunikation där mediernas makt lyfts fram (Skolverket 

2005). 
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4 Metodologiska överväganden 

I detta kapitel kommer vi att presentera de metodologiska överväganden som gjort inför 

genomförandet av studien. Först presenterar vi de olika traditionerna inom kvalitativa 

respektive kvantitativa studier samt en kort redogörelse för hermeneutisk forskning. Sedan 

diskuteras valet av intervju som metod och vilket urval som gjorts. Därefter redogörs för 

studiens genomförande samt de etiska överväganden som gjorts. Kapitlet avslutas med 

överväganden gällande studiens pålitlighet och giltighet. 

4.1 Metodval 
Traditioner inom forskning 

När väl studiens syfte var definitivt, studerade vi de traditioner som finns inom 

samhällsvetenskapen. Valet låg mellan att antingen hålla oss till de kvantitativa metoderna 

eller välja någon av de kvalitativa metoderna för att genomföra undersökningen. En 

kvantitativ undersökning beskriver fenomen som går att redovisa med siffror där de 

vanligaste metoderna är enkät- och intervjuundersökningar och arbetsmaterialet för 

undersökningen är tal och siffror (Eliasson 2006). För de kvalitativa metoderna, som 

vanligtvis är observationer samt intervjuer, är det texten som är det centrala i materialet. 

Kvalitativa metoder används när man gör generaliseringar som utgår ifrån en mindre grupp 

(ibid.). De kvalitativa studierna ger en bra grund för att förstå konkreta lokala skeenden 

(Repstad 2007). Metoden för denna uppsats är därför en kvalitativ undersökning då syftet 

är att fånga bildlärares och elevers verklighetsuppfattningar och tankesätt för att förstå 

deras syn på bildkommunikation. 

Hermeneutisk process  

Vetenskap som tolkar och försöker förstå kallas hermeneutisk forskning. Den skiljer sig 

radikalt från positivismen som strävar efter absolut kunskap. Den hermeneutiska processen 

går ut på att eftersträva en förståelse om människors känslor och upplevelser (Thurén 

2008). Först ser man till de generella egenskaperna och sammanhangen, därefter delas 
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materialet in i enskilda teman, en såkallad temabaserad analys. Alternativet är en 

personbaserad analysmetod men genom att göra en tematisering kan vi på ett bättre sätt 

direkt koppla materialet till vår frågeställning. 

Enligt en hermeneutisk tolkningsprocess är det viktigt med rätt kontext, att man sätter in 

det man tolkar i rätt sammanhang. Fenomen är bara förståeliga i de sammanhang där de 

förekommer. En annan viktig grundtanke inom hermeneutiken är förförståelsen, att vi 

förstår med hjälp av olika förutsättningar. Förförståelse är nödvändig för att en förståelse 

ska kunna vara möjlig (Gilje & Grimen 2007). 

Det svåra med ett hermeneutiskt arbetssätt är att forskarens egna värderingar kan ta 

överhand och göra tolkningen enahanda. Detta kan man enligt Repstad (2007) förhindra 

genom att flera olika personer analyserar samma material. Här har vi därför en fördel av att 

vara två författare. 

Varför intervju 

Kognitiv forskning inriktar sig på mentala processer. Istället för det yttre beteendet söker 

man främst svar på de processer som man inte kan se. Det kan man komma åt med t.ex. 

enkäter, intervjuer och stimulerad återinran (Arfwedson 1992, s 89). 

Då vi vill åt en inre förståelse och tankar om begreppet bildkommunikation har vi valt att 

använda oss av intervju som undersökningsmetod. Dels för att få en djupare förståelse av 

vad deras syn på bildkommunikation är och hur väl deras uppfattningar stämmer överens 

med varandra och dels för att vi lättare ska kunna ställa lärarens och elevernas syn mot 

varandra i en jämförelse. Vi har använt oss av strukturerade intervjuer där frågorna var 

bestämda från början för att få fram svar som kan matchas eller ställas emot varandra. Men 

även följdfrågor för att behålla flexibiliteten i intervjuerna. 

Intervjumetoden har ibland kritiserats för att vara alltför individualiserad, att den fokuserar 

för mycket på enskilda personers åsikter (Repstad 2007). I vår undersökning är detta inget 

problem då vi endast söker efter exempel på hur bildkommunikation behandlas och förstås 

av bildlärare och dennes elever. 
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Eftersom elevgrupperna består av grundskoleelever så befarar vi att det kan finnas en 

språklig barriär vad gäller bildkommunikation. För att inte riskera att åsikter och yttringar 

inte kommer fram på grund av brister i elevernas ordförråd ville vi underlätta för dem 

genom att inleda intervjun med en kort övning där de fick använda sig av bildspråket. 

Eleverna fick under några minuter skissa vad de tänker när de hör ordet 

bildkommunikation. Med dessa bilder startar diskussionen där de får förklara vad 

bildkommunikation är och de visar bilderna. Dessa bilder har skannats in efter intervjun för 

att användas som analysmaterial. 

Detta sätt att starta vår intervju hoppas vi har gett en positiv start som ökat intresset hos 

eleverna och kan även ha haft effekten av en avdramatisering av vår roll som intervjuare. 

Genom att låta dem skapa bilder som vi använder oss av i intervjun hoppas vi att de ska 

känna att det de säger och gör är viktigt för oss. Det kan leda till ökad koncentration och att 

eleverna tar frågorna på större allvar, vilket i sin tur kan leda till att vi får mer givande svar 

på våra frågor. 

Det kan i vissa fall vara lättare få mer ärliga och uttömmande svar när man intervjuar en 

grupp eftersom respondenterna har lättare att känna sig trygga i situationen än vid 

individuella intervjuer. Samtalen kan få mer dynamik då det som sägs följs upp av någon 

annan och kanske även varieras av en annan. Ett problem med gruppintervjuer kan vara att 

bara de accepterade åsikterna kommer fram. Gruppintervjuer fungerar bäst om gruppen är 

samspelt (Repstad 2007). 

Inspelning av intervjuerna har skett för att få mer tid att lyssna aktivt på intervjun. Då vi 

senare kan gå tillbaka och lyssna ordagrant på vad som sagts om vissa saker. Vi har även 

möjlighet att citera utan att tveka på vad som sagts. Ljudinspelningarna är ett komplement 

till anteckningar. 

Eftersom det enligt Jan Trost (1993/2005) är viktigt med intervjuarens minne under 

tolkningen och analysen av kvalitativa intervjuer, anser vi att vi båda behöver vara 

medverkande. Detta ger oss både för och nackdelar. Fördelen är att en kan agera aktiv 

intervjuare och lyssna fokuserat, medan den andre kan föra anteckningar och se till att alla 

frågor blivit besvarade. Bra är också att tolkningarna och uppfattningarna lättare kan 
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diskuteras i analysen av materialet. Nackdelen är att det kan bli svårt att skapa en naturlig 

kontakt. Läraren och eleverna kan känna sig i underläge, därför är det extra viktigt att vi 

försöker avdramatisera vår roll som intervjuare. 

4.2 Urval och genomförande 
Det urval som gjorts har för avsikt att stärka undersökningens giltighet. Vi har valt att 

endast intervjua utbildade bildlärare respektive elever i grundskolans senare år. Nedan 

följer en redogörelse för varför detta urval gjorts. 

Varför lärare och elever? 

Genom att intervjua dessa två kategorier, lärare och elever, kan vi jämföra deras syn på 

bildkommunikation och dess roll i undervisningen. Det centrala är inte ordet 

bildkommunikation, utan begreppet. Därför kan begreppet komma att benämnas olika i 

intervjumaterialet beroende på ordförråd och förståelse för detsamma. Variationen visar sig 

i benämningar som t.ex. Bild som språk och kommunikation, eller som delar av densamma 

t.ex. bildanalys och visuellt tänkande. Begreppen och beskrivningarna elevernas använder 

sig av kan skilja sig mot de begrepp vi har presenterat tidigare och som också ligger till 

grund för vår studie. Eleverna använder sig istället av begrepp som ligger nära deras 

erfarenhet, som Gilje & Grimen (2007) utrycker det. De begrepp som ligger långt från 

erfarenheten är de begrepp som används av bl.a. forskare eller någon slags specialist. 

Viktigt är att försöka hitta sätt att integrera aktörernas beskrivningar och begrepp med de 

begrepp som vi använder oss av.  

Varför Senare år? 

I tidigare år finns inte bildämnet som ett separat ämne, d.v.s. med avsatt tid för enbart 

bildundervisning. Om ämnet hade varit integrerat i andra ämnen hade det varit svårt både 

för oss och för de intervjuade att avgöra vad som hör till bildämnet och vad som hör till de 

andra ämnena. Det är heller inte självklart att skolor för de tidiga åren har en separat 

bildlärare.  
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Vi vill också att eleverna ska befinna sig nära kursplanemålen för år 9 och därmed också 

slutmålen för grundskolan. Detta gör att vi kan jämföra med kursplanemålen och 

förhoppningsvis är elevernas kunskaper om begreppet bildkommunikation mer utvecklad. 

Varför utbildade lärare? 

Undersökningen försöker främst att fånga de delar av lektionens innehåll som behandlar 

bildkommunikation. Det är oviktigt för vår undersökning vad gäller variation av t.ex. 

kontexter så som skolans storlek, elevers sociala bakgrund o.s.v. Vi vill heller inte titta på 

olikheter mellan utbildade och outbildade lärare, så här söker vi snarare en likhet i att 

lärarna bör ha en bildlärarutbildning.  

Genomförande 

Detta är en kvalitativ studie och den metod vi har valt för att söka svar på uppsatsens 

frågeställning är intervjuer. Vi har intervjuat två lärare enskilt och 4-5 stycken av deras 

elever i två gruppintervjuer. Ljudupptagning av intervjuerna har gjorts men till materialet 

hör även de illustrationer som eleverna har gjort som komplement till det talade språket. 

Intervjumaterialet har analyserats med hjälp av den så kallade hermeneutiska cirkeln eller 

spiralen som är en tolkningsprocess där man växlar mellan en helhetsuppfattning och delar 

(Repstad 2007). Detta för att genom tolkning försöka komma fram till hur lärare och elever 

ser på bildkommunikation och hur deras uppfattningar förhåller sig till varandra.  

4.3 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets etiska regler skall forskaren:  

[…] informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 
upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 
undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta 
(Vetenskapsrådet, s 7) . 
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En förfrågan skickades ut via mail till bildlärarna8 med information om hur intervjuerna 

skulle gå till och deras samt elevernas medverkan har varit helt frivillig. Det har klargjorts 

för både lärarna och elevgrupperna innan intervjuerna hur de kommer att gå till. Även 

föräldrar till de berörda eleverna har informerats då de har fått ett brev för godkännande9 

som de skrivit på och lämnat till klassläraren.  

Det har givits information till deltagarna att all information ska behandlas konfidentiellt 

och att inga namn anges i vår undersökning och inte heller utmärkande drag som gör att de 

kan identifieras av utomstående. Skolan nämns inte heller vid namn eller med 

karakteristiska drag och ingen information förs vidare till andra så som t.ex. andra elever 

eller bildlärare. De fick även veta att de när som helst kunde avbryta intervjun om de inte 

ville fortsätta. 

Vetenskapsrådets etiska regler betonar även att: 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras 
på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I 
synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta 
innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt 
uppgifterna (Vetenskapsrådet, s 12 ). 

Av detta skäl har vi i studien valt att kalla eleverna för ”eleverna” eller ”en elev”. Vi såg 

inga skäl att ange eleverna som elev 1-5 annat än under analysarbetet men de bilder som 

eleverna gjort märkte de själva med nummer istället för namn. Lärarna har vi gett 

fingerade namn: ”Maria” och ”Katrin”. När data valdes ut utgick vi från vårt syfte med 

studien och därför har material som vi ansett inte vara relevant för undersökningen valts 

bort vid transkriberingen. 

                                                 

8 Se bilaga 2 
9 Se bilaga 3 
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4.4 Pålitlighet och Giltighet 
Att vara kritisk till undersökningens kvalitet är något som ska göras kontinuerligt under 

den pågående forskningen. Inom kvantitativ forskning använder man begreppen reliabilitet 

och validitet för att ge uttryck för kvaliteten. De alternativa begreppen inom kvalitativ 

forskning är pålitlighet respektive giltighet men också trovärdighet och bekräftelse 

(Repstad 2007). Pålitlighet handlar om hur pålitliga undersökningens mätinstrument är och 

om man har analyserat materialet korrekt medan giltighet är om man har lyckats mäta det 

som var avsikten att mäta (Repstad 2007, Trost 1993/2005). 

Detta har uppmärksammats i vår undersökning och är en av anledningarna till valet att 

använda bandspelare för att spela in intervjuerna men även valet att tillsammans utföra 

intervjuerna då det ökar undersökningens pålitlighet. Vi har haft några stolpar i vår 

intervjuguide, men också ställt följdfrågor, vilket Trost (1993/2005) påpekar är viktigt vid 

en kvalitativ intervju, för att få en djupare förståelse för deras tankar och idéer. 

Bearbetningen av materialet samt analys och tolkning har skett kritiskt och ett öppet 

förhållningssätt har tillämpats, vilket är extra viktigt då det finns en allmän osäkerhet kring 

kvalitetskriterierna för kvalitativ forskning (Repstad 2007). 
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5 Resultatredovisning 

Som nämnts tidigare har metoden för studien varit intervjuer. Presentationen av resultatet 

sker tematiskt för att lättare kunna koppla materialet från intervjuerna till vårt syfte och 

frågeställningar. Tematiseringen fokuserar på vad lärare samt elever anser vara 

bildkommunikation, hur eleverna lär sig bildkommunikation bäst och om de tycker att det 

är viktigt med undervisning i bildkommunikation. Vi har även intresserat oss för hur 

mycket av undervisningen i bildämnet som innefattar samtal, då en stor del av studiens 

vetenskapliga förankring tar upp samtal som ett centralt moment inom bildkommunikation. 

Ytterligare en aspekt som vi valt att belysa, men endast i resultatet av lärarnas intervjuer, är 

lärarnas intentioner med sin undervisning i bildkommunikation.  

Kapitlet inleds med resultatet från lärarnas intervjuer följt av resultatet från gruppintervjun 

med eleverna och avslutas med sammanfattande slutsatser. 

5.1 Intervju med bildlärare 
De två intervjuerna tog ca 40 minuter var och ägde rum på skolorna där lärarna var 

verksamma. Vi hade gott om tid att sitta ner och båda lärarna uttryckte att de tyckte det var 

roligt att få vara med. Innan båda intervjuerna fick vi titta runt lite i skolornas bildsal samt 

se vad eleverna arbetade med för tillfället. Vi fick då höra en del av pågående projekt och 

det har även kommit upp och hänvisats till under båda intervjuerna. För att förstå vissa av 

de saker som sägs i intervjuerna har vi därför behövt ta med bitar av dessa samtal också. 

5.1.1 INTERVJU MED MARIA 

Maria har arbetat som lärare på samma skola hela tiden. Hon ville byta sitt tidigare yrke 

och utbildade sig därför till bildlärare på universitet. Intervjun ägde rum i lärarnas fikarum 

men trots det var det endast vid ett tillfälle som koncentrationen blev något lidande då vi 

blev störda. 
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Vad är bildkommunikation? 

Maria utgår i sitt resonemang mycket från elevarbeten. Hon säger att ”eleverna ska 

förmedla nånting med det dom gör” och ”dom ska lämna ett spår efter sig” på något sätt i 

sina bilder. Men när vi ställer frågan igen och ber henne att bortse från eleverna och 

undervisningen blir svaret istället att bildkommunikation är ”allt vi har runt om oss i 

samhället” men kommer tillbaka till att beskriva bildundersvisningen. Eleverna får göra 

reklam, levande bilder och ta fotografier. Maria uttrycker att eleverna blir överrösta med 

bilder, att det är bilder överallt. 

För Maria är bildämnet ett praktiskt/estetiskt ämne och hon utgår från skapandet även i sin 

undervisning i bildkommunikation. 

Lärarens intentioner med sin bildundervisning i bildkommunikation 

Maria förklarar att allt som ingår i undervisningen har hon tagit från kursplanerna. Hon 

jobbar utifrån de mål som står där. På frågan om vad det centrala budskapet är som hon vill 

få fram till eleverna i sin undervisning i bildkommunikation svarar hon att ”det är ju 

ingenting sånt där som man går och tänker på” utan ”allt de dom gör ska ju betyda 

nånting” och att ”dom ska lämna nått budskap efter sig". 

Rena teorilektioner i bildkommunikation har inte förekommit och Maria tycker att det är 

svårt att berätta för eleverna vad begreppet bildkommunikation betyder och vad det är 

eftersom ”det bara krånglar till det för dom”. Hon försöker istället väva in 

bildkommunikation i sin undervisning så att eleverna inte tänker på att det är 

bildkommunikation de håller på med. Maria uttrycker också att eleverna ska få växa in i 

det. Hon pratar om att de får göra större och större saker ju äldre de blir. 

Hur eleverna lär sig bildkommunikation bäst 

Maria tror att eleverna utvecklar sitt bildspråk genom att prata om bilder, prata omkring 

bilder och att de får se olika slags bilder. Eleverna växer in i det och blir mer och mer vana 

vid vad en bild ska innehålla för att den ska kunna säga något. 

På frågan vad Maria tycker är viktigast för eleverna, att kunna uttrycka sig eller kunna 

förstå bilder svarar hon att ”det är viktigt att dom ska kunna uttrycka sig”. 
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Viktigt med bildkommunikation i undervisningen? 

På frågan vad de främsta fördelarna med att kunna bildspråket är svarar hon att ”det är ju 

jätteviktigt. För att det finns ju dom som har jättesvårt att kommunicera”. Elever som har 

det svårt med ”skrivämnena” kan i bildundervisningen göra bilder och kommunicera via 

dem, de har möjlighet att få visa sig duktiga. ”Att dom kan få berätta en sak med sin bild” 

är, som hon uttrycker det, ”värt jättemycket för dom”. 

Vi ber Maria att tänka utanför skolans ramar och undrar om det är lika viktigt att kunna 

bildspråket när eleverna kommer ut i arbetslivet. Hon förklarar då hur vi hela tiden är 

omringade av bilder som vill berätta något för oss och nämner reklam och konstbilder som 

exempel. Maria anser att eleverna redan förstår bilder, att de kan läsa av ”det här”. Vi 

frågar om hon menar att skolan inte behövs så mycket eftersom de klarar av det själva och 

hennes svar blir då att ”Nej, jag tror att dom klarar det mycket själva”. 

Samtal kring bilder och bildkommunikation 

Maria pratar inte bildkommunikation med sina elever, men det kan komma upp någon 

gång för eleverna som går i nian. Eleverna får ingen teoriundervisning i bildspråk men hon 

talar om för eleverna att bilder ska förmedla något. Bildskapandet är dock dominerande i 

bildundervisningen anser hon. Begrepp som bildkommunikation används inte eftersom hon 

menar att ”inte använder man dom här ordena [...] då skulle dom bara tycka bara att det var 

krångligt”, det är bättre att de arbetar med bildkommunikation utan att de tänker på det för 

att ”göra det så enkelt som möjligt” för eleverna. 

Eleverna ska enligt Maria kunna berätta om sina bilder och på frågan om för vem säger 

hon att  ”det beror ju på vad bilden är.. Vad det är för syfte med bilden”. Om det något som 

”bara är för deras egen skull” eller om det är något ”som vi gör en utställning på”. 

Maria prioriterar enligt sig själv det praktiska arbetet och använder sig mest av 

bildskapande i sin undervisning. Teorigenomgångar förekommer ibland när ett nytt jobb 

ska introduceras. Hennes tro på att eleverna tycker det är konstigt med teorilektioner, då 

man ska göra annat än att jobba praktiskt, gör att hon undviker detta. 
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5.1.2 INTERVJU MED KATRIN 

Katrin har arbetat som lärare på en annan skola innan och valde att fortbilda sig även för 

bildämnet för några år sedan. Katrin har arbetat på denna skola endast en termin och en del 

av hennes elever vi intervjuade har bara haft tre till fyra lektioner med henne. 

Intervjun ägde rum i ett avskilt rum på skolan och kan därför påverkat till varför denna 

intervju blev något längre än den tidigare. En annan lärare kom in och vände i dörren då 

denne insåg att rummet var upptaget. Detta störde dock inte nämnvärt. 

Vad är bildkommunikation? 

Katrin anser om bildkommunikation att ”det är ju dels det man tar in och det är ju också 

det man sänder ut. Och det kan ju vara en trafikskylt är bildkommunikation. En målning är 

ju..” och hon menar att de alla kommunicerar på olika sätt, att en del budskap kan vara 

tydligare, också att bildspråket är väldigt brett. 

Katrin ser bildämnet som ett kommunikativt ämne och i stort sätt allt inom bild är 

kommunikativt, även om man gör en bilddagbok så är det kommunikation om bara till sig 

själv. 

Lärarens intentioner med sin bildundervisning i bildkommunikation 

Katrin fokuserar inte på produktion i sin undervisning, det är processen som är det 

viktigaste, inte produkten. Hon poängterar tidigt för eleverna att det är ett kommunikativt 

ämne, att det handlar om språk. Bildkommunikation, tycker Katrin, genomsyrar hela 

undervisningen vare sig eleverna skapar eller pratar på lektionerna. 

Mycket i undervisningen säger hon handlar om att eleverna hela tiden ska tänka själva och 

prata mycket kring bilder, film eller konst. Katrin tar upp ett exempel där hon berättar om 

ett projekt där eleverna ska skapa en idé och redogöra målgrupp, hur formen fungerar, 

material och miljöperspektiv.  

En annan sak som Katrin tycker är jätteviktigt är att eleverna får möjlighet att förklara 

saker på olika sätt, att de inte ”bara bör liksom ta till att man skriver utan man kan faktiskt 

också ta till att fota eller måla eller skissa”. 
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Hur eleverna lär sig bildkommunikation bäst 

På frågan vad det bästa sättet är för att utveckla elevernas kommunikativa kompetens i bild 

svarar Katrin att hon ”försöker ju att knyta till annat så att det ska bli en helhet”. Att det är 

”jätteviktigt att man koppla till saker som händer utanför” och inte isolera det till bildsalen, 

men också att man ”försöker utgå ifrån dom själva”. 

Ett annat exempel som hon tar upp för att eleverna ska lära sig bildkommunikation är att 

”man är medveten om att det som kommuniceras förändras beroende på, texten till 

exempel eller bilden”. Genom att koppla bildämnet till andra kommunikationsmedier kan 

hon visa på hur budskapet då kan förändras menar hon. 

Att eleverna får lära sig begrepp som bildkommunikation och bild som språk tycker Katrin 

är jätteviktigt att de känner till. Viktigast är att variera undervisningen, anpassa efter 

gruppen och att uppmuntra elevernas bildanvändande på fritiden. Hon tycker att det är lika 

viktigt att eleverna kan förstå andras bilder som att de kan uttrycka sig själva i bild. 

Viktigt med bildkommunikation i undervisningen? 

Det viktigaste i bildundervisningen är bildkommunikation, ”det är kärnan”, men ”många 

ser det som att det ska va nån produktion” säger Katrin. Hon vill ”inte att det ska va fokus 

på att det ska va nån produktion”, hon ser inte ämnet på det sättet. 

Några argument för att kunna bildkommunikation är enligt Katrin att eleverna ”är en del av 

samhället dom med” och ”att kunna tänka kritiskt”. Vad man än jobbar med måste man 

kunna hantera bilder. Även att ”kunna uttrycka sig själv” och att veta att det finns fler 

vägar att kunna kommunicera.  

Samtal kring bilder och bildkommunikation 

På bildlektionerna får eleverna enligt Katrin prata mycket om sina och andras bilder. Om 

de inte diskuterar på lektionerna får eleverna lämna in sina tankar eller den färdiga 

uppgiften, t. ex om de gjort en filmanalys eller stadsvandring. Då ska de redogöra för sina 

tankar och funderingar skriftligt istället. 
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Katrin tycker absolut att man ska ”ta upp dom orden” (syftar på begreppet 

bildkommunikation). Men hon använder inte exakt vårt ord säger hon, utan pratar istället i 

termer som ”bild är ett språk”, ”det handlar om kommunikation” och ”bilden är ett 

kommunikativt ämne”. Hon tycker att eleverna behöver de här begreppen. 

5.2 Intervju med elever 
Avsikten var att intervjua elever från år nio men då intervjuerna skulle ske var de flesta av 

eleverna i år nio ute på PRAO, därför har vi intervjuat elever från år åtta. Intervjuerna tog 

ca 20 minuter och ägde rum på deras egen skola. Slumpen avgjorde att eleverna blev 

intervjuade före läraren vid de båda tillfällena.  

Vid de båda elevintervjuerna inledde vi med att ställa frågan om de hade hört talas om 

bildkommunikation förut och bägge grupperna svarade ”nej” på den frågan. Men när även 

begreppet bild som språk fördes på tal var eleverna inte lika osäkra. De fick därefter varsitt 

papper där de skulle rita eller skriva ner tankar utifrån begreppet/begreppen, 

bildkommunikation samt bild som språk. Dessa papper utgjorde sedan grunden för vår 

fråga om vad bildkommunikation är. 

5.2.1 INTERVJU MED MARIAS ELEVGRUPP  

Marias elevgrupp bestod av fyra elever i skolår 8. Alla elever har haft bild med henne 

sedan år 7. Intervjun genomfördes i anslutning till bildsalen där de andra eleverna arbetade. 

Detta kan ha medfört att eleverna var något distraherade i vissa ögonblick. 

Vad är bildkommunikation? 

Eleverna hade olika uppfattningar om vad bildkommunikation är. En av eleverna tänkte på 

”en bild [...] med ett budskap” och fick sedan hjälp av kamraten med ett påstående, att man 

kan ”förmedla ett budskap med hjälp av bilder till exempel vägskyltar och affischer”. De 

två andra eleverna trodde att bildkommunikation är när man pratar om bild och att man kan 

rita eller måla istället för att säga med ord. 
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Hur eleverna tror att de lär sig bildkommunikation bäst 

På frågan om vad eleverna tror är det bästa sättet för dem att lära sig bildkommunikation 

nämner en av eleverna ”ansiktsuttryck” som enligt dem är ett moment de tidigare har 

arbetat med i Bilden. Eleverna förklarade att de har gjort ansiktsuttryck som skulle 

”förmedla vilken känsla den personen har”. De tror allmänt att de lär sig bäst genom att 

tillverka egna bilder. 

Senare i intervjun när vi pratar om hur mycket eleverna får samtala om sina bilder håller en 

del av eleverna med om att det är ett bra sätt att lära sig förstå bilder bättre om de skulle 

samtala mer kring bilder. 

Viktigt med bildkommunikation i undervisningen? 

Eleverna får frågan om de skulle vilja lära sig mer om hur bilden fungerar som språk och 

om de tror att de kommer ha användning av att kunna bildspråket. Alla svarar ”ja” och en 

elev säger att man har nytta av det utan att man tänker på det, som ”reklam å skyltar”. 

Samma elev svarar på frågan om det är viktigt att de får lära sig det i skolan. Denne svarar 

att ”det kan väl vara bra å få lite mer.. Fast man lär sig ju det mesta.. ja.. själv”. 

En av fördelarna med att kunna bildspråket, säger en av eleverna, är ”om man typ ska 

förklara nånting man inte kan förklara med ord”. En annan håller med och lägger till att det 

”finns ju inte ord till allt hela tiden”.  

Eleverna får frågan om det finns bilder som är svåra att förstå. ”Grottmålningar” kommer 

då upp som ett exempel från en elev och vi pratar lite kring symboler och undrar sedan om 

de har ’koll på’ symbolerna. Alla elever svarar med ett högt gemensamt ”nej”. Vi frågar 

om de känner sig i behov av undervisning i symboler och en av dem tror att det är en 

fördel, att ”det kan väl hjälpa att förstå en del saker”. 

Samtal kring bilder och bildkommunikation 

Eleverna är överrens om att de inte har haft någon undervisning i bildkommunikation. När 

de beskriver arbetet med ansiktsuttrycken de har gjort tidigare frågar vi om de pratade om 

sina bilder i samband med övningen, men de gjorde de inte och inte heller vad bilden 
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förmedlade (som faktiskt var uppgiften enligt läraren). De förklarar att alla ”gjorde typ 

samma saker” och att det var därför de inte pratade om sina bilder. 

I slutet av intervjun ställer vi frågan om de överhuvudtaget pratar mycket om sina bilder 

och alla eleverna svarar då ”nej”. Vi frågar om det är ett bra sätt att prata om sina bilder 

och en av eleverna tycker att man skulle förstå bilder bättre om man pratar mer. 

5.2.2 INTERVJU MED KATRINS ELEVGRUPP 

Katrins elevgrupp bestod av fem elever i skolår 8. Alla elever har haft bild med henne 

sedan terminens start. Intervjun ägde rum i ett avskilt rum på skolan. 

Vad är bildkommunikation? 

En av eleverna tänkte på reklam (se figur 2), att det är folk som ”vill ut och sälja sin 

produkt” och en annan elev berättade att om man tittar på bilderna i en bilderbok eller 

serietidningar så förstår man handlingen ändå. Ytterligare en tanke om vad 

bildkommunikation kunde vara är att man pratar om bilder. 

 
Fig.2 Skiss av en elev i grupp 2 

Några andra av förklaringarna handlade om TV, MSN, telefoner och videosamtal. Det var 

två elever som hade liknande tankar trots att de inte satt bredvid varandra vid intervjun. En 

av de båda eleverna tog upp teckenspråk som förklaring till sin bild. 
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Hur eleverna tror att de lär sig bildkommunikation bäst 

Att ”prata massa bilder” var ett förslag och att man ska ”försöka lista ut själv vad de 

betyder”. ”Diskutera i gruppen då” undrar en av eleverna och får jakande svar. 

Viktigt med bildkommunikation i undervisningen? 

På frågan vad de tror att syftet med undervisning i bildkommunikation kan vara svarar en 

elev att det är ”intressant” och två andra elever instämmer.  

En elev ger oss ett exempel varför det kan vara bra att kunna bildspråket: ”om man ska 

försöka ta reda på en sak, och sen har man en bild, och sen ska man försöka förstå 

bilden(...)”. ”Man behöver inte bara kommunicera [...] via vanlig text” menar en anan elev. 

Samma elev kommer på idén att ”man kan tjäna pengar på det” och kamraten bredvid 

håller med och säger att man kan då ”berätta för andra vad den här bilden ja..”. 

På frågan om de tror att de behöver lära sig bildkommunikation i skolan svarar först en 

elev att det ”beror ju på vem man är” och ”en del kanske har lite mer talang än andra”, men 

en av elever säger då att ”man kan ju öva” och får också medhåll. 

Eleverna skulle vilja lära sig mer om bildkommunikation först och främst för att det är 

”intressant” men också så ”att man snabbt kan se vad bilden menar”. Att bilder kan ”säga 

historiska händelser” är något som kommer upp och även målningar som kan vara, enligt 

eleverna, dåliga när man inte förstår dem.  

Samtal kring bilder och bildkommunikation 

Eleverna uttrycker att de inte har pratat om bildkommunikation tidigare och de tror inte att 

de har gjort något i undervisningen som kan kopplas till begreppet. Men de uttrycker att de 

pratar mycket om bilder på bildlektionerna och har tidigare under intervjun gett flera 

exempel på hur detta gått till. 

5.3 Sammanfattande analys  
Vi kommer att redovisa skola för skola och sedan söka svar på de specifika frågor som 

denna undersökning grundar sig på. Genom att jämföra med vad bildkommunikation är 
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utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan vi se hur väl lärarens intentioner och elevernas 

uppfattningar stämmer överrens med detta synsätt. 

5.3.1 MARIA OCH HENNES ELEVGRUPP 

Vår uppfattning är att Maria tycks ha en vag uppfattning om vad bildkommunikation är, 

eller i alla fall svårt att sätta ord på det. Hon tycks prata sig runt det hela tiden genom att ta 

upp praktiska övningar och återkommer till den enda klara uppfattningen, vilken är att 

eleverna ska uttrycka något genom bilden. Maria tror också att prata om bilder och se 

många olika bilder är det som eleverna lär sig bäst på. Trots detta talas det inte speciellt 

mycket kring uttrycket bildkommunikation och termer som används inom området. 

Bildämnet har enligt Ahlner Malmström (1991) tidigare varit ett praktiskt/estetiskt ämne 

och detta innebar att man lade mer tyngd på själva skapandet. Enligt Wetterholm (2001) 

och NU03 (Skolverket 2005) lever dessutom gamla konventioner kvar. Maria har en 

praktisk/estetisk syn på ämnet och det kan vara därför hon har så svårt att praktisera och att 

prata om bildkommunikation. Men hon är inte ensam, 45 procent av bildlärarna hade 

denna syn enligt utredningen som gjordes 2003 (ibid. 2005). Syftet med Marias lektioner 

är att eleverna ska kunna berätta om sina bilder men samtidigt undviker hon termer som 

vanligtvis används inom bildkommunikation i tron om att det blir enklare för eleverna. 

Detta anser vi är en paradox. Om eleverna ska kunna berätta om sina bilder så måste enligt 

Ahlner Malmström (1991) och Sparrman (2002) gemensamma begrepp, som används inom 

området, ligga till grund för det. Enligt det sociokulturella perspektivet har orden och 

begreppen innebörder som är kopplade till kunskap (Säljö 2005) och denna kunskap kan då 

riskeras att gå förlorad för eleverna när de inte får appropriera genom dessa. 

Utifrån elevernas skisser och den diskussion som fördes under intervjuerna anser vi att de 

har en tämligen klar uppfattning om begreppet bildkommunikation. De anser att bilder har 

budskap och uttrycker även att man kan använda bilder istället för ord. I och med detta 

påstående anser vi att de förstår att bilder kan fungera som ett språk. Trots detta är de 

väldigt låsta till vägskyltar och ansiktsuttryck, vilket de har arbetat med under 

bildlektionerna. Eleverna verkar ha svårt att koppla kunskapen till andra bilder än just de 

som de för tillfället arbetat med. Det verkar även vara svårt för dem att se hur kunskaperna 

40 



de lär sig i skolan kan tillämpas på andra områden och att bild är något man kan tillämpa 

när språket inte räcker till. De har med andra ord ett hierarkiskt/vertikalt perspektiv på bild 

(Marner & Örtegrens 2003). Elevernas uppfattning är att de sällan pratar om bilder och 

bildkommunikation.  

Det är viktigt att veta vad syftet är med skapandet i Bild (Skolverket 2005). När vi utgår 

från Marias syn på bildämnets kommunikativa roll, att eleverna ska uttrycka något, är det 

precis så som eleverna verkar jobba med sina bilder. Hon har en uppfattning att det pratas 

mer kring bilder än vad eleverna ger uttryck för. Samtidigt vill hon inte använda svåra ord 

och begrepp som krånglar till det för eleverna men detta ger effekten av att eleverna har 

svårt att koppla kunskapen till andra områden. Enligt bl.a. Sparrman (2002) och Ahlner 

Malmström (1991) behöver man lära sig och utveckla bildspråket, vilket innefattar både 

syntax och tankarna för att kunna koppla kunskapen till nya områden.  

5.3.2 KATRIN OCH HENNES ELEVGRUPP 

Katrin anser att bildkommunikation genomsyrar i princip alla bilder och även 

undervisningen. Man kommunicerar genom bilder både som mottagare och sändare, att det 

är ett språk som eleverna tillämpar både när de pratar om bilder och när de skapar bilder. 

Det centrala i undervisningen tycks vara att medvetandegöra processen och innehållet. 

Kärnan i hela undervisningen är bildkommunikation och det ska genomsyra allt. Eleverna 

ska prata om, tänka om, och använda sig av bilder. Viktigt, menar Katrin, är att koppla det 

eleverna gör till verkligheten, både till deras fritidsintressen, till kultursamhället vi lever i 

och till andra medieringsverktyg. Hennes intentioner med undervisningen kan också 

beskrivas som att eleverna ska förstå bildens relation till det verkliga livet och deras 

funktion i samhället (Ahlner Malmström 1991). Begrepp och artefakter ser hon som 

viktiga verktyg för att appropriera kunskap. Eleverna ska absolut använda sig av dem. 

Detta ligger i linje med det kommunikativa inslag som dagens kursplan (Skolverket 2000) 

har. Dessutom tycks hon ha en syn på lärande som följer både Säljös (2005) och Marner 

och Örtegrens (2003) forskning. 

Katrins elever tycks se bildkommunikation som bilder som förmedlar ett budskap eller att 

man konkret pratar om bilder. Några elever tycktes ha svårt att se just bild som 

41 



kommunikation och tog upp andra kommunikationsverktyg där man pratar verbalt, med 

skrift eller använder teckenspråk. Detta kan ses som en brist i förståelsen av just ordet 

bildkommunikation då vi anser att denna osäkerhet inte syntes senare under intervjun när 

andra frågorna ställdes. Eleverna tycks ha lätt att prata om bilder och har idéer om vad 

olika innehåll kan betyda. De inser att bilder finns överallt i samhället och att de påverkar 

oss på ett eller annat sätt, som flera av de texter vi läst också uttrycker (Ahlner Malmström 

1991, Hansson m fl 1992, Skolverket 2005). De har inte uppfattat att bildundervisningen 

innehåller bildkommunikation men ger samtidigt flera exempel på hur detta har skett. Vi 

tolkar detta som att de ännu inte har fått grepp om ordet bildkommunikation men ändå 

tillämpar det i högsta grad. Det ord de främst använder istället är att bilder ”förmedlar” och 

att bild är ett ”språk”. 

Likaså här kan vi se att lärarens intentioner med undervisningen uppfattas av eleverna så 

som den var tänkt. Dock har Katrin en uppfattning om att det används mer ord som hör till 

begreppet bildkommunikation än vad eleverna tycks ha uppfattat. Eleverna kan ändå 

förklara med egna ord det läraren försökt förmedla. Detta anser vi kan bero på den korta tid 

som eleverna har haft bildundervisning med denna lärare. Budskapet har nått fram, men 

alla termer har de inte tagit till sig ännu. 

5.3.3 SLUTSATSER 

Elevernas syn på bildkommunikation var spridd men de flesta hade ändå en grundtanke om 

att begreppet hade med bildens budskap att göra. 

Lärarnas syn på bildkommunikation tycks nå eleverna oavsett vilken grundsyn läraren har. 

Genom att arbeta både ur ett praktiskt/estetiskt synsätt och ur ett kommunikativt synsätt 

har lärarna förmedlat sitt synsätt till eleverna. Intentionen med undervisningen tycks ha 

gått fram till eleverna genom båda dessa synsätt. Hos Maria med det praktiska/estetiska 

synsättet var intentionen att eleverna skulle skapa bilder med budskap, vilket eleverna 

också förstod att de gjorde. För Katrin med det kommunikativa synsättet var intentionen 

betydligt bredare och djupare och detta ser vi också att eleverna har uppfattat. 
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Maria utryckte att hon utgår från läroplanen och vi undrar då om den är otydlig eftersom 

kursplanens intention har varit att bildämnet är kommunikativt. Här kan vi förstå forskarna 

till NU03 som föreslår en tydligare skrivning av bildkommunikation som ett av uppnående 

målen (Skolverket 2005). Sannolikt är att de gamla konventioner inom ämnet lever kvar, 

som också bekräftas av Skolverkets projekt rapport (ibid.), vilket Maria också tydligt 

uttrycker. 
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6 Diskussion  

Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka och jämföra bildlärares samt elevers 

syn på bildkommunikation och dess roll i undervisningen. I avsnitt 6.1 respektive 6.2 

försöker vi svara på uppsatsens frågeställningar. Vidare reflekterar vi över konsekvenserna 

av våra val av metod och val av vetenskaplig förankring (uppsatsens pålitlighet och 

giltighet). Avslutningsvis presenterar vi reflektioner och förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Det sociokulturella perspektivet som vi anser bildämnet utgår ifrån idag innebär att man 

ser bildämnet som kommunikativt och inte praktiskt/estetiskt. För att ta till sig den kunskap 

som finns inom ämnet krävs att man lär sig artefakterna. Men det räcker inte att bara 

använda de fysiska artefakterna utan även appropriering måste ske menar Vygotskij (Säljö 

2005). Eleverna måste få diskutera, reflektera, analysera och på andra sätt erfara den 

kunskap som annars ligger dold. De intervjuade lärarnas syn på bildkommunikation och 

dess roll i bildämnet skiljer sig åt på ett grundläggande plan, det finns tydliga variationer 

dem emellan men också likheter.  

Katrin har överlag en uppfattning som överensstämmer med det sociokulturella 

perspektivets syn på kommunikationens och språkets betydelse för lärandet. Medan Maria 

tycks framför allt se bildämnet som ett praktiskt/estetiskt ämne. Vi håller dock med Marner 

och Örtegren när de föreslår en medveten strävan i skolan att praktisera ett horisontellt 

medieringsbegrepp och de föreslår då dialogicitetsbegreppet (Marner & Örtegren 2003). 

Vår analys av intervjuerna visar på att Katrin främjar detta sätt där dialogen är viktig och 

eleverna får lära av varandra. Både skriftligt och muntligt språk tar en central plats i 

bildundervisningen och hon anser även att kommunikationen har en stor betydelse för 

lärandet av bildkommunikation. Maria är däremot tveksamt inställd till att föra begreppen 

på tal och eleverna ger uttryck för att de inte samtalar mycket i bildämnet. 
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Både Maria och Katrin har uttalat att samtalet kring olika slags bilder är viktigt. 

Uppfattningarna går däremot isär om vad som är viktigast vad gäller att förstå andras bilder 

och att kunna uttrycka sig själv i bild. Detta är ett avgörande ställningstagande som starkt 

påverkar undervisningens innehåll. Enligt Maria är det egna uttrycket viktigast medan 

Katrin hävdar att båda är lika viktiga. Katrins uppfattning är också att det är viktigt med ett 

helhetsperspektiv, att koppla undervisningen till andra medieringsverktyg och till andra 

kontexter samt att uppmuntra elevernas fritidsintressen rörande bild. Vi ser denna syn på 

bildundervisning som önskvärd då detta sätt gör det möjligt för barnen att lära sig att se 

bildens relation till verkligheten och att bilden ingår i den mänskliga kommunikationen 

(Ahlner Malmström 1991). Eleverna däremot uppfattar att eget bildskapande och 

diskussioner kring bilder är bästa sättet och flera elever tror att de kan lära sig det mesta 

utan skolan. Men förmågan att skriva och att läsa visuellt måste läras in (Sparrman 2002). 

Ahlner Malmström är av den åsikten att genom praktisk övning i sitt eget bildspråk 

utvecklar barn sin egen bildkommunikation. Men detta menar hon ställer krav på 

pedagogen som måste ha kunskap om bildkommunikation, t.ex. kunskap om bildtolkning 

och bildanalys. Pedagoger får inte stanna vid att tycka en bild är vacker utan ska 

tillsammans med eleverna samtala om vad bilden ger för känslor och tankar, 

bildundervisning skall arbeta med bilders uttryck och innehåll (Ahlner Malmström 1991). 

Vi kan se att Katrin har liknande syn på hur eleverna ska utveckla sitt bildspråk. 

Förutom att samtala kring bilder måste läraren ge eleverna andra verktyg för att 

appropriera (Säljö 2005). De måste få prova på olika medier, få möta nya kulturer (inte 

bara klassrumskulturen), de måste få tankeredskap för att kunna tänka kring bilder och de 

måste få koppla dessa till den verklighet som både de och vi lever i. De måste helt enkelt få 

använda bildspråket på många olika sätt för att öka kunskapen om dess 

användningsområde och för att kunna använda det som ett eget verktyg på ett givande sätt 

(Ahlner Malmström 1991). Maria ger uttryck för att elever ”växer in i det” men denna åsikt 

delas inte av Vygotskij som menar att lärande föregår mognad (Säljö 2005) 

Båda bildlärarna är överens om att de kan se ett ökat behov av kunskaper i 

bildkommunikation i dagens samhälle, där bilden spelar allt mer en betydande roll i vår 
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visuella kultur. Denna syn överrensstämmer med vad kursplanen beskriver och det står 

även att undervisningen i bild ska sträva mot att göra eleven medveten om bilden som 

språk (Skolverket 2000). 

Vi anser att Katrin har en bättre strategi för att göra eleverna mer medvetna om bilden som 

språk då begreppen används och samtal kring ämnet är en naturlig del i 

bildundervisningen. Man ska samtala om vad bilder ger för intryck för att eleverna ska bli 

bildspråkligt medvetna (Ahlner Malmström 1991). För att förstå bilder måste vi förstå 

bildspråkets regler (Hansson m fl 1992, Ahlner Malmström 1991) och bästa sättet för att få 

eleverna medvetna om detta är att just samtala kring bilder anser vi. Vygotskij fördjupar 

detta något och menar att för att förstå vad en människa säger måste man även förstå 

tankarna bakom (Vygotskij 2001). Det gör samtalet ännu mer viktigt för undervisningen i 

bildens språk. 

Vi frågade lärarna vad de trodde anledningen var till att endast 12 procent av 

bildundervisningen behandlade bildkommunikation som utredningen av bildämnet 2003 

visar (Skolverket 2005). Katrin hade en uppfattning som liknade den som forskarna för 

utredningen hade kommit fram till, att lärarna har en föråldrad syn på bildämnet, och hon 

tog upp detta som möjlig orsak till att många äldre lärare ser ämnet som praktiskt. Vilket 

också ett flertal utvärderingar visar på då ämnet beskrivs som ”föråldrad bildundervisning” 

(Wetterholm 2001, s 9). När Maria, som vi anser har den praktisk/estetiska synen på 

bildämnet, skulle svara på frågan ställde hon sig frågande till hur undersökningen hade gått 

till och menade att arbetet med bildkommunikation vävs in i den vanliga undervisningen. 

Vi anser att för att uppnå kursplanens intentioner med ämnet Bild krävs det dels ett 

kommunikativt synsätt på ämnet men också att man aktivt jobbar med de kommunikativa 

artefakterna och diskuterar och reflekterar över bild som om det vore ett språk likvärdigt 

det skrivna. Ett horisontellt synsätt på undervisningen, som Marner & Örtegren (2003) 

föreslår är därför önskvärt. 

Vi tror att de elever vi har pratat med har svårt att veta vad de ännu inte har lärt sig och 

därmed också har svårt att se hur de ska lära sig detta annat än genom att skapa och prata 

om bilder på det sätt de hittills gjort. Därför borde det vara lärarens uppgift att klargöra vad 
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ämnets syfte är (Skolverket 2005) för att eleverna ska kunna se nyttan med undervisningen. 

Detta tycks båda lärarna i viss mån ha gjort och detta budskap har nått eleverna. Däremot 

har ingen av dem gett eleverna de verktyg som behövs för att appropriera och detta tycks 

ha sin grund i det kommunikativa synsättet respektive det praktiskt/estetiska grundsynen 

på ämnet. För att kommunicera visuellt måste vi ha kunskaper om de konventioner som 

bildspråket är uppbyggt av (Sparrman 2002).  

Vi har noterat att eleverna, trots mycket lite undervisning i bildkommunikation, i alla fall 

har en idé om vad bildkommunikation kan vara. De flesta var mer eller mindre 

bildspråkligt medvetna. Men vissa bilder var för dem svåra att förstå. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet möter vi en bild inställda på att den ska betyda något, vi 

försöker tolka den. Det var också vad eleverna uttryckte, att de försökte förstå bilder. Men 

dessa budskap kan vi bara förstå genom att använda oss av våra kulturella erfarenheter. 

Därför är utvecklingen av språket och förståelsen av semiotiken avgörande element i 

utvecklingen av kunskaper och färdigheter (Säljö 2005). 

6.2 Diskussion om val av metod  
Vi kan i efterhand konstatera att vårt val av intervjuer som metod passade för vårt syfte 

eftersom det gav oss ärliga och djupgående svar, en annan metod skulle inte gett samma 

grundliga material, och säkrat att uppsatsens frågeställningar har blivit besvarade. Att 

intervjua eleverna i grupp var även det ett gott val då vi upplevde att de kände sig trygga i 

sammanhanget. Gruppintervjun bidrog även till en dynamik i samtalet där eleverna följde 

upp varandras svar. 

Vi inser att vi skulle ha förberett intervjurummen i god tid innan intervjuerna skedde. När 

vi kom till skolorna hade lärarna bestämt rum och frågade några minuter innan intervjun 

om rummet blev bra. Detta kunde ha lett till ogynnsamma konstellationer och hade kunnat 

påverka intervjuerna negativt. Rummen hade vi dock tur med denna gång. De var bra och 

det gick att placera ut sig så att vi alla kunde se varandra och ingen hamnade i en utsatt 

position. Detta är något vi borde ha pratat om med lärarna under några av de första 

kontakttillfällena. 
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Att utföra intervjun med hjälp av ljudupptagning anser vi hjälpte oss till en bättre analys av 

intervjun. När vi lyssnade på materialet kunde man upptäcka hur lärare och elever ändrade 

röstläge och tonfall vid vissa svar och kunde på det sättet höra om de t.ex. gav uttryck för 

osäkerhet eller självsäkerhet. 

Vi anser att det var bra att eleverna fick rita sina tankar som en inledning till intervjun 

eftersom de då fick tänka själva och inte påverkas av varandras uppfattning kring vad 

bildkommunikation är, som annars hade funnits risk för. Ett problem med gruppintervjuer 

kan vara att bara de accepterade åsikterna kommer fram. (Repstad 2007). Men detta var 

inget problem i denna undersökning då alla eleverna ritade samtidigt och påverkades därför 

inte av varandras åsikter. 

6.3 Diskussion om val av vetenskaplig förankring 
Vi upplever att Säljös (2005) sociokulturella perspektiv har varit värdefullt och relevant för 

uppsatsen men det har vissa begränsningar då Säljö har ett vertikalt/hierarkiskt synsätt på 

språk. Därför har vi istället inriktat oss på Marner och Örtegrens perspektiv som är mer i 

fas med den utveckling som skett inom bildämnet de senaste decennierna. De föreslår en 

strävan mot att praktisera ett horisontellt medieringsbegrepp (Marner & Örtegren 2003). 

Något annat perspektiv har inte varit aktuellt då uppsatsen utgår ifrån att bilden fungerar 

som ett språk och att bild är ett så pass betydelsefullt ämne att det bör tas med största 

allvar. 

Litteraturen har gett oss viktiga begrepp och en bra bakgrund för att se hur bildämnet växt 

fram och formats. I jämförelse mellan normativ litteratur och litteratur om olika teoretiska 

inriktningar har vi kunnat se hur ämnet har påverkats i olika riktningar. Det har dels gett 

oss en bra förståelse till de olika synsätten på ämnet, men också till varför det är så svårt att 

få igenom en förändring av ämnet. Vi har dock inte lyckats finna texter eller forskning som 

invänder emot bildspråket eller bildkommunikationens viktiga plats i bildämnet. 

Uppsatsen grundar sig bland annat i resultatet av den nationella utvärderingen av bildämnet 

från 2003 (Skolverket 2005). Resultaten där visar att endast 12 procent av 
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bildundervisningen behandlar bildkommunikation men det är av stor betydelse hur 

frågorna var utformade, som också Maria tar upp när vi frågade henne om vad hon ansåg 

om resultaten. Bildkommunikation kan vara ett inslag i undervisningen som inte direkt ges 

någon ”egen tid” utan genomsyrar undervisningen, detta kommer inte fram i 

undersökningen anser vi. 

6.4 Avslutande reflektion och förslag till vidare forskning 
I skrivande stund arbetar skolverket med att utarbeta nya kursplaner för grundskolan 

(Skolverket 2009) på uppdrag av regeringen och just nu behandlas remissperiod 3. Vi ser 

att de nya kursplanerna kommer att ha en tydligare struktur. Strävansmål och 

uppnåendemål kommer att försvinna och innehållet struktureras istället efter ”syfte”, 

”centralt innehåll” och ”kunskapskrav”. Tyvärr är kunskapskraven den del som är minst 

bearbetad hittills, men vi kan se under ”syfte” att bildkommunikation och bildbudskap ses 

som viktiga. Det nämns att eleverna ska ha nytta av det i samhällslivet och i olika kulturer 

(Skolverket 2009). Tyvärr skrivs det inte uttryckligen att bild främst är ett 

kommunikationsämne, vilket vi tycker är viktigt att lyfta fram. Eftersom vår undersökning 

visar på att detta synsätt har stark påverkan på lärarnas fokus i undervisningen och 

eftersom vi i Skolverkets nationella utredning i Bild (Skolverket 2005) har fått 

uppfattningen att det är något att sträva efter så ser vi detta som ett nederlag för bildämnet. 

Vår förhoppning är att detta ändras innan den slutliga versionen slås fast. 

Trots att detta inte var vår avsikt att undersöka så kan vi ana att det krävs fortbildning inom 

bildämnets teorier. Ämnets syfte skull då kunna förstås fullt ut och lärarna skulle inte 

påverkas av gamla konventioner utan reflektion. 

Genom detta examensarbete har vi fått möjlighet att ta del av ny kunskap i form av den 

litteratur som finns i ämnet bildkommunikation samt i det sociokulturella perspektivet. 

Studien har varit mycket lärorik och har bland annat medfört att vi som författare och 

blivande lärare nått en djupare insikt kring både bildkommunikation och vad bildlärare har 

för syn på begreppet. Vi känner oss nu rustade med nyvunna kunskaper och erfarenheter 

och ska med gott självförtroende bege oss ut i skolans värld. Vi hoppas också att denna 
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uppsats kan ge andra bildlärare en djupare förståelse kring vad bildkommunikation är och 

varför detta begrepp är centralt i kursplanen för bild. 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Lázaro Moreno Herrera för sitt engagemang 

och våra gruppmedlemmar som har bidragit till synpunkter under handledningen. Vi vill 

också tacka de två lärare och nio elever som ställt upp på intervjuerna. 

 

 

Johanna Bolin & Veronica Phersson 
Örebro, november 2009 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE - Lärare 

Vi kommer att skriva om intervjuerna i vårt arbete, men ditt riktiga namn kommer inte att 

nämnas och inte heller utmärkande drag som gör att du kan identifieras av utomstående. 

Inte heller skolan kommer att nämnas vid namn eller med karaktäristiska drag. 

Vi kommer inte att föra någon information vidare till andra så som t.ex. era 

kompisar/kollegor. 

Eftersom vi gör en c-uppsats så kommer allt inspelat material att raderas efter att vi fått 

betyg i kursen. 

Du kan när som helst avbryta intervjun om du inte vill fortsätta och behöver du ta en kort 

paus så är det bara att säga till. 

 

1. Vad anser du är bildkommunikation? -centrala punkter 

2. Hur försöker du få med bildkommunikation i din undervisning? 

3. Vad är enligt dig syftet med undervisning i bildkommunikation? 

4. Tycker du att det är viktigt att undervisa i bildkommunikation? 

5. Hur stor del av din undervisning tror du behandlar bildkommunikation? 

6. Tycker du att det är viktigt att samtala kring bilder? 

7. Nationella Utvärderingen av Bildämnet 2003 visar att bara 12 % av 
bildundervisningen behandlar bilkommunikation. Varför tror du det är så lite tid 
som läggs på bildkommunikation? 

8. Vad tror du är det bästa sättet att utveckla ungdomarnas kommunikativa kompetens 
i bild? 

9. Vad anser du är de främsta fördelarna med att kunna bildspråket? 
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INTERVJUGUIDE - Elever 

Vi kommer att skriva om intervjuerna i vårt arbete, men era riktiga namn kommer inte att 

nämnas och inte heller utmärkande drag som gör att ni kan identifieras av utomstående. 

Inte heller skolan kommer att nämnas vid namn eller med utmärkande drag. 

Vi kommer inte att föra någon information vidare till andra så som t.ex. era 

kompisar/kollegor. 

Eftersom vi gör en c-uppsats så kommer allt inspelat material att raderas efter att vi fått 

betyg i kursen. 

Ni kan när som helst avbryta intervjun om ni inte vill fortsätta och behöver ni ta en kort 

paus så är det bara att säga till. 

Vi vill börja intervjun med att ni skissar ner era egna tankar. Vi kommer att ta med oss 

dessa efter intervjun. Skriv därför inga namn på dem, utan använd nummer 1-5. Vill ni ha 

tillbaka dem senare så kan vi posta dem till er. 

1 a) Vad anser du är bildkommunikation? -centrala punkter 

1 b) Vad tänker ni på när ni hör ”bild som språk”? 

2. Hur tycker ni att läraren har ökat er förståelse för begreppet bildkommunikation
 för er? 

3. Vad tror ni att syftet med undervisning i bildkommunikation är?  

4. Vad tror ni är det bästa sättet att lära sig mer om bildkommunikation? 

5. Skulle ni vilja lära er mer om bildkommunikation? 

6. Kan ni känna ibland att ni inte förstår vissa bilder? - Hur gör ni då? 

7. Vilka tror ni är de främsta/bästa fördelarna med att kunna bildens språk? 
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Övriga Frågor  

Elever: Berätta vad ni brukar göra på bildlektionerna! 

Hur har läraren gjort urvalet bland elever? 

Hur länge har läraren haft eleverna vi intervjuar? 

Är läraren behörig lärare inom bild? 

Finns det något som förhindrar eller försvårar undervisning i bildkommunikation? 
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Bilaga 2 

Hej ! 

Vi heter Johanna Bolin och Veronica Phersson och är två bildlärarstudenter från Örebro 

Universitet. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete som handlar om 

bildkommunikation. I uppsatsen vill vi, genom intervjuer, undersöka bildlärarens syfte 

med sin undervisning i bildkommunikation, samt intervjua en elevgrupp för att söka svar 

på hur de uppfattar det läraren förmedlar med sin undervisning i bildkommunikation. 

Skulle Ni vilja ställa upp och hjälpa oss med detta? Vi vill endast intervjua bildlärare som 

har utbildning i ämnet bild för att vår studie ska blir så giltig som möjligt. 

Intervjumaterialet kommer inte att återges så att det går att identifiera vem som har sagt 

vad men vi behöver ändå föräldrarnas tillåtelse för de elever som väljer att ställa upp på 

intervjuerna. 

Vi önskar att få intervjua Dig enskilt och eleverna vill vi intervjua i grupp om fyra/fem 

elever direkt efter lektionen. Själva intervjuerna tar max en timme och det är bra om de kan 

ske på skolan.  

 

Om det skulle gå bra att vi får komma till Er så hör av Er till oss inom kort. Om Ni har 

några frågor så är Ni välkomna att ta kontakt med oss. 

Med vänliga hälsningar Veronica & Johanna 
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Bilaga 3 

Hej ! 

Vi heter Johanna Bolin och Veronica Phersson och är två bildlärarstudenter från Örebro 

Universitet. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete som handlar om 

bildkommunikation. I uppsatsen vill vi, genom intervjuer, undersöka bildlärarens syfte 

med sin undervisning i bildkommunikation, samt intervjua en elevgrupp för att söka svar 

på hur de uppfattar det läraren förmedlar med sin undervisning i bildkommunikation.  

Vi önskar att få intervjua Dig tillsammans med tre/fyra elever i grupp. Det kommer att ta 

max 45 minuter.  

Intervjumaterialet kommer inte att återges så att det går att identifiera för en utomstående 

vem som har sagt vad, men vi behöver ändå en målsmans tillåtelse för att kunna genomföra 

intervjuerna. Be din målsman skriva under och ta sen med dig detta papper till oss. 

 

Elevens namn: _______________________________________ 

Jag godkänner genom underskrift att mitt barn deltar i denna gruppintervju  

 

_______________________________________ 
Namn 

 

_______________________________________ 
Ort och datum 

 

Om Ni har några frågor så är Ni välkomna att ta kontakt med oss.  

Med vänliga hälsningar Veronica & Johanna 
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