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Sammanfattning 

Den här uppsatsen handlar om bildämnet i den svenska grundskolan. Bildform har genom alla 

tider haft betydelse för oss människor. Via grottmålningar, konst, skulptur, arkitektur, foto, 

film, symboler och tecken har vi fått redskap att uttrycka, känna och förmedla olika budskap 

från urminnes tider tills idag. 

Syftet med denna studie är att synliggöra aspekter som kan bidra till hur bildämnets 

undervisning utövas i grundskolans tidigare år. Uppsatsen är en kvalitativ studie och har en 

hermeneutisk forskningsansats. Syftet har dels uppfyllts genom halvstrukturerade intervjuer 

av fem pedagoger på fem olika skolor som alla undervisar i ämnet bild i skolans tidigare år. 

Dels genom en litteraturstudie av vetenskaplig litteratur och metodböcker inom det 

bilddidaktiska fältet samt den nu gällande läroplanen (Lpo 94), den kommande läroplanen 

(Lgr 11) och den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03). 

Studien har visat att bildundervisning utövas på många olika sätt. Innehållet i 

bildundervisningen består i vissa falla näst intill bara av bildframställning var pedagogerna på 

ett sparsamt sätt för in kursplanens kunskapsmål terminsvis och som delas upp i smått torftiga 

övningar. I andra fall består den av en enorm variationsrikedom där kursplanens alla 

kunskapsmål bearbetas intensivt under en och samma termin. De aspekter som studien påvisat 

kan bidra till att påverka pedagogernas undervisning är vilken privat syn pedagogen har på 

bildämnet samt vilka organisatoriska förutsättningar pedagogen ges. Vilken utbildning 

pedagogen har inom ämnet samt hur pedagogen ser på lärande. 
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1. Inledning 

Att uttrycka sig med bilder är något som vi människor har gjort under en lång tid. Redan som 

grottmänniskor använde vi oss utav bildspråket. Syftet med bildframställning samt valet av 

olika material och teknik för att framställa dem har allt sedan dess varierat och drivit 

utvecklingen framåt till det mediasamhälle vi lever i idag. Ett samhälle där det ställs stora 

krav på att vi som medborgare ska kunna tolka och kritiskt granska det utbud som sköljer in 

över oss. Att ställa frågan varför vi har bild som enskilt ämne i dagens skola, kan uppfattas 

som en smula underligt med tanke på det nyss nämnda. Men, frågan känns ändå aktuell då vi 

under vår lärarutbildning upplevt att det finns olika sätt att se på bildens betydelse som 

skolämne, både av oss själva, andra lärarstudenter samt de lärare vi mött. En uppfattning vi 

mött är att bildens huvuduppgift är att hjälpa eleverna att lyckas nå målen i de mer teoretiska 

ämnena. En annan är att bilden ska fungera som en andningspaus för eleverna där de kan få 

lite välbehövd vila mellan de mer krävande skolämnena. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi också upplevt att bildämnet inte ses som ett viktigt skolämne utan 

nedprioriteras och försakas djupare lektionsplanering. 

Den inriktning vi i vår snart gångna lärarutbildning valde var Natur, vetenskap och lärande. 

Där fick vi upp ögonen för hur svårt det kan vara för en del elever att förstå olika 

naturvetenskapliga fenomen, framförallt då vi vuxna gärna använder oss utav vardagsbegrepp 

för att förklara dem för barn. Genom våra seminariediskussioner och de praktiska arbetena vi 

utförde i kursen växte en övertygelse inom oss att bildämnet och dess innehåll skulle kunna 

vara till stor hjälp för att underlätta elevernas förståelse för naturvetenskapens komplexitet. 

De upptäckter vi gjorde under vår nyvunna naturvetenskapliga lärdom ledde till en syn att 

bildens uppgift i skolan var att stärka andra ämnen. Vi kände därigenom att vi behövde stärka 

våra kunskaper inom bildsfären för att kunna använda oss utav bild i undervisningen av andra 

ämnen och valde därför att specialisera oss inom bildämnet. När vi läste vår specialisering 

upptäckte vi att ämnet bild hade en enorm bredd och var ett ämne i sig värt att studera lika väl 

som skolans övriga ämnen. I och med vår upptäckt blev vi också fundersamma över 

tilldelningen av undervisningstimmar och hur det är möjligt att få med alla ämnets delar på 

ett, för eleverna, givande och utvecklande sätt. Därmed väcktes intresset som ligger till grund 

för denna studie då vår önskan blev att undersöka hur bildämnets undervisningstimmar 

används av pedagoger ute i skolorna och framförallt vad som kan påverka deras 

bilddidaktiska val. 
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Enligt Hans Wetterholm (2001) har bildämnet i skolan utvecklats under olika perioder och 

därmed influerats av många olika tankar och idéer. Ämnet har inte bara påverkats av tidernas 

pedagoger utan av de aktuella krav som ställts från samhället och rådande psykologiska 

teorier samt olika ismer inom konstvärlden. Gunnar Åsén (2006) menar att bildämnet är det 

ämne som förändrats mest av alla skolans ämnen och ser spår av alla de olika traditioner, 

tankar och idéer som funnits i dagens utövande av bildämnet. Ämnets utveckling och 

teoretiska synsätt anser Ulla Löfstedt (2004) vara ett komplicerat system av paradoxala åsikter 

som kompletterar varandra. Människan är en komplex varelse som lever i en komplex värld 

vilket försvårar att tolka omvärlden med ett statiskt perspektiv då en obstinat syn kan leda till 

en begränsning av tolkningsmöjligheterna. Därför har vi i denna studie som behandlar både 

bildämnets komplicerade varande och människans lärande inspirerats av olika teorier och 

perspektiv vid bearbetningen av det empiriska materialet.  
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2. Introduktion 

I följande kapitel kommer vi presentera vårt syfte med studien samt vilka frågeställningar vi 

utgått från för att nå detta syfte. Vi kommer även att redogöra för dispositionen av studien, 

dess avgränsningar samt ge en förklaring till innebörden av de centrala begrepp vi använt oss 

utav. 

2.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att synliggöra aspekter som kan bidra till hur bildämnets 

undervisning utövas i grundskolans tidigare år. För att uppfylla vårt syfte har vi ställt följande 

forskningsfrågor. 

 Hur uttrycks synen på lärande inom bildämnet? 

 Vilka synsätt på bildämnets varande och värde uttrycks? 

 Under vilka förutsättningar verkar pedagoger som undervisar i ämnet bild i skolans 

tidigare år? 

2.2 Disposition 

Inledningsvis redogör vi för varför vi har valt det innehåll som studien har och hur intresset 

väckts samt några egna reflektioner kring ämnet bild. I kapitel två presenterar vi vårt syfte och 

våra frågeställningar, de centrala begrepp vi använt oss utav samt den disposition du nu läser. 

I kapitel 3 läggs grunden för studien där vi ger en historisk tillbakablick av bildämnet samt 

påvisar hur vår förförståelse inom området byggts upp genom delarna lärande i kreativitetens 

fotspår, bildundervisning samt styrdokument. Dessa delar har studerats utifrån vetenskaplig 

litteratur, metodböcker inom ämnet samt Lpo 94, Lgr 11 och NU-03. I kapitel fyra behandlas 

de metodologiska övervägandena som förts, den metod och det tillvägagångssätt som använts, 

studiens tillförlitlighet samt de etiska aspekter vi i denna studie visat hänsyn till. Resultatet av 

studiens empiriska material redovisas i kapitel fem som också innehåller en mindre 

presentation av de intervjuade pedagogerna. I kapitel sex diskuterar vi resultatet gentemot 

förförståelsen samt de val av metod som gjorts och ger tillsist våra egna reflektioner kring den 

utförda studien samt förslag på vidare forskning. 
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2.3 Begreppsförklaring 

I denna studie använder vi oss utav en del begrepp som kan förstås på många olika sätt. För 

att du som läsare ska förstå hur vi författare använder oss utav dessa begrepp redogör vi här 

en begreppsförklaring. 

Bildframställning innefattar i denna studie bilduppgifter som är tvådimensionella och består 

av att rita, måla, riva, klippa och klistra på papper. 

Guldminne används i studien för att påvisa vad de intervjuade pedagogerna anser vara den 

mest minnesvärda bildlektionen. 

Kreativitet används i studien för att beskriva både inre och yttre skapande. Även en kognitiv 

tankeprocess ses som kreativitet i enlighet med Lev Vygotskij (1995) och kopplas här även 

samman med initiativtagningsförmåga. Kreativitet behöver inte alltid vara något positivt utan 

även en brottsling kan enligt Gunilla Lindqvist (1999) ses som kreativ likväl som vi ser en 

atombombsutvecklare och en mytoman som kreativ. 

Lärande är ett begrepp som kan innefatta mycket och vi har inte för avsikt att problematisera 

lärande i stort. Lärande studeras i studien utifrån ett sociokulturellt perspektiv med en fokus 

på kreativitet. 

Metodböcker innefattar i denna studie litteratur som vänder sig till blivande och 

yrkesverksamma pedagoger inom det bilddidaktiska fältet. De är skrivna utav författare med 

lång erfarenhet eller utvecklade utefter en tidigare forskning inom området det behandlar. De 

metodböcker som vi använt oss utav i vår förförståelse har vi blivit presenterade för under vår 

egen bildundervisning för lärare. 

Grundskolans tidigare år innefattar i denna studie den svenska allmänna skolans 

förskoleklass till och med årskurs sex. 

Varande och värde används i studien för att kunna tala om varför bildämnet finns/bör finnas 

och hur bildämnet värderats/värderas. Det har varit svårt att särskilja varför bildämnet finns 

ifrån hur ämnet värderas och vice versa. Därför har vi valt att använda oss utav 

samlingsbegreppet varande och värde.  
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3. Förförståelse 

Följande kapitel innehåller en litteraturstudie som behandlar bildämnet samt dess didaktik och 

är indelat i fyra avsnitt. Det första avsnittet tillhandahåller en historisk tillbakablick på 

bildämnet. Det andra bearbetar begreppet lärande med en fokus på kreativitet. Det tredje 

hanterar bildundervisning och det fjärde och sista avsnittet behandlar styrdokumenten. 

Förutom den historiska tillbakablicken bearbetas avsnitten utifrån tre olika delar vilka är 

vetenskaplig litteratur, metodböcker samt Lpo 94, Lgr 11 och NU-03. Detta görs med 

intentionen att bringa ordning i den mångfacetterade bild som presenterats för oss av 

bildämnet genom Wetterholm (2001), Åsén (2006) och Löfstedt (2004) och för att skapa en 

tydlig struktur i vårt arbete. 

De kategorier vi använt i studien framarbetades utefter vårt syfte. För att kunna synliggöra 

aspekter som kan bidra till hur bildämnets undervisning utövas i grundskolans tidigare år 

valde vi att undersöka vilka synsätt på lärande som förekommer inom kreativitet. Undersöka 

hur bildundervisning utövas samt bör och ska utövas. Undersöka vilka riktlinjer skolans 

verksamma pedagoger har att förhålla sig till. 

3.1 En historisk tillbakablick på bildämnet 

I början av 1800-talet klev teckning in på skolans ämnestablå och etablerades som skolämne. 

Det ansågs att den teckning som bedrevs i skolan borde särskiljas från konstnärligt tecknande 

och anpassas till något för alla. Det utvecklades därmed metoder för hur en sådan 

undervisning kunde bedrivas i skolans stora klasser vilka gick ut på att avbilda föremål. 

Eleverna fick öva på samma avbildning tills den var lärd utifrån lärarens bedömning och då gå 

vidare till att avbilda ett nytt föremål (Gunnar Åsén 1992). Den tidiga 

teckningsundervisningens huvudmål var dels att fostra moraliskt och förankra arbetsdisciplin 

och dels öva upp en åskådnings- och iakttagelseförmåga för att bli duktiga hantverkare inför 

framtida yrkesliv (Gert Z Nordström 1994). 

I slutet av 1800-talet väcktes det allmänna intresset av barns bilder tack vare psykologins 

genombrott då de ansågs visa hur barn tänkte och kände (Marie Bendroth Karlsson 1994). 

Även konstnärerna började intressera sig för de ohämmade uttrycken som fanns i den så 

kallade barnkonsten. Genom psykologerna och konstnärerna väcktes även det allmänna 

intresset för den nya konsten och pedagogiska filosofer skapade teorier om utvecklingsstadier 

inom barns bildskapande (Åsén 2006; Bendroth Karlsson 1994).  
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Under 1900-talets början, under nationalromantikens inflytande, etablerade sig en estetisk 

fostran i skolans teckningsämne. Det dåtida samhället var i och med industrialiseringen mitt i 

en enorm utveckling med växande entreprenörskap vilket krävde, utöver som tidigare 

kvalificerat yrkesfolk, också en ökad konsumtion. För att produkterna som salufördes av 

entreprenörerna skulle bli attraktiva för allmänheten och säljas fordrades en smakfostran 

vilket tog sin början i skolan. Fokus förflyttade sig i skolan från att utbilda framtida 

arbetskraft till att utbilda blivande konsumenter och därmed behövde eleverna lära sig att 

uppskatta estetik och få en känsla för goda ting så att de senare skulle vilja konsumera vilket i 

sin tur skulle höja landets ekonomi. Nationalromantiken innebar att människor anskaffade sig 

en stolthet för sitt ursprung och sitt land och inom skolans värld undervisades det i 

hembygdskunskap och teckningsämnet fick till uppgift att vara ett stöd för andra ämnen (Åsén 

2006). 

Mellan första och andra världskriget började det debatteras inom pedagogiken om barns 

behov av att få uttrycka sitt innersta. Många barn visade symtom på att må dåligt och det 

ansågs att de behövde uttrycka sig och sin person, sina tankar, föreställningar och känslor. I 

skolans teckningsundervisning skulle eleverna skapa fritt utan att korrigeras av läraren, ta ut 

svängarna i färg och form samt prova på olika material och visa sin personlighet vilket skulle 

leda till en förståelse för de egna känslorna (Åsén 1992). Under samma period kom det även 

fram argument för ämnets betydelse som en möjlighet att ge eleverna avkoppling och 

omväxling i det teoretiska skolarbetet (Löfstedt 2004). Det fria skapandet innebar att 

pedagogen skulle, istället för som tidigare driva lektionerna, ta rollen som en stöttande 

åskådare och uppmuntra sina elever som skulle skapa fritt efter egna viljor och behov (Åsén 

2006). Grundtanken med det fria skapandet var att eleverna skulle utveckla ett eget 

individuellt bildspråk och lämnas ifred från de vuxnas inflytande och påverkan vilket för 

eleven skulle medföra en inre harmoni. Detta ledde dessvärre till att många tolkade 

pedagogens uppgift i undervisningen till att enbart förse eleverna med rätt material och att det 

heller inte var så viktigt att pedagogen var kunnig eller engagerad i ämnet (Marie Bendroth 

Karlsson 1998). 

Under 1960-talet inträffade återigen en svängning i synen på teckningsämnet då anhängare till 

det fria skapandet var missnöjda över hur metodiken användes i undervisningen och som 

enligt dem missbrukades (Åsén 1992). Samtidigt började även nyutbildade teckningslärare 

och studenter kritisera den teckningsundervisning som bedrevs i skolan för att vara för 

konstnärligt inriktad och för snäv i förhållande till samhället och den rådande massmediala 
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explosionen via film, TV, reklam och serier. Debattörerna hävdade att eleverna inte längre 

kunde lämnas åt sig själva utan behövde medel och verktyg för att kunna tolka och kritiskt 

granska det ökade bildmediala utbudet (Bengt Lindgren 2005). 

Bildmediers intågande i skolans teckningsundervisning ledde till att teckningsämnet ändrade 

karaktär och även bytte namn i Lgr 80 från teckning till bild. Vikten i ämnet lades på 

kommunikation och för första gången benämndes bildämnet som språkligt (Åsén 2006; 

Lindgren 2005). Målet för undervisningen försköts från att eleverna skulle framställa bilder 

till att istället uppnå kommunikativ kompetens (Lindgren 2005).  

Kommunikationens betydelse återfinns även i Lpo 94 i vilken Lindgren (2005) anser att en 

förändrad syn på kunskap träder fram. En kunskapssyn som innefattar ett reflekterande 

förhållningsätt med en förmåga till kritiskt tänkande och värdering av information (Lindgren 

2005). I den nuvarande kursplanen ses bildframställning, bildanalys och bildkommunikation 

som viktiga medborgliga kvalifikationer som även har betydelse för den personliga 

utvecklingen. För att både kunna delta i samhällslivet och även kunna använda sin kulturella 

yttrandefrihet behövs dessa kunskapskvalitéer (Åsén 2006). Trots detta förknippas ofta 

bildundervisning med hantverk, konst, estetik samt känsla och dessvärre väldigt sällan med 

kunskapsutveckling och kognitiva utvecklingsprocesser (Lindgren 2005).  

Gunnar Åsén (2006) förklarar att bildämnets skiftande karaktär är en återspegling av de 

rådande vetenskapliga teorierna som legat till grund för ämnets utveckling. Strävan har varit 

en vetenskaplig grund som ett sätt att stärka ämnets ställning i skolan, eftersom det av 

tradition getts mer utrymme till de mer teoretiska ämnena. Trots den vetenskapliga 

förankringen som bildämnet genom tiderna har skaffat sig har det ändå haft svårt att hävda sin 

betydelse när skolan under de senaste åren allt mer gått mot en treämnesskola, där svenska, 

matematik och engelska prioriteras, (Åsén 2006). 

3.2 Lärande i kreativitetens fotspår 

Synen på lärande har enligt Wetterholm (2001) och Ference Marton & Shirley Booth (2000) 

genom tiderna förändrats, dels tack vare nya upptäckter inom såväl psykologin, pedagogiken 

som naturvetenskapen och dels tack vare påverkan av de olika politiska skepnader som landet 

haft. I följande avsnitt studeras synsätt på lärande. 
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3.2.1 Vetenskaplig litteratur  

Marton & Booth (2000) hävdar att hur bra eller dåligt än en människa kan något finns det 

alltid någon annan som kan det bättre eller sämre. Det enda vi människor inom lärande vet 

säkert är att människor lär på olika sätt (Marton & Booth 2000). Bendroth Karlsson (1994) 

menar att i ett sociokulturellt perspektiv har det sociala samspelet med andra individer i den 

kulturella miljön människor verkar den största betydelsen för vårt lärande. En av grundarna av 

detta perspektiv är den ryska kulturpsykologen Lev Vygotskij. Vygotskij grundade en teori 

utifrån perspektivet som förklarar hur människan genom att använda olika kulturella redskap 

och symboler, först skapar sig en förståelse i den sociala gemenskapen för att sedan uppnå 

förståelse i det egna medvetandet (Bendroth Karlsson 1994). Denna teori kom att kallas 

aktivitetsteorin och kan exemplifieras med språket som ett kulturellt redskap vilket vidgats till 

att utöver tal- och skriftspråket även innefatta symbolspråket, kroppsspråket och bildspråket 

som kommunikativt medel (Bendroth Karlsson 1998) . Carina Fast (2008) hävdar att det i 

skolorna under läsning är vanligt att elever uppmanas att ignorera de bilder som ofta omger 

texten och istället koncentrera sig på enbart det skrivna. Hon anser att barn behöver bilderna 

för att förstå textens innehåll då orden utan det illustrerade annars kan bli osammanhängande 

ord utan mening. Eleverna uppmanas paradoxalt nog vid andra tillfällen att själva illustrera 

sina egenproducerade texter vilket kan vara missvisande och förvirrande (Fast 2008).  

Lindqvist (1999) refererar till Vygotskij som menar att utvecklandet av människans 

medvetande sker i ett dialektiskt förhållande mellan det sociala yttre och de inre kognitiva 

processerna. Vygotskij menar också, enligt Lindqvist (1999) och Bendroth Karlsson (1994), 

att lika mycket som en människa påverkas av den sociala omgivningen påverkas den sociala 

omgivningen av den enskildes deltagande. Även Roger Säljö (2005) betonar vikten av 

användandet av kulturella redskap, symboler och tecken i det samhälle vi lever i samt dess 

betydelse för vår gemensamma förståelse. Han påtalar även vikten av kommunicerande för att 

skapa förutsättningar för ett givande lärande. Dock anser Säljö att kommunicerandet via bilder 

har ersatts av skriftspråket och därmed tappat sin betydelse för lärandet (Säljö 2005). I 

motsats till detta anser Anders Marner och Hans Örtegren (2003) att bilder förmedlar 

argumentationer, påståenden och skeenden och har betydelse för lärandet.  

Vygotskij anser enligt Lindqvist (1999) att lärande ska utgå ifrån det redan kända och 

intressanta för eleven innan ny mark beträds och kunskap utvecklas. Lärande tar form om 

både praktiskt utförande och teoretisk kunskap sammanförs i undervisningen. Skolan ska även 

vara verklighetsförankrad för att ge eleverna en helhetssyn på världen. Om endast praktiskt 
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arbete utförs utan teoretisk kunskap i skolan finns en risk att det redan kända enbart 

reproduceras och inte utmanas och därmed inte heller utvecklar ny kunskap (Lindqvist 1999).  

Kreativitet och praktisk kunskap 

Vygotskij framhåller att det inte går att skilja praktiskt handlande från teoretiskt tänkande om 

den komplexa människan som helhet ska kunna förstås och jämställer det med undervisning 

där eleven omöjligt kan förstå dess helhet om praktik skiljs från teori (Lindqvist 1999). Lev 

Vygotskij kopplar samman kreativitet med fantasi och benämner fantasin som en kreativ 

aktivitet som utgår ifrån den sociala verkligheten och möjliggör vetenskapligt, konstnärligt 

och tekniskt skapande. Med fantasin kan människan föreställa sig ting som passerar hennes 

begränsande erfarenhetsvärld och på så sätt vidga sin kunskap (Vygotskij 1995). Vygotskij 

(1995) anser även att alla föds kreativa, det är inget vi lär oss att vara, och pedagogens uppgift 

blir att främja bevarandet av elevens medfödda kreativa förmåga och inte förstöra den. 

Bendroth Karlsson (1998) belyser den allmänna synen på kreativ skapandeförmåga som 

förutfattad där ett gott resultat inom estetiska ämnen ses som en medfödd talang. Hon 

hänvisar till olika vardagsföreställningar såsom att en framgångsrik dansare har rytmen i 

blodet, en lyckad musiker har örat för toner och en avancerad tecknare är konstnärligt lagd 

(författarnas exemplifieringar). Även Anders Marner (2005) ställer sig kritisk till den 

alldagliga uppfattningen om en medfödd talang inom det estetiska området med orden 

”Estetisk eller praktisk kompetens ses vidare ofta som personlig och som en mystisk 

begåvning och därmed som oberoende av studier; en obeskrivbar kompetens som vissa bara 

äger” (Marner 2005, s 13). 

Problemlösning 

Göran Emanuelsson; Karin Wallby; Bengt Johansson & Ronnie Ryding (1996) poängterar 

vikten av problemlösning som innehåll i skolan för att eleven ska kunna möta samhällets 

komplexitet. De menar att ”genom att lösa problem kan man utveckla tankar, idéer, 

självförtroende, analysförmåga, kreativitet och tålamod. Man lär sig att planera, upptäcka 

samband, förfina det logiska tänkandet och skaffa sig beredskap att klara situationer i livet” 

(Emanuelsson; Wallby; Johansson & Ryding 1996, s 69). Wetterholm (2001) ser kreativitet 

som en problemlösningsförmåga där ett identifierat problem via en process får sin lösning. 

Denna process sker i olika steg och tar sin början via det identifierade problemet och en 

otålighet att hitta dess lösning uppstår. Nästa steg består av en funderingsperiod varvat med 

experimenterande av möjliga lösningar vilket löper ut till nästa steg då lösningen hittas och 

glädje upplevs. Det sista steget består av den praktiska produktionen då lösningen levereras. 
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Wetterholm tydliggör även att kreativitet inte är en egenskap som somliga har utan denna 

skapandeprocess kan var och en utveckla (Wetterholm 2001). 

3.2.2 Metodböcker 

Elisabet Skoglund (1998) anser att det finns en förutfattad mening att folk tror att människan 

antingen föds med egenskapen kreativitet eller inte och hävdar att de som uttrycker detta 

varken har hört eller sett sina elever. Lärande inom bildämnets områden kräver tid och 

Skoglund vill slopa lektionstider då de hindrar kreativiteten. Den givande skapandeprocessen 

hinner många gånger inte ens ta sin början innan den avbryts. Att få uppleva en skaparprocess 

i sin helhet skapar förståelse för vad ett entreprenörskap kräver och bör tillgodoses eleverna 

(Skoglund 1998). Sten-Gösta Karlsson & Staffan Lövgren (2001) anser att bildlektionerna 

idag ofta består i för separat innehåll vilket försakar eleverna den helhetsförståelse de behöver 

för att klara samhällslivet. Då samhället hänger ihop i en helhet bör skolans undervisning göra 

detsamma. De förespråkar ett integrerat arbetssätt för att kunna tillgodose ett probleminriktat 

lärande (Karlsson & Lövgren 2001).  

3.2.3 Lpo 94, Lgr 11 och NU-03 

NU-03a förmedlar att elever ofta inte ser någon nytta med ämnet bild för sina nutida studier 

eller framtida yrkesliv men tycker att det är ett roligt ämne. Åtta av tio elever upplever inte 

heller att lärarna har några förväntningar på dem (NU-03a). I Lpo 94 och Lgr 11 står det 

skrivet att ”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 

vilja och lust att lära” (Lpo 94, s 12; Lgr 11, s 7). Vidare förmedlas att skolan ska förbereda 

eleverna för ett kommande deltagande i samhället. Skolan ska också arbeta utifrån en helhet 

och på ett balanserande vis integrera olika kunskapsformer och tillvägagångssätt. Dessutom 

uttalas att skapande har stor betydelse för lärandet och att eleven ska utveckla en förmåga till 

eget skapande. Detta genom att erbjuda eleven möjlighet att pröva på och utforska olika 

kunskaper och erfarenheter. Förmågan till eget skapande har även betydelse för elevernas 

enskilda samt gruppvisa arbete med problemlösning (Lpo 94; Lgr 11). I den kommande 

läroplanen, Lgr 11, uttalas även vikten av att främja egenskaper som möjliggör ett framtida 

entreprenörskap. De egenskaper som ses främja detta är problemlösning, initiativtagning och 

samarbetsförmåga (Lgr 11). I den kommande kursplanen för ämnet bild har ett tillägg gjorts i 

förhållande till den nu gällande kursplanen (2000) att eleverna ska uppmuntras till att ”arbeta 

på ett undersökande och problemlösande sätt” (Lgr 11 s 17). 
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3.3 Bildundervisning 

Synen på bildundervisning har enligt Nordström (1994); Åsén (2006) och Lindgren (2005) 

genom tiderna förändrats från att fostra energiska arbetare till köpglada konsumenter och 

vidare till kritiska samhällsmedborgare. I följande avsnitt studeras bildundervisning. 

3.3.1 Vetenskaplig litteratur 

Wetterholm (2001) framhåller att bildundervisningen bör vara rolig så att den lockar till 

deltagande men poängterar att det ska bedrivas en gedigen undervisning med utmaningar och 

krav. Ämnet bild har en oförtjänt stämpel på sig att vara ett lågstatusämne vilket kan bero på 

att ämnet ses som just ett roligt ämne och att det då är viktigt att som pedagog visa att ämnet 

har kunskapsmål. Bildundervisningen består ofta av osammanhängande lektionstillfällen där 

enskilda teknikuppgifter genomförs. Syftet med dessa uppgifter är att eleverna ska få prova på 

bildämnets alla tekniker för att vid senare tillfällen kunna använda sig utav dem. Dessvärre 

går eleverna genom detta miste om en förståelse för en skapandeprocess i sin helhet och 

förståelsen för dess delar försvinner likaså. Undervisningen bör bestå av skapandeprocesser 

där delar hakar i varandra och blir till helheter för att vara meningsfull (Wetterholm 2001). 

Marner (2005) hävdar att bildundervisningen måste utmana eleverna. Han menar att om 

inställningen att estetisk kunskap är en medfödd talang som vissa elever har (se 3.2.1 samt 

3.2.2) finns etablerad hos pedagogen finns en risk att undervisningen blir förenklad då det går 

att hänvisa till att vissa elever inte har talang för ämnet och därför inte kan prestera bra.  

Wetterholm (2001) anser att ett ämnesintegrerat arbetssätt underlättar måluppfyllelse i 

bildämnet då tid ofta kan disponeras på ett bättre sätt och därmed undvika att lektionerna blir 

avhuggna. Enligt honom kan en klasslärare bättre genomföra detta då en ämneslärare måste 

anpassa sin undervisning till lektionstider (Wetterholm 2001). Samtidigt som bildämnet ges 

allt mindre undervisningstid i dagens skola har ämnet vidgats vilket leder till vad Åsén (2006) 

kallar stoftträngsel och urvalssvårigheter för den undervisande pedagogen. Marner (2005) 

menar att om bildämnet fortsättningsvis ska ligga rätt i tiden och fylla en viktig plats i dagens 

skola måste ämnet välja väg och bli ett rent kommunikationsämne. En sådan bildundervisning 

skulle gynna eleverna bättre inför det kommande yrkeslivet, där kreativitet och eget 

initiativtagande har allt större betydelse och efterfrågas. För att en sådan utveckling skulle 

vara möjlig måste man se på hur bilden och den visuella kulturen kan få ett ökat utrymme 

inom skolans andra ämnen. Samtidigt får man inte tro att en mer allmän övergripande estetisk 

kompetens i skolan skulle kunna ersätta det kunnande som finns hos dagens bildlärare. Detta 

skulle kunna leda till att ämnet urholkas och töms på profession (Marner 2005). 
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3.3.2 Metodböcker 

En god bildundervisning måste vila på en stadig grund som ger undervisningen ett stabilt 

anseende som därmed tillåts ställa krav på eleverna och på så sätt stöttar pedagogerna i att 

utöva legitim undervisning. Bildundervisningen bör utövas på ett liknande sätt som skolans 

övriga ämnen med tydliga krav och målsättningar, hemläxor, reflekterande återkopplingar till 

tidigare studier (Karlsson & Lövgren 2001). För att ge en effektiv bildundervisning behöver 

teori och praktik förenas menar Rob Barnes (2007) precis som vi tidigare nämnt även 

förespråkas av Vygotskij (se 3.2.1). Karlsson & Lövgren (2001) anser att det är tidskrävande 

och inte särskilt klokt att arbeta med alla bildämnets delar genom praktiska övningar såsom 

att lära färglära genom att enbart måla. ”Mycket av det som eleverna skall lära är så abstrakt 

och komplicerat att det tjänar på att behandlas teoretiskt. Det blir för omständigt, ineffektivt 

och tidskrävande att erövra enbart genom praktiskt arbete” (Karlsson & Lövgren 2001 s 23).  

Barnes (2007) påstår att bildundervisning också kräver att pedagogen utarbetar sina egna 

idéer, istället för att kopiera andras metoder, för att visa sin egen passion och sprida den 

vidare till sina elever. Även Skoglund (1998) anser att en äkthet måste finnas hos pedagogen 

för att eleverna ska bli inspirerade och vilja ta del av samt använda den kunskap som 

förmedlas i egenutvecklade idéer i sitt eget skapande. En pedagog förmedlar undermedvetet 

sin inställning till ett ämnes innehåll och behöver därför ha en vilja att undervisa inom det. 

Därför bör pedagoger undvika att undervisa i ämnen som inte intresserar denne själv då det 

inte ger någon inspiration till eleverna (Skoglund 1998).  

Karlsson & Lövgren (2001) menar att i och med att bilder fått en större betydelse i samhället 

ställs höga krav på dagens elever att kunna gallra bland informationen. Skolan får i sin tur ett 

stort krav på sig att målinrikta undervisningen till hur samhället idag ser ut för att ge eleverna 

de förberedande kunskaperna de behöver för att möta samhället (Karlsson & Lövgren 2001). 

3.3.3 Lpo 94, Lgr 11 och NU-03 

Undervisningen i skolan ska bedrivas med ett varierat innehåll där arbetsformer och 

undervisningens innehåll är i balans med varandra och erbjuder en helhet. I skolarbetet ska 

eleverna utmanas inom flera olika områden både intellektuellt och praktiskt men även sinnligt 

och estetiskt. Det är pedagogens ansvar att organisera och genomföra undervisningen på ett 

sätt som medför att eleven känner en lust och en vilja att lära sig. Arbetet i skolan ska även 

upplevas som meningsfullt för eleven (Lpo 94; Lgr 11). NU-03a förespråkar en helhetssyn på 

lärande inom skolan där uppnåendemål i de separata ämnena borde ändras till mer 
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gemensamma övergripande mål för samtliga ämnen för att undvika stoffträngsel. 

Utredningens forskare efterfrågar därför nya undervisningsformer där ämnena integreras 

istället för uppdelas (NU-03a).  

NU-03a visar att mer än hälften av alla lektionstillfällen i bildämnet används till 

bildframställning och resterande tillfällen delas näst intill lika på bildanalyserande och 

tolkande, orientering inom det estetiska fältet samt bildkommunicerande. I dagens samhälle 

omges eleverna av flera olika kunskapskällor och information kan därmed inhämtas på många 

olika sätt. Därför ska skolan sträva efter att ge en samlad överblick av dessa för att öka 

elevernas kunnande inom informationssökning. Det ställer även stora krav på att skolan 

verkar för att utöka elevernas förmåga att kritiskt granska fakta (Lpo 94; Lgr 11). NU-03a 

uttrycker att det finns ett behov av ett ökat kritiskt förhållningssätt vilket berör skolan i högsta 

grad. Eftersom vi lever i en medievärld med ett ständigt informationsflöde är det viktigt att 

förstå och inse vad som kan påverka våra tankar, funderingar och åsikter. Därför bör kunskap 

inom bildanalys och kunskap inom hur bilder kommunicerar till oss ses som en nödvändig 

kompetens för alla medborgare i dagens samhälle. Utredningen visar dock att både bildanalys 

och bildkommunikation får ett sparsamt utrymme inom skolan vilket de ser kunna bero på 

magra kunskaper hos de utövande pedagogerna samt bristfällig utrustning (NU-03a). NU-03b 

belyser att elever i tidig skolgång bör få öva källkritik och bli medvetna om hur källorna kan 

fara med osanning. Bildämnets kursplan (2000) uttrycker att bildämnet erbjuder eleverna ett 

tolkningsredskap för det enorma mediala utbud de varje dag ställs inför och lotsar dem 

således fram.  

3.4 Styrdokument 

Skolans styrdokument har enligt Åsén (2006) genom tiderna förändrats men alltid legat rätt i 

tiden då de anpassats efter rådande samhällsbehov. I följande avsnitt studeras styrdokument. 

3.4.1 Vetenskaplig litteratur 

Enligt Wetterholm (2001) är bildämnets kursplan indelad i fyra delar som består av att 

framställa bilder, att se och iaktta, att tolka bilder samt att använda bilder. Wetterholm (2001) 

har erfarit att undervisningen i bild sällan uppnår kursplanens uppsatta mål och har forskat i 

om det överhuvudtaget är möjligt att nå målen genom att i undervisningen endast använda 

bildframställning. Den visade att det var möjligt men att det krävs djupare ämneskunskaper 

hos de utövande pedagogerna inom området bild för att det ska vara så. Forskningen visade 

också att djupare ämneskunskaper hos enskilda pedagoger kan inspirera kollegor och förändra 
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invanda synsätt och värderingar så att ämnet ges en mer framträdande roll i den gemensamma 

verksamheten. 

Gunnar Åsén (2006) poängterar att skolans läroplaner och kursplaner alltid legat rätt i tiden 

och följt den kulturella utvecklingen och de förändringar som skett i samhället. Trots detta har 

bildundervisningen gått betydligt långsammare och inte följt samma utvecklingsmönster. Nya 

läroplaner tycks därför endast påverka undervisningen marginellt och inte förändra den något 

större. Åsén framför följande möjliga förklaringar på varför det kan vara så.  

 Ämnets historia och undervisningstraditioner lever kvar via utövande pedagoger 

och ämnet fylls på med nya idéer och moment samtidigt som de gamla behålls. 

 Ämnet har en begränsad undervisningstid vilket försvårar en förändringsprocess. 

 De praktiska estetiska ämnena har haft en underordnad roll i skolan vilket gjort 

ämnena mindre prioriterade till omstrukturering. 

 I den aktuella läroplanen och kursplanen profileras ämnet bild som analyserande 

och kommunikativt men eleverna har en förväntning på ämnet om att vara ett friare 

ämne med ett praktiskt inriktat arbetssätt och detta införlivas av pedagogerna. 

 Det kan finnas en brist i skolorna av den tekniska utrustning som krävs för att kunna 

arbeta med dagens bildmedia (Åsén 2006). 

3.4.2 Metodböcker 

Skoglund (1998) påstår att om samhällets struktur ska fortsätta se ut som det gör krävs det att 

elever i skolan hindras att bli kreativa och självständiga människor. Hon menar att detta 

medvetet utförs av skolan genom värdering och betygsättning av elevernas skapande arbete. 

Därmed har det statligt överenskommits att samhället inte behöver eller klarar av en 

förändring och därför via normativa dokument formulerar behovet av betyg i skolan. En 

pedagog hindras därmed genom de statligt styrda dokumenten till att vara vad den bör vara för 

att främja elevernas kreativa förmågor och istället får rollen att verka hämmande. 

3.4.3 Lpo 94, Lgr 11 och NU-03 

Den kommande kursplanen (Lgr 11) för ämnet bild skiljer sig en hel del i sitt utförande i 

jämförelse med den nu gällande kursplanen (2000) som är kopplad till Lpo 94. Den 

kommande kursplanen för bildämnet är betydligt mer kortfattad med mindre beskrivande text 

och ämnets centrala innehåll har delats in i områdena, bildframställning, redskap för 

bildframställning samt bildanalys. Inom varje område ges sedan förslag på vad eleverna ska 



 

15 
 

möta i sin undervisning i årskursintervallerna ett till tre, fyra till fem och sju till nio. 

Bildämnets varande som ett kommunikativt ämne har även tonats ner (Lgr 11).  
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4. Metodologiska överväganden 

Följande avsnitt redogör för den metod vi valt att använda oss utav i studien för att uppfylla 

vårt syfte, de urval som gjorts både i litteraturstudien samt inför intervjuerna, den 

metodologiska avgränsning vi i studien valt att göra samt studiens tillvägagångssätt. Avsnittet 

innehåller även vår syn på studiens tillförlitlighet samt en redovisning av de etiska aspekter vi 

antagit. 

4.1 Val av metod 

Denna studie har en hermeneutisk forskningsansats. Matts Mattsson (2001) förklarar ansatsen 

med följande ord ”Hermeneutik är en tolkande kunskapsprocess som saknar en entydig 

slutpunkt” (Mattsson 2001 s 16). Enligt Nils Gilje & Harald Grimen (2007) kan inte en 

undersökning med en hermeneutisk forskningsansats studeras och utföras opartiskt utan att ha 

en förförståelse inom det område som forskningen äger rum. Denna förförståelse bör enligt 

Ingrid Unemar Öst (2010) byggas upp vetenskapligt innan studien påbörjas men har alltid 

initierats genom ett intresse eller en undran. Vi har utfört en litteraturstudie för att införskaffa 

oss en förförståelse för studiens forskningsområde. Förförståelsen är uppbyggd av både 

tidigare forskning och metodböcker inom bildämnet samt dess didaktik jämte normativa texter 

och dokument som berör ämnet. Detta för att förstå vad som påverkat ämnets uppbyggnad 

genom tiderna och de traditioner som enligt Wetterholm (2001) och Åsén (2006) återspeglas i 

dagens utövande av ämnet. Förförståelsens uppbyggnad är även formad för att förstå varför 

ämnet etablerats i skolan, hur ämnets undervisning ska bedrivas och vilka olika synsätt det 

kan finnas på lärande. För att uppfylla vårt syfte har vi även valt att intervjua fem 

yrkesverksamma pedagoger som undervisar i ämnet bild med halvstrukturerade intervjuer. 

För att skapa en tillförlitlig tolkning av intervjuresultatet i sin helhet har vi valt att använda 

oss utav en teoretisk triangulering. Denna studie syftar till synliggöra aspekter som kan bidra 

till hur bildämnets undervisning utövas och är en tolkande studie. Studien är av kvalitativ art 

vilket Gilje & Grimen (2007) samt Pål Repstad (2007) anser ger ett djupt och nyansrikt 

resultat vilket i sin tur möjliggör djupa och nyansrika tolkningar. 

4.1.1 Hermeneutisk forskningsansats 

Med en hermeneutisk forskningsansats söker forskaren förståelse för forskningsområdet 

genom att först söka helheten i det forskade, sedan syna dess delar för att tillsist se på 

helheten igen i ett nytt ljus (Gilje & Grimen 2007; Repstad 2007). En hermeneutisk 

forskningsprocess sker i en ständigt snurrande spiral. En förståelse för helheten är begränsad 
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utan att förstå dess delar. När en förståelse för dess delar inrättats fås en ny förståelse för 

helheten. När en ny förståelse för helheten etablerats ses dess delar återigen på nytt sätt och 

spiralen snurrar vidare (Gilje & Grimen 2007). I denna studie har vi utfört en litteraturstudie 

för att få en helhetsförståelse för bildämnet i den svenska grundskolan. Vi har fört samtal med 

pedagoger om bildämnet och dess undervisning för att skapa oss en nyanserad förståelse för 

hur undervisningen utövas i den svenska grundskolan utifrån kategorierna lärande i 

kreativitetens fotspår, bildundervisning samt styrdokument. Med nyanserna i åtanke har vi 

tillsist återigen blickat på materialet för att få en djupare förståelse för varför bildämnets 

undervisning tillämpas som den gör. 

Ett fenomen inom hermeneutiken måste enligt Gilje & Grimen (2007) vara meningsfullt och 

”karaktäristiskt för meningsfulla fenomen är att de måste tolkas för att kunna förstås” (Gilje & 

Grimen 2007, s 171). Det fenomen som studien syftar till att förstå är vad som kan påverka 

bilundervisningens utövande. För att kunna synliggöra aspekter som kan bidra till detta 

utövande krävs en tolkande process. Enligt Repstad (2007) måste man vara medveten om sina 

egna förutsättningar för tolkning, att man alltid har en värdering och aldrig är neutral. Vi 

författare till denna uppsats har ett intresse för ämnet bild och en övertygelse om att ämnet är 

en fördel för individ och samhälle. Vi har varit väl medvetna om vår förutsättning för tolkning 

och vår strävan har varit att inte färga av oss på studien. Därför har vi utöver vår medvetenhet 

använt en teoretisk triangulering vid bearbetningen av det empiriska materialet. 

4.1.2 Teoretisk triangulering 

En triangulering är enligt Repstad (2007) en bra metod för att ge ett tillförlitligare underlag 

inför tolkningar och i denna studie används en teoretisk triangulering vilket även Larsson 

(2005) anser är bra ur en trovärdighetsaspekt. Vi använder den även, utöver 

trovärdighetsaspekten, för att förstå pedagogernas utsagor vid intervjuerna och för att söka 

svar bortom våra egna värderingar och åsikter om ämnet.  

Vi har utgått ifrån ett Sociokulturellt perspektiv när vi analyserat intervjuerna för att 

synliggöra om avvikelser förekommit i deras uttalade lärandeperspektiv mot deras utövande 

didaktik. För att förstå hur intervjusituationen kunnat påverka resultatet av intervjuerna har vi 

även använt oss utav det Relationella perspektivet när vi tolkat deras uttalanden. I ett försök 

att förstå hur bildämnets undervisning kan påverkas av den organisation den verkar under 

samt de individer som omger ämnet har vi även hittat inspiration i det Designteoretiska 

perspektivet. Staffan Selander & Anna-Lena Rostvall (2008) förmedlar att det inom 
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organisationsstrukturer finns ett rutin- och traditionsbundet makthavande om vem som inom 

organisationen har rätt att tala och som är värd att lyssnas på. Detta förmedlas via ett 

multimodalt uttryckssätt. Perspektivet har även inspirerat oss till att förstå hur kommunikation 

är multimodal och inte bara består av skrivna eller talade ord samt bilder utan som Selander & 

Rostvall (2008) beskriver även av gester, handlingar, blickar och utseende. I denna 

multimodala kommunikation kommuniceras budskap både medvetet och undermedvetet 

(Selander & Rostvall 2008). Läroplansteorin har inspirerat oss till att förstå hur 

traditionshållna uppfattningar kan förmedlas vidare genom en vad Matilda Wiklund (2010) 

benämner som dold läroplan. Vi har även inspirerats av teorin för att förstå hur 

bildundervisningen kan utövas på olika sätt även om den underordnas samma läroplan. Eva 

Hultin (2006) förklarar teorin med att den pedagogik som utförs i klassrummet beror på vilka 

förutsättningar organisationen ger. Pedagogen har enligt Hultin vissa ramverk att förhålla sig 

till, både nationella och lokala. Då de lokala ramverken skiljer sig åt beroende på i vilken 

verksamhet du verkar och de nationella ramverken är tolkningsbara kan en enorm variation av 

undervisning förekomma även om det på ett nationellt plan bedöms efter samma mall. 

4.1.3 Kvalitativ studie 

Alan Dyson (2010) menar att en studie i liten skala måste ske under vissa begränsningar då tid 

och resurser inte är det som den mestadels består av utan intresse och en vilja. Den största 

skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa studier är enligt Repstad (2007) att just nå en 

djupare förståelse för studiens forskningsområde och kunna besvara frågan varför medan 

kvantitativa studier syftar till att bredda sitt empiriska material och söka svar på vad. Annika 

Eliasson (2010) anser att en kvalitativ studie synar nyanserna och olikheterna för att nå ett 

djup i forskningsområdet medan kvantitativa studier synar antalet förekomster av ett visst 

fenomen och söker en central förklaring och en mer generell uppfattning. Repstad (2007) 

anser att en kvantitativ studie kan inbringa värdefull information och god kunskap men för att 

kunna närma sig svaret på varför ett skeende sker behövs djupare tolkning. Vi förstår att även 

brukare av kvantitativa studier tolkar men vår intention har varit att utföra en tolkande studie 

med ett djup för att om möjligt finna ett svar på varför och därför föll valet på en kvalitativ 

studie. 

4.1.4 Kvalitativ halvstrukturerad intervju 

Vi har utfört kvalitativa intervjuer, inspirerade av Jan Trost (2010) för att få ett djup i hur 

pedagoger ser på undervisning i ämnet bild. Trost (2010) menar att en kvalitativ intervju 

särskiljer sig på så sett att den ställer raka, enkla frågor som resulterar i innehållsrika svar 
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vilket varit målet för empirin. För att nå de innehållsrika svaren använde vi oss utav 

halvstrukturerade intervjuer som utgick ifrån en intervjuguide (se bilaga 1). Den bestod av 

öppna frågor som tillät den intervjuade att ge berättande utsagor och som möjliggjorde 

följdfrågor som kunde begränsa dessa utsagor till att hålla sig inom vårt forskningsområde. 

Repstad (2007) anser att observationer ger en möjlighet att se den faktiska verkligheten 

medan en intervjuare enligt Börjesson (2005) endast tilldelas talet om. Talet om behöver 

enligt Börjesson (2005) och Repstad (2007) inte heller alltid skildra verkligheten utan kan 

vara en förskönande önskebild som den intervjuade besitter. Dock anser de att 

välgenomarbetade och planerade intervjuer ändå kan ge en tillräckligt god uppfattning om 

verkligheten. Dyson (2010)  menar att det går att finna en verklighetsbild i den forskning som 

utförs utan att observera verkligheten, bara genom att samtala om den. De intervjuer vi 

utförde var noga förberedda och med hjälp av vår intervjuguide anser vi att vi kom åt den 

verklighetsbild vi sökte. 

Trost (2010) anser att ovana intervjuare bör vara två vid intervjutillfället för att kunna stötta 

varandra så att de kan få de svar de är ute efter. Mats Börjesson (2003) hävdar att om en 

expert blir intervjuad kan det råda ojämna maktförhållanden genom att experten förfogar över 

en slags auktoritet vilket kan resultera i att intervjuaren blir åsidosatt. Även Trost (2010) 

problematiserar maktförhållanden vid intervjusituationer och anser att ovana intervjuare även 

bör vara två utav en utjämnande anledning. Det skulle enligt Trost (2010) kunna balansera 

upp stämningen mellan intervjuare och den intervjuade och ge ett mer jämnt samspel mellan 

parterna. Dock uttrycker Trost (2010) att den åtgärden inte ger någon säkerhet för att balansen 

är utplanad då den intervjuade inte alltid vet vilken kunskap intervjuarna har och ett ojämnt 

maktförhållande kan uppkomma åt omvänt håll. Vid vår första kontakt med de pedagoger som 

skulle medverka i intervjuerna presenterade vi oss som studenter för att inte orsaka 

missförstånd i huruvida vi befogade över en expertisroll eller ej. Vår intention var att vara två 

på samtliga intervjuer. Av de fem intervjuer vi utförde genomfördes dock de första tre på 

grund av sjukdom av en av oss och den fjärde intervjun av oss båda då tillfrisknad skett. 

Under denna intervju fick vi en känsla av att den intervjuade pedagogen var obekväm och 

valde därför att utföra den femte intervjun återigen enskilt. 

Vi valde att utföra ljudinspelningar för att ägna vår uppmärksamhet åt den intervjuade och på 

så sätt visa vårt intresse för vad denne skildrade. Vi gjorde även detta val för att inte gå miste 

om värdefullt material som en skrivande penna eventuellt inte hunnit med att anteckna. Enligt 

Trost (2010) kräver den öppna intervjuformen, som en kvalitativ intervju innebär, 
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uppmärksamhet för att få igång talet om det forskade området samt nå kärnan i vad den 

intervjuade har för uppfattningen om det. Antecknande kan enligt Trost (2010) sänka 

samtalstakten och avbryta flytet i samtalet. Trost (2010) menar också att den intervjuade kan 

börja fundera på vad som var så intressant av det just sagda, då intervjuaren nedtecknat detta, 

och tappa fokus på vad den skulle fortsätta berätta.  

4.1.5 Metodologisk avgränsning 

Vi har valt att inte utföra enkäter då vi anser att de inte skulle kunna skapa den djupa 

förståelsen för varför bildämnets undervisning utformas som den gör av yrkesverksamma 

pedagoger. En enkät kan enligt Repstad (2007) i vissa fall besvaras ytligt och intetsägande 

och forskaren går då miste om nyanserade svar. En ytterligare risk med enkäter kan även 

enligt Repstad (2007) vara att den besvaras tillsammans med en kollega och de enskildas 

uppfattningar går om spillo. För att kunna uppfylla vårt syfte har vår intention varit att nå ett 

djup i enskilda pedagogers uppfattningar och därmed har vi valt att lämna enkäter åt sidan. 

Vi har valt att inte utföra observationer då vi anser att det skulle krävts väldigt många för att 

få ett lika givande empiriskt material som intervjuer kan ge. Syftet med studien är att 

synliggöra aspekter som kan bidra till hur bildämnets undervisning utövas i grundskolans 

tidigare år. Om vi hade valt att utföra observationer för att synliggöra aspekter hade det tagit 

flertalet veckor då bildämnet oftast tilldelas endast en lektion i veckan. Repstad (2007) 

uttrycker observation som en mycket tidskrävande metod och därför har vi valt att avstå från 

denna. Observationer hade kunnat ge en bild av vad som sker under lektionerna men ett 

samtal med den undervisande pedagogen hade ändå krävts för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor. 

Vi har valt att inte läsa litteratur utgiven på engelska. Engelskspråklig litteratur kan hantera en 

annan form av undervisning än den svenska skolans och då det varit den svenska skolans 

undervisning som varit vår fokus har denna avgränsning gjorts. 

4.2 Studiens arbetsprocess 

I följande avsnitt redovisas de urval vi gjort inför arbetet med studien samt studiens 

tillvägagångssätt. 

4.2.1 Urval  

Urvalet av den litteratur vi använde oss utav i vår litteraturstudie gjordes genom en sökning av 

material via bibliotekets databaser som behandlade ett bilddidaktiskt forskningsfält samt den 
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litteratur vi presenterats för och studerat under vår utbildning inom bild för lärare. Utöver 

detta studerades den aktuella läroplanen (Lpo 94) och kursplanen (2000) samt den kommande 

läroplanen och kursplanen (Lgr 11). Även de delar av den nationella utvärderingen (NU-03) 

från skolverket som berör bildämnet i grundskolans tidigare år studerades. Vetenskapliga 

texter för att tillgodose oss den tidigare forskningen inom bildämnet. För att söka svar på hur 

bildundervisning förespråkas och utövas valde vi att läsa metodböcker riktade till 

yrkesverksamma pedagoger inom ämnet bild. Metodböckerna då de är ett slags läromedel för 

pedagoger och kan ge tips och idéer inför undervisning och som belyser vad författarna erfarit 

från egen undervisning. Den nationella utvärderingen (NU-03) för att få en generell överblick 

på hur undervisningen utövas och hur de utredande forskarna anser den bör utövas. 

Läroplaner samt kursplaner inom bildämnet för att undersöka vilket uppdrag pedagogerna har. 

Läroplanerna för att de är överordnade kursplanerna och gäller generellt för den syn på 

lärande som dagens skola ska ha. Kursplanerna för att de visar vad som faktiskt ska utövas i 

bildundervisningen och vilka mål som finns att tillgodose.  

Urvalet av de skolor vi kontaktade för att utföra intervjuer gjordes på två angränsande 

kommuners hemsidor i universitets närhet. Valet av skolor föll på en lotteridragen bokstav 

varvid vi kontaktade rektorerna på de skolor vars begynnelsebokstav som blev dragen. Valet 

av medverkande pedagoger föll på vilken pedagog skolornas rektorer rekommenderade oss att 

kontakta. Vi hade inget krav på att pedagogerna skulle ha en lärarutbildning eller vara 

ämnesbehöriga inom bildämnet utan det enda kravet vi hade var att de i dagsläget undervisade 

i ämnet. Under våra perioder av verksamhetsförlagd utbildning har vi själva erfarit att 

bildämnet inte enbart undervisas av utbildade lärare. Därför valde vi att bortse från vilken 

utbildning den utövade pedagogen hade. De fem pedagoger som vi först fick kontakt med och 

som gav ett positivt svar tackade vi ja till.  

4.2.2 Tillvägagångssätt 

Efter att vi definierat vårt syfte och motiverats för studiens riktning, därmed också bestämt oss 

för val av studie och metod, valde vi ut de texter vi kom att studera i vår litteraturstudie. Via 

texterna byggde vi upp vår teoretiska grund. Därefter gjorde vi vårt urval av de skolor vi 

skulle kontakta inför intervjumedverkan. Vi valde att ta den första kontakten via telefon till 

skolornas rektorer för att både få tillåtelse att intervjua på deras skola och för att få en kontakt 

med en pedagog som passade för vår studie. Efter att rektorn förmedlat en kontakt ringde vi 

upp den pedagog som respektive rektor rekommenderat. Repstad (2007) anser att ledningen är 

den bästa vägen att nå tillträde till fältet även om han också ser nackdelar med det. En 
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erbjuden intervjumedverkan som förmedlats via rektorn kan enligt Repstad (2007) nästintill 

ses som en uppmaning till att medverka vilket kan förvanska intervjuns resultat då den 

intervjuade kan ge mer lojala svar än sanningsenliga. Intervjuerna skedde på pedagogernas 

premisser där de fick bestämma tid samt plats och vi har i all kontakt varit ödmjuka och tänkt 

på vår egen framtoning. Vi gick via rektorn för att få en korrekt tillåtelse vilket ändå Repstad 

(2007) menar är viktigast för att undvika att få tillåtelse från någon som egentligen inte har 

mandat att ge det. Vi valde telefonkontakt då vi tror att ett e-mail lätt hade kunnat förbises och 

nedprioriterats. Då vi under vår utbildning erfarit att skolors rektorer inte har allt för mycket 

tid över under sin arbetsdag kände vi även att ett spontant besök skulle kunna ses som 

störande och ge en negativ effekt. Efter att vi kontaktat de intervjumedverkande pedagogerna 

och de bestämt tid och plats utförde vi intervjuerna. Ljudupptagningar gjordes med hjälp av 

en Mp3-spelare och transkriberades sedan. Därefter påbörjades bearbetningen av det 

empiriska materialet utefter våra kategorier och intervjuerna bearbetades vid flertal tillfällen 

av båda författarna. Därefter sammanställdes resultatet och en resultatdiskussion med studiens 

förförståelse gjordes. Detta mynnade ut i vidare reflektioner och banade väg för förslag på 

vidare forskning inom det bilddidaktiska forskningsområdet. 

4.3 Trovärdighet 

Enligt Gilje & Grimen (2007) förändras innebörden av ord och begrepp allt eftersom tiden 

går. Med vetskapen om detta har vi i studien i möjligaste mån använt oss utav litteratur 

utgiven på 2000-talet för att förminska möjligheten av att de referenser vi använt oss utav, för 

att i studien förklara området, faktiskt inte har samma betydelser. Dock har det i vissa falla 

varit svårt och vi har fått tagit till litteratur från 1990-talet. Den forskning som vi tagit del utav 

på 2000-talet har refererat till den forskning vi tagit del utav från 1990-talet och därför känns 

den ändå relevant. De metodböcker vi använt är studentlitteratur som i skrivande stund 

studeras inom bildlärarutbildningen vid Örebro universitet och känns således även den högst 

aktuell.  

Repstad (2007) hävdar att det är viktigt att synliggöra vilka egna förutsättningar du har som 

forskare för att skapa ett trovärdigt resultat. I värsta fall kan enligt Repstad (2007) en 

intervjuanalys visa mer av forskarens uppfattningar än om de intervjuade. För att undvika 

detta är det bra att vara flera tolkare av materialet med olika förutsättningar då de annars kan 

förstärka sina egna värderingar istället för att verkligen lyssna på de intervjuades yttranden 

(Repstad 2007). Vi författare har likvärdiga uppfattningar och värderingar vad gäller 
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bildämnet och därför valde vi att använda oss utav en teoretisk triangulering. Där synar vi 

materialet inte bara utifrån ett perspektiv, där vi kan tolka våra intervjuade pedagoger, utan 

även utifrån perspektiv som ger oss förståelse för hur vi som forskare kan ha påverkat deras 

uttalanden. Därför valde vi också att inte använda oss utav en enda teori utan olika för att 

förstå pedagogernas nyansrikedom. 

Staffan Larsson (2005) beskriver en teoretisk triangulering som en metod att i tolkningen av 

empirin använda olika teorier för att förstå dess innehåll vilket ger trovärdighet åt 

tolkningarna. Larsson påpekar dock att de som blir intervjuade i en och samma studie ofta 

arbetar på olika platser och har olika bakgrund. Därmed ger de enligt Larsson åtskilda svar. 

Dessa svar tolkas i sin tur av en tredje part som även den har en bakgrund. Den tredje parten 

är också den som väljer vad i råmaterialet som ska redovisas och därmed kan den trovärdighet 

som sökte gardering ändock sänkas (Larsson 2005). De intervjuade pedagogerna i denna 

studie arbetar på olika skolor och har olika bakgrund och gav oss åtskilda svar.  Dessa svar 

tolkades av oss med ytterligare en bakgrund. Däremot anser vi författare att vi förminskat 

Staffan Larssons fara genom att ha bearbetat allt material sida vid sida längs hela arbetets 

gång samt genom en närvarande medvetenhet om den makt vi besitter som forskare.  

4.4 Etiska aspekter 

I studiens etiska överväganden har vi utgått ifrån de forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet hänvisar att humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning bör ta hänsyn 

till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Vi har även tagit hänsyn till vad Larsson (2005), via sin artikel Om 

kvalitet i kvalitativa studier, anser att en kvalitativ studie bör ta hänsyn till samt relevanta 

anvisningar om etiska aspekter inom forskning från viss litteratur som problematiserar de 

metoder vi använt i studien. 

En intervju är en onaturlig situation menar Repstad (2007) som kan medföra att de 

intervjuades åsikter inom intervjufrågeområdet inte alltid formuleras som de åsyftas. Detta 

kan enligt forskaren medföra en feltolkning vilken kan leda till att de intervjuades 

professionalitet ifrågasätts. Larsson (2005) förmedlar att det kan råda en konflikt mellan en 

studies trovärdighet och dess etiska aspekter och påpekar vikten av en balans däremellan. 

Därför har vi i denna studie använt konfidentiella beteckningar på de intervjuade pedagogerna 

men valt att inte ta hänsyn till de eventuella känslor våra tolkningar av det insamlade 

empiriska materialet kan orsaka. Vår intention har varit att respektera de intervjuade 
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pedagogerna och vi har därför valt att i möjligaste mån undvika talspråket i vår 

resultatredovisning. Enligt Trost (2010) kan just talspråk ha en fördummande inverkan och vi 

har valt att översätta det till skriftspråk i studiens resultatredovisning. Exempelvis har uttryck 

som åh skrivits om till och samt dom skrivits om till de. De intervjuade pedagogernas 

medverkan har varit helt frivillig och de har fått gett sitt godkännande innan ljudinspelning 

påbörjats i enlighet med vad Trost (2010) förespråkar. Repstad (2007) anser att om kvalitet 

ska uppnås i en kvalitativ forskning behöver de intervjuade känna sig bekväma i 

forskningssituationen för att ge de öppna och ärliga svaren som forskningen vill åt. För att de 

intervjuade pedagogerna i vår studie skulle känna sig bekväma valde vi att utförligt presentera 

studiens syfte både vid den första kontakten och vid intervjutillfället. Vi påbörjade även varje 

intervju med traditionellt småprat om väder och vind samt fortsatte med småprat behandlande 

de intervjuades närhet såsom området och skolan. Vi valde även att innan intervjuerna 

påbörjades informera de medverkande pedagogerna om vilka personer utöver författarna som 

eventuellt skulle komma att ta del av råmaterialet och hur det skulle hanteras.  
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5. Resultat av empiriskt material 

I följande kapitel ges en resultatredovisning av vårt empiriska material. Vi har valt att 

presentera var pedagog för sig. Detta för att synliggöra vad den enskilda pedagogen bedriver 

för bildundervisning samt vad som påverkat den enskilda pedagogens didaktiska val. Vi 

börjar varje avsnitt med en presentation av pedagogen samt avslutar med en sammanfattning 

av dennes utsagor. Som vi tidigare nämnt har vi hanterat vårt empiriska material konfidentiellt 

och har i denna resultatredovisning valt att benämna de intervjuade pedagogerna som 

feminina även då de varit av olika kön. 

5.1 Pedagog 1 

Pedagog 1 är utbildad lärare med goda ämneskunskaper i ämnet bild. Hon har aktivt arbetat 

för att få undervisa i ämnet bild genom att ha marknadsfört sitt kunnande inom ämnet för 

skolans ledning. ”Jag har puttat in mig på bild och tagit lite extratimmar för att visa att jag kan 

det här, - ni måste använda mig”. 

Lärande i kreativitetens fotspår 

Pedagog 1 anser att om lärande ska uppstå måste eleverna förstå att kunskap är en del av livet 

och att delarna som skolan erbjuder i form av olika ämnen bildar en helhet som är till för 

deras egen skull. Hon utrycker att ”det här hör till livet” och ”du lär för livet”. Enligt pedagog 

1 består lärande av en kreativ process som formas av problemlösning ” man är kreativ i och 

med att man hela tiden skapar och försöker hitta nya vinklar och nya lösningar och att det inte 

finns en sanning utan det finns massor av lösningar på alla problem”. Hon anser dock att barn 

idag har svårt för problemlösning och menar att de istället för att pröva sig fram frågar hur de 

ska gå tillväga för att nå en lösning på det problem de står inför. Hon uttrycker att hon ”har ett 

jätte-schå med att fresta dem” att söka dessa egna lösningar. 

Pedagog 1 anser att det är viktigt att förklara för eleverna varför de ska utföra vissa uppgifter i 

skolan och framförallt i bildämnet och hon uttrycker också att ”de ska verkligen lära sig något 

här det är jätteviktigt så att det inte bara blir en mysig stund”. Bildämnet är enligt pedagog 1 

ett levande ämne där eleverna får använda sin kreativitet och problemlösningsförmåga vilket 

leder till ett lustfyllt lärande. Hon anser även att lärandeprocessen är ett gemensamt ansvar där 

det är pedagogens uppgift att eleven känner lust till att lära men att det är elevens ansvar att 

absorbera den kunskap som erbjuds. Detta uttrycker hon med ”det är upp till var och en av 

eleverna att ta till sig så mycket den kan och det är vår uppgift att de får lust till det”. 
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Hon anser att eleverna tillägnat sig den kunskap skolan erbjudit och förstått dess mening när 

de använder sig utav den på fritiden. Hon känner att hon verkligen lyckats när elever har haft 

nytta och glädje av sina bildkunskaper på fritiden och återger en elevs utsaga ”du jag såg ett 

sådant häftigt hus, det hade så snygga fönster och kan du tänka dig det har jag inte sett förut” 

och hon avslutar med ”då blir jag nöjd!”.  

Bildundervisning 

Pedagog 1 vill förena skolan med livet utanför och förespråkar ämnesintegrerat skolarbete och 

uttrycker ”så vill jag att det ska vara, blandat, att kunskap är blandad överallt”. Hon uttrycker 

dock att eleverna har svårt att förstå denna helhet och ofta ifrågasätter varför olika ämnen 

flyter in i varandra. Pedagog 1 ser helst att alla skolans ämnen integreras och menar att ”då ser 

ju barnen att det hänger ihop”. Hon arbetar aktivt med andra pedagogers ämnen i sina ämnen 

och försöker även påverka de andra pedagogerna att anamma hennes ämnen i sina. 

Pedagog 1 anser att bildämnet är ett brett och stort ämne som innehåller åtskilliga saker såsom 

media, teckning, bildanalys, färglära och material och teknikkunskap. Därför behövs en 

strukturerad tidsplan och hon berättar att de elever som inte är färdiga med en uppgift som 

givits exempelvis fyra lektioner helt sonika får överge den och gå vidare till nästa. Hon 

framför att det är viktigt att eleverna känner att de verkligen lär sig något och uttalar ”att man 

har en plan, för jag vill att barnen ska känna att det här är något seriöst”. Hon anser även att 

all bildundervisning måste bestå av utmaningar och bearbetas genom problemlösning samt 

processer. Pedagog 1 hävdar att det generellt är ovanligt med bildlektioner där eleverna 

faktiskt lär sig något, utmanas och studerar ämnet utan det är mer brukligt att som hon säger 

”bara sitta av tiden”. Detta uttrycks när hon berättar om hur hon hör kollegorna omtala 

bildämnet för deras elever genom ”vad lyxigt att ni har en egen bildlärare, vad lyxigt att ni har 

en egen bildsal, tänk att ni får lära er så mycket”. Hon tycker även att hon kan höra på 

elevernas funderingar att de har talat om bildämnet hemma genom att de uttrycks med vuxna 

ord och inte något som ingår i ett barns normala ordförråd. Pedagog 1 berättar även om ett 

föräldramöte där en förälder uttalade ”vilken höjning av nivå på skolan när ni har bildlärare 

och barnen får en riktig bildundervisning”.  

När pedagog 1 uppmanas berätta om något guldminne utav en bildlektion säger hon sig ha 

många och berättar om två. Det första var när hon arbetade med arkitektur och berättade för 

eleverna om den spanska arkitekten Antoni Gaudis levnadshistoria då alla elever lyssnat 

intensivt och varit alldeles hänförda av arkitektens historia. Hon visade sedan bilder på hans 
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byggnader och att eleverna imponerats och näst intill suttit i hennes knä för att se och sedan 

velat titta på bilderna om och om igen. Det andra guldminnet var efter att de arbetat med 

proportionslära av kropp och ansikte och en pojke kom och berättade ”- vet du, jag har ritat av 

hela min familj i helgen. – Har du, sa jag. – Ja, och vet du, de blev jättehäpna att jag var så 

bra! Ja, där kände jag att där hade jag lärt mig något, sa han”. Det är just när skolan involveras 

i fritiden som gör henne så glad.  

Pedagog 1 säger att hon inte diskuterar bildämnet med sina kollegor utan uttalar ”jag sköter 

mitt och de sköter sitt” men berättar samtidigt att hon visar sina kollegor om en elev har ett 

speciellt bildspråk. Sist hon påtalade detta för en kollega var om ”en elev som är svag i 

mycket, särskilt socialt, som har ett väldigt märkligt intressant bildspråk”. 

Styrdokument 

Pedagog 1 anser att bildämnets kursplan fungerar att arbeta efter och att den är väldigt öppen 

för pedagogernas egna val av innehåll. Hon är helt emot betyg som består av gradskillnader i 

skapande ämnen då hon anser att de är ett hinder för kreativiteten och 

problemlösningsförmågan och verkar hämmande på både elever och undervisning. Hon anser 

inte att den lust som krävs för dessa ämnen ökas av att sätta betyg och hon ”känner en oro för 

att börja sätta betyg i 6:an, det är ju ingen mening, det är ju ingen mening ens att ha det i bild 

och slöjd nu. Jag tycker det är helt meningslöst”. Hon uttrycker även att undervisningen 

genom dessa betyg lätt blir ”fyrkantig” och alltför förenklad för att den ska passa in på de 

betygskriterier som pedagogerna har att utgå ifrån. Däremot tycker hon att betyg ska finnas i 

de kreativa ämnena men i form av godkänt eller inte godkänt ”ett betyg för bild ska vara 

godkänt men en hög nivå av godkänt […] för att slippa ifrån de där drularna som tror att de 

kan sitta av lektionerna”. Intervjuaren frågar om hon ser någon skillnad mellan bildämnet och 

matematikämnet, som också behandlar problemlösning, vad gäller betygsättningens påverkan 

på undervisningen. 

Ja, alltså det beror ju på upplägget, hur man undervisar. Jag kan ju tänka mig att man med 

kreativitet kan undervisa i matematik också och att man kan diskutera sig fram till 

lösningar och ha en levande undervisning men att det blir fyrkantigt och att man gör saker 

för att man ska kunna bedöma lite enkelt (Pedagog 1).  

Sammanfattning av pedagog 1  

Pedagog 1 brinner för sitt yrke, älskar sitt ämne och har goda ämneskunskaper. Hon vill inte 

att bildämnets undervisningstimmar ska användas för andra ämnens skull utan ser en vikt i 

ämnet i sig. Hon arbetar ändå gärna ämnesintegrerat för att skapa en helhet för eleverna och 
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försöker även få de övriga pedagogerna att integrera bildämnet i sina ämnen. Pedagog 1 

använder sina undervisningstimmar väl och låter ingen tid gå till spillo. Hon varierar sin 

undervisning och anser att ämnet ska innehålla allt från teckning till media. Hon ser kreativitet 

som en form av problemlösning vilket hon upplever att elever idag har svårt för och därför 

behöver utmanas i för att utvecklas. Det är just den viktiga problemlösningsförmågan hon ser 

att bildämnet kan erbjuda eleverna. Hon låter sig inte styras av organisationen utan försöker 

aktivt forma den efter de behov hon ser finns och hon hör även att det pratas positivt om 

hennes utövande av ämnet då eleverna verkligen lär sig någonting. De guldminnen hon pratar 

om handlar om att eleverna visat ett enormt engagemang och ett genuint intresse för 

ämnesinnehållet samt att den kunskap de tagit till sig i skolan använts av dem på deras fritid. 

Hon anser att bildämnets kursplan går att arbeta efter men är väldigt tolkningsbar och är en 

stor motståndare till betyg i kreativa ämnen vilka hon anser hämmar 

problemlösningsförmågan. 

5.2 Pedagog 2 

Pedagog 2 är utbildad lärare och har läst ett fåtal högskolepoäng inom bilddidaktik. Hon fick 

uppdraget att undervisa i ämnet bild då hon själv erbjöd sig och det heller inte var eftertraktat 

av någon annan. ”Jag tar hellre bild än matematik i en klass till, det är mer jobb att ha 

matematik i två klasser än bild med hundra elever”. 

Lärande i kreativitetens fotspår 

Pedagog 2 anser att lärande främjas om eleverna känner sig engagerade i vad de gör, ”att det 

är kul, lustfyllt och roligt samtidigt, i en trygg miljö där man mår bra”. Hon uttrycker också 

att en pedagog behöver vara strukturerad och som hon uttrycker det ”fyrkantig” där tydliga 

ramar och regler finns men också en lyhördhet och hon uttalar att ”samspelet mellan lärare 

och elever tror jag är jätteviktigt”. När samtal om bildlärande påbörjas berättar hon om sina 

egna upplevelser med ämnet ”jag har haft svårt för bild, jag är inte bra på att rita”. Hon ser det 

även som svårt att upptäcka felaktigheter i andras bilder ”sådant ser ju inte jag”.  Pedagog 2 

ser en skillnad i elevernas möjligheter inom bildämnet och hävdar att eleverna kan vara 

väldigt olika utvecklade i sina bildkunskaper när hon möter dem för första gången 

”förutsättningarna som det ser ut nu i mellanstadiet så ser det olika ut”. Hon berättar om en 

elev som är ”gigantiskt duktig” på att rita.  

Hur mycket jag än tränar skulle jag aldrig komma upp på hans nivå för jag tror inte jag 

har det seendet överhuvudtaget. Sedan vet jag ju inte, om jag skulle ha ett jättestort 
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intresse för det så skulle jag kanske lära mig det. Men, det är ju det, kommer jag få det 

intresset om jag inte har den begåvningen? Sedan om det är en begåvning eller om han 

har hållit på väldigt mycket, om han fått rätt stimulus sen han var liten, det vet man ju inte 

vad det beror på. (Pedagog 2) 

Bildundervisning 

Pedagog 2 anser att elever inte ska utmanas i ämnet bild utan uttrycker ”man ska känna att 

alla kan klara av bild, man ska inte gå till bilden och ha ont i magen för att - jag kan inte rita”. 

Hon anser heller inte att undervisningen ska vara krävande utan berättar att ”därför har jag 

hittills gjort saker som inte krävt något, som alla klarar av […] det blir snyggt och alla är 

nöjda med det de gjort, för man kan inte misslyckas”.  

Pedagog 2 anser att 40 minuter är alldeles för kort tid för bildämnet. Hon uttrycker däremot 

när hon pratar om sina övriga ämnen att ”här inne i klassrummet är tiden så pressad i alla fall 

så att allt man vill göra hinner man ändå inte med, så då hinner man det på bilden”. Pedagog 2 

ser bildämnet som ett verktyg som kan vara till nytta i de andra ämnena ”ett redskap jag kan 

använda mig utav om jag ska gör ett specialarbete eller någonting, vilken teknik kan jag 

använda för att piffa upp det här”.  

Pedagog 2 vill få in mer datoranvändning i sin bildundervisning men problemet som hon ser 

det är frånvaron av utrustning, de har enbart en dator i bildsalen och ingen videokamera. Hon 

uttrycker också att det finns två datorer i skolans alla övriga klassrum men då de ofta är 

upptagna går det inte att använda dem.  

När pedagog 2 uppmanas berätta om något guldminne utav en bildlektion tänker hon efter en 

stund och berättar sedan.  

Det var nog när vi började jobba med mandalas. Vi satte på lite lugn musik, man kände 

att alla kom ned i ro, och alla var fokuserade på sin […] wow, vilken härlig grej! Man 

kom in i den här buddismen-lunken. Att det kan vara rofullt, att bara sitta, inte behöva 

tänka jo, lite måste man tänka på symmetri, att man kan försvinna bort, att tiden går så 

fort, man är i en annan värld liksom, tar bort det som är runt omkring… Då känner man 

sig överflödig, man vill inte gå runt och prata och vill inte störa. Jag visste inte vart jag 

skulle ta vägen, jag kände mig jätte-onödig. Det var nog ett sådant här wow! Men gången 

efter då var några klara […] då var det borta, men just det där (Pedagog 2). 

Mandalas är ett upprepande mönster i cirkulär form, en bildbön, som används i religiösa 

ritualer inom hinduismen och buddhismen (författarnas förtydligande). 
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Pedagog 2 berättar att de i kollegiet inte diskuteras något bildämnesrelaterat utan att tiden gått 

åt till organisatoriskt arbete såsom exempelvis att leta vikarier och om de får tid att föra någon 

pedagogisk diskussion berör den inte bildämnet.  ”Vi hinner inte prata pedagogik över 

huvudtaget. Hinner vi så är inte bilden nummer ett, det kommer det inte att bli, det är ju inte 

musik heller, hinner vi så är det matte, svenska och engelska. Så är det”. Hon uttrycker en 

önskan om att få läsa bild på lärarlyftet för att få behörighet upp till årskurs sex men uttrycker 

också ”men det kanske inte är något som prioriteras det heller”. 

Styrdokument 

Pedagog 2 arbetar aktivt efter kursplanen som enligt henne är uppdelad i fyra mål som alla är 

lätta och tydliga. Hon berättar att hon denna termin mestadels arbetat med två mål vilka är ”att 

förmedla och tolka med bilder” och ”olika redskap och tekniker”. Vid arbete med att förmedla 

bilder och tolka bilder får eleverna ”helt fritt” rita serier. Vid arbete med material och 

teknikkunskap låter hon eleverna göra en ”teknikbok” som innehåller olika bildtekniker och 

som eleverna får ta med sig hem och spara för senare användning. Hon berättar att hon 

tydliggör bokens värde för eleverna med en jämförelse av andra bilduppgifter ”de här lösa 

papprena som vi sätter upp överallt, när ni får dem så kastar ni dem direkt”.  

Pedagog 2 ser en svårighet med att sätta rättvisa betyg till skillnad från omdömen som hon 

tycker är jättebra och har strukturerat upp henne som pedagog. Vidare uttrycker hon även att 

”ett omdöme inte kan sänka på det sättet som ett betyg sänker” och ”jag vill inte ha betyg i 

6:an… jag fasar inför detta… usch!”. Hon ser heller ingen direkt mening med betyg ”vad ger 

det” utan anser att det räcker med skriftliga omdömen. 

Sammanfattning av pedagog 2  

Pedagog 2 känner sig lite osäker i sin roll som bildpedagog då hon själv inte anser sig 

behärska bildkunskaper. Hon anpassar sin undervisning så att ingen ska kunna misslyckas i 

ämnet. Hennes elever är väldigt varierande i sina bildkunskaper och hon funderar kring hur 

begåvning i dessa uppstår. Hon tycker att undervisningstiden i bildämnet är allt för snålt 

tilltagen men använder ändå dess undervisningstimmar till att även dryga ut hennes övriga 

ämnens tid. Utöver detta används bildämnets undervisningstid till att arbeta ganska fritt 

skapande med bildframställning samt den teknikbok hon anser att eleverna kommer att ha stor 

nytta av. Hon tycks därmed anse att bildämnet är till för att ge konstnärliga redskap som kan 

försköna annat skolarbete. Hon uttrycker en saknad av utrustning på skolan som skulle 

möjliggöra mer datoranvändning i bildundervisningen. Hennes guldminne handlar om en 
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stark upplevelse hon själv haft då hon inte varit behövd av sina elever och det har varit tyst 

och lugnt i bildsalen. Hon anser även att det är enkelt att undervisa i ämnet bild och att dess 

kursplan är enkel att följa med lätta och tydliga mål. Hon anser inte att betyg hör hemma i 

årskurs sex och förstår inte heller hur det skulle vara möjligt att sätta ett rättvist betyg i ett 

kreativt ämne. 

5.3 Pedagog 3 

Pedagog 3 är utbildad lärare och har behörighet i ämnet bild. Hon arbetar som klasslärare i 

årskurs ett. Tidigare har hon valt att följa med sina klasser upp i mellanstadiet och då genom 

att undervisa dem i ämnet bild. Detta på grund av att det inte varit så många andra pedagoger 

som velat undervisa i ämnet bild och för att hon själv gärna velat följa sina elever vidare.”Bild 

är ett ämne som man ofta inte vill ha, utan man tycker att man inte kan eller vet”. 

Lärande i kreativitetens fotspår 

Pedagog 3 ser på bildämnet som en grundstomme för allt lärande. Hon hävdar att elever i sin 

skolstart inte alltid hunnit få skriftspråket och ibland även har svårt att kommunicera muntligt. 

Däremot anser hon att eleverna alltid har ett bildspråk med sig till skolan och att detta kan de 

tillsammans bygga vidare på. Hon ser att förmågan att kunna uttrycka sig med bilder som 

väldigt specifik för den enskilda eleven och lägger ingen värdering i om en elev är bättre på 

att avbilda än en annan utan menar att de bara har olika bildspråk. Hon anser att alla kan 

uttrycka sig med bilder och att ”det handlar om att våga och känna att det duger det jag gör”. 

Hon betonar även att alla elever är unika och även lär på sitt unika sätt. 

Jag tror jättemycket på det här att man har olika sätt att lära på och att olika stilar passar 

olika barn. Men, jag tror också att man som pedagog måste visa dem på de olika sätten att 

lära. Det är inget som kommer automatiskt utan man måste kunna använda teatern eller 

man måste tillsammans med alla använda bild eller musik eller rörelse eller enkla 

arbetsblad. Man måste visa på – vad har jag att välja på? Man vet inte från början vad 

man tycker om, för många som tror att de till exempel inte tycker om att måla, de älskar 

det sen (Pedagog 3).  

Pedagog 3 berättar att många av hennes kollegor inte ser bildämnet som ”ett medel till 

inlärning utan man har sin bildlektion punkt slut” och anser att det är ett ”nödvändigt ont”. 

Hon antar att detta beror på deras egna känslor att inte duga till, ”de känner att de är dåliga på 

bild”, men hon tror också att det kan bero på ”att de kanske inte har bild i sin utbildning”. 

Men, som hon uttrycker ”man behöver ju inte vara duktig själv för att bilden ska bli bra, det är 
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ju inte det, utan det är ju mer för att locka till att försöka att göra och det behöver man ju inte 

visa upp några fina produkter för att locka.” 

Pedagog 3 anser att det eleverna utför i skolan ska kännas viktigt och att de både ska 

uppmuntras och utmanas att arbeta vidare och utveckla sig själva. Hon anser att allt som 

eleverna i skolan producerar ska ha en mottagare och att det genom detta blir äkta och viktigt. 

Hon berättar att hennes elever ofta får skapa egna berättelser som de sedan får visa och läsa 

upp för barn i förskolan eller i förskoleklassen och menar att ”eleverna blir stolta och får 

bekräftelse” och även att åhörarna på så sätt får en inblick i deras kommande skolgång. 

Pedagog 3 berättar att vid bildframställning är hon väldigt noga med att alla elever sätter upp 

sina bilder och att alla tittar på varandras bilder samt att de gemensamt pratar om alla bilder. 

Hon förklarar detta med att ”om jag säger att du inte behöver visa upp din bild så blir det ett 

sätt att säga att den inte duger”. 

Bildundervisning 

Pedagog 3 anser att bildundervisningen från start ska innehålla vattenfärger, täckfärger och 

akryl och att eleverna ska ”få måla ut” för att inte låta någon rädsla komma i vägen för deras 

fortsatta kreativitet. Hon använder sig gärna av övningar som styrs av slumpen där eleverna 

får experimentera såsom marmorering, rivövningar och att måla vått-i-vått (vattenfärg som 

målas på vått papper). Detta för att eleven inte ska fixeras av tanken på ett slutresultat måste 

efterlikna verkligheten, något hon anser kan verka hämmande. Hennes bildundervisning 

innehåller även färglära, kompositionslära, perspektivlära, porträttbildning och kroki 

(modelltecknande av människa). Den består av både praktiska och teoretiska övningar och 

innehåller även att kritiskt granska, tolka och reflektera över bilder. ”Vad står den bilden för, 

vad för den för signaler, vad visar den, vad ska man vara observant på […] hur man kan 

förändra bilder, att bilder kan ljuga, vad kan vi råka ut för, hur kan bilder spridas”. Hon 

betonar vikten av att ge eleverna hela samhällsperspektivet på bilden. ”Förr var ju en bild 

sanning det är det inte idag, man kan ju göra vad som helst med bilder”.  

Pedagog 3 berättar om sitt samarbete med stadens bibliotek där de då och då blir inbjudna till 

skapande verksamhet som hålls av någon konstnär. De studerar och diskuterar konsten på de 

konstutställningar som ställs ut på biblioteket regelbundet varannan vecka. Hon vill även 

gärna skapa en helhet för sina elever och genom detta arbeta med skolans olika ämnens mål 

sida vid sida för att de ska berika varandra.  
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När pedagog 3 uppmanas berätta om något guldminne utav en bildlektion berättar hon om när 

hon och eleverna arbetat med svampar. ”Vi hade varit ute i skogen några gånger och plockat 

soppar och vi hittade gula kantareller och trattkantareller, vi tittade på skivlingar och 

taggsvamp och rörsvamp och sen skulle vi göra fantasisvampar”. Hon berättar vidare om en 

pojke som i normala fall ”är jättestökig” helt plötsligt sitter stilla i sin bänk och gråter. Hon 

blev förvånad för ”annars så skulle han normalt sätt ha vält bänken” och frågade vad som stod 

på och han svarade ”- jag ville göra en svamp med en stor hatt men det blev bara en liten”. De 

hjälps då åt att rita en större hatt och pojken fortsätter sedan arbeta ”jätte-koncentrerat” i 

trettio minuter med att färglägga sin svamp. Hon berättar att när denna pojke i vanliga fall 

stöter på hinder brukar han kasta saker omkring sig istället för att arbeta vidare. ”Han var så 

nöjd för nu hade en svamp med en stor hatt”. 

Styrdokument 

Pedagog 3 anser att kursplanen är ”helt okej” och anser att en stor del av bildundervisning i 

skolans tidigare år består av att prova på olika tekniker, analysera bilder och blicka in i olika 

konstnärers liv och verk samt studera deras bildspråk och reflektera över olika tidsepokers 

bildframställning. 

Sammanfattning av pedagog 3  

Pedagog 3 anser att alla elever är unika samt lär på olika sätt och att det är pedagogens uppgift 

att tillgodose olikheterna med en varierad undervisning. Hon ser bildämnet som en ingång till 

lärandet då alla barn även har ett eget individuellt bildspråk som går att bygga vidare på. Hon 

anser att allt som eleverna gör i skolan ska ses som viktigt både av pedagoger och elever och 

hon menar att det alltid ska finnas en mottagare för det presterade. Hon lägger därför ned 

mycket tid på att eleverna ska visa upp för varandra och att de tillsammans pratar om och 

reflekterar över varandras prestationer. Hon arbetar alltid ämnesintegrerat då hon är 

klasslärare för årskurs ett och hon lyfter in bildämnets alla kursmål i sin undervisning även 

om eleverna är av ringa ålder. Hon ser en nytta med bildämnet för elevernas fortsatta lärande 

och ser även bildspråket som en kommunikation alla kan behärska. Det guldminne hon 

berättar om handlar om just ett barn som har svårt att hantera motgångar men som genom en 

bilduppgift lyckats hantera en motgång. Hon känner inte att hennes kollegor överensstämmer 

med hennes syn av bildämnet utan att många mer ser det som ett nödvändigt ont vilket hon 

tror har två förklaringar. Antingen saknas ämneskunskap i deras tidigare utbildning eller så 

har de en egen personlig rädsla av att inte räcka till och en misstro på sin egen förmåga. 
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5.4 Pedagog 4 

Pedagog 4 är utbildad lärare och saknar behörighet i ämnet bild men har ett intresse av 

bildskapande och konsthantverk. Hon är övertalig på skolan hon verkar i och arbetar därför 

där det behövs samt undervisar även i skolans bildundervisning. Pedagog 4 fick uppdraget att 

undervisa i ämnet bild dels för att ingen annan ville ha det och dels för att hon tycker det är 

roligt. ”Det var ingen annan som ville ha det, de vet att jag tycker att det är roligt […] och har 

lite idéer”. 

Lärande i kreativitetens fotspår 

Pedagog 4 hävdar att alla elever har olika sätt att lära in saker på och att det är viktigt att de 

får hitta sitt egna sätt. Hon menar också att det måste vara lika tillåtet att anteckna vad 

pedagogen talar om med bilder som med text. Hon anser att vissa elever behöver rita medans 

de lyssnar och andra behöver skriva istället ”alla barn är olika och de går inte att få in i samma 

form”. Vad gäller bildlärande så påtalar hon att ”det är ju olika, en del kan ju redan rita och 

göra jättefina saker” och uttrycker även att andra behöver öva. Hon tror inte på att använda sig 

utav teoretiska kunskaper för att framställa bilder ”jag tror inte att det går att läsa sig till att 

göra bild […] den ska ut där, i armen, i handen […] man behöver öva och prova sig fram, 

använda handen och kanske göra samma bild flera gånger”.  

Bildundervisning 

Vid en fråga om vilken nytta en elev har av bildämnet i skolan svarar pedagog 4 följande.  

Pedagog 4: Vilken nytta… mer än att det ska vara roligt?  

Intervjuare: Ja, om det finns någon 

Pedagog 4: Ja men det gör det ju, man lär sig att hålla i en penna när man ritar.  

Hon kopplar sedan penngreppet till att även hålla i en pensel vid måleri och börjar då mer 

engagerat beskriva nyttan som ”Sen att måla, att se färger, att se. Man tittar ju på omvärlden 

på ett annat sätt” och uttrycker även att måleriet leder till att detaljerna i trädens olika färger 

upptäcks. Hon avbryter sig sedan i sin målande beskrivning och gör en återknytning till 

skolan och lyfter mönstrens betydelse för matematiken samtidigt som hon drar sig i tröjärmen 

och tittar ut genom fönstret.  

Pedagog 4 berättar att hon anser att det viktigaste med bildämnet är att det ska vara roligt och 

betonar även att det ska bli fint. Hon tycker också att de ska få prova på många olika saker 

och få kunskap om andras bilder men kunna slappna av på lektionerna och ”inte känna att de 
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måste prestera 100 %”.  Hon använder sig i sin undervisning av metodböcker, ”jag har en del 

böcker med bildidéer från konstnärers verk som brukar bli himla bra bilder av”, och färdiga 

mallar som hon antingen hittar på internet eller får tag i av någon vän. 

Pedagog 4 säger att hon känner stöd för ämnets varande och värde hos sina kollegor. 

I: Känner du stöd ifrån dina kollegor om bild, bildens betydelse? 

P: Ja, det gör jag. Alla tycker att det är en viktig bit i inlärningen… att de får det också… 

att de får med… och det är… just nu tror jag inte vi har gjort något… men man kan ju 

integrera i ämnet… 

I: Ni brukar jobba lite så? 

P: Ja lite så har de gjort förut vet jag men nu...  

Hon säger även att de ibland diskuterar bildämnet. 

Ja, jag brukar ju bolla lite… när det är något som jag… ja, som imorgon till exempel då 

har jag en klass som jag är själv med och då med den lärare som har den klassen i vanliga 

fall då kollar jag. Tror du att det här funkar eller ska jag göra någonting annat eller är det 

för svårt eller är det för lätt eller så? 

Hon uttrycker senare att kollegiet aldrig samtalar om bildämnet på några pedagogiska 

diskussioner utan samtalen behandlar matematik och engelska ”då behövs ju pedagogiska 

diskussioner”. 

Pedagog 4 anser att bildämnet kan stötta och stärka de andra skolämnenas måluppfyllelse och 

pratar om bildämnets vikt för matematiken och geografin genom att rita mönster och få in 

andra länder i form av mandalas. Skolan hon arbetar på arbetar dock inte aktivt med 

ämnesintegrering av bildämnet ”man kan ju få in ännu mer men det är inget som blivit på den 

här skolan”. Hon uttrycker lite senare i intervjun att hon inte anser att eleverna bara ska ägna 

sig åt teoretiska ämnen utan även behöver de praktiska ämnena för att ”barnen ska orka med 

en hel vecka i skolan”. Vidare yttrar hon att ”man måste kunna blanda upp ämnena” och 

uttrycker även att bildundervisningen är ”något som lurar dem att lära, de förstår inte att de lär 

men det gör de ändå”.  

När pedagog 4 uppmanas berätta om något guldminne utav en bildlektion berättar hon. 

Det var på en annan skola. Vi höll på med graffiti och då fick de färdiga bokstäver som de 

fick göra av till en början för att sen skriva egna […]  och efter ett sådant pass fick jag ett 

diplom av en pojke med graffiti […] just glädjen, att se dem sitta och göra det här och att 
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de verkligen tyckte att det var roligt […] det blev fint, de fick det fint och de blev nöjda 

med vad de hade gjort […] det var ingen som klagade när man skulle sätta upp dem och 

sen så ville de helst ta med dem hem (Pedagog 4).   

Styrdokument 

Pedagog 4 arbetar inte aktivt med kursplanens mål utan säger att de lätt glöms bort men 

känner ändå att hon hanterar dem i sin undervisning. Hon anser att kursplanen är rätt 

kortfattad med få beskrivningar om ämnets innehåll och få mål att uppnå men uttrycker även 

att ”man får ju försöka att få in de här grejerna på något sätt […] det är nog rätt bra att den är 

kortfattad”. Hon nämner även skolans inaktuella lokala kursplan och drar liknelser mellan 

bildämnets knappa innehåll på en halv A4 och vissa andra ämnens utförliga text på tre A4.  

Sammanfattning av pedagog 4  

Pedagog 4 har ett eget intresse av bildämnet men ingen utbildning inom det. Hon anser att 

elever lär på olika sätt och att det är viktigt att de får möjlighet att använda sitt eget specifika 

sätt i skolans alla ämnen. Bildundervisningens timmar använder hon till bildframställning 

utefter färdiga mallar från lösa arbetsblad eller efter inhämtad inspiration från metodböcker. 

Hon anser att bildämnet ska vara roligt och avkopplande och ett ämne som ska bryta av från 

skolans övriga ämnen där eleverna inte behöver prestera på topp. Hon anser att bildämnet 

även kan stötta andra ämnens måluppfyllelse och arbetar med bildämnet under enskilda 

lektionstillfällen utan sammanhang. Hon förmedlar en känsla av att vara osäker i sin roll som 

pedagog men är samtidigt väldigt lojal mot skolan och sina kollegor. Hon rådfrågar sina 

kollegor om olika bilduppgifters lämplighet och säger sig ha stöd av dem men får inte fram på 

vilket sätt utan blir svävande i sina uttalanden. Vid frågor som berör vilken nytta en elev har 

av ämnet bild blir svaren först kortfattade och lite kantiga innan de utvecklas. Detta kan tyda 

på en aningen splittrad syn av ämnet dels en som privatperson och dels en som pedagog. Det 

guldminne hon talar om handlar om en bildlektion då eleverna tyckte innehållet var roligt, 

blev nöjda med resultatet och hon själv blev bekräftad som pedagog. 

5.5 Pedagog 5 

Pedagog 5 är utbildad fritidspedagog och arbetar som detta och uttrycker att ”vi undervisar 

inte, det gör vi inte i skolan… i de klassiska ämnena men däremot har vi ofta hand om ämnet 

bild”. Hon arbetar med bildämnet i en åldersintegrerad skola för att klasslärarna ska få ut 

grupptimmar i respektive årskull. 
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Lärande i kreativitetens fotspår 

”För mig är lärande väldigt mycket” börjar pedagog 5 berätta och förtydligar med att ”man 

iakttar, man övar, man lyssnar och man använder alla sinnen när man lär”. Hon menar att det 

är genom att träna eleverna lär ”att sitta och träna in något träna, träna, träna” men tillägger 

senare att lärande även är individuellt men att ”en del måste ju alltid göra rent praktiskt, de 

kan inte lyssna och sedan göra utan de måste sitta still och hålla på […] de måste få in det 

genom kroppen så att säga”.  

Pedagog 5 hävdar att alla elever inte är lika kreativa och att det grundar sig i att de antingen 

har eller inte har dåligt självförtroende i att uttrycka sig med bildmedel. Hon uttalar också 

”det är ju så att alla är ju inte lika kreativa, så är det och en del har det”. Hon berättar även 

senare att hon själv inte anser sig kunna rita ”jag är ju egentligen fullständigt nollad, jag kan 

ju inte rita en näsa och jag har inte den blekaste aning om hur och jag har försökt hur mycket 

som helst men så kan jag aldrig få till en näsa”  

Bildundervisning 

Pedagog 5 ser inga begränsningar i vilket material som går att använda i bildämnet utan 

använder många olika material i sin undervisning. ”Det finns ju en uppsjö av material, vi 

använder jättemycket tidningspapper, vi använder gips, vi använder lera, vi använder 

kastanjer…”. Hon anser även att bildämnet ska innehålla många olika uppgifter och berättar 

om att eleverna får konstruera och skulptera olika uppgifter samt lära sig att ”samarbeta, 

komma överens och kompromissa”. Hon arbetar även med färglära och använder den för att 

visa eleverna hur de genom att använda olika färger kan förmedla olika känslor. När de 

arbetar med färglära får eleverna först blanda två olika färger med varandra för att få fram en 

tredje färg. Denna färg används i nästkommande uppgift där de ska framställa en bild av 

färgens olika nyanser. Denna uppgift upprepas på samma sätt vid nästa tillfälle de arbetar med 

färglära men med två nya färger.  

Pedagog 5 uttrycker ”att bilden ska vara rolig” och att det ”behöver egentligen inte bli något” 

och hon ser dess värde i skolsammanhang genom att ”bilden förstärker det man lär in i 

ämnena så på så sätt är den väldigt viktig”. Vidare lyfter hon att i arbete med lerlöv får hon in 

ekologi och biologi, i arbete med pärlplattor får hon in finmotorisk träning och i arbete med 

fåglar som modelleras i lera får hon in biologi. Vid uttalandena tittar hon bort och svajar i 

rösten. Vid frågar som berör hennes personliga syn på ämnet bild uttrycker hon istället tydligt 

att det är ett stort ämne och har många olika nyttor och uttrycker även följande. 
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Ju mer du håller på med bild, ju mer kreativ blir du och då hämningarna släpper, ju mer 

kreativ blir du i allt möjligt. Är du tillräckligt kreativ blir du en bra entreprenör så 

småningom. Jag tycker inte att jag behöver säga så mycket mer, jag tycker att det är 

ganska klart på något sätt. (Pedagog 5).  

Pedagog 5 vill med sin undervisning förmedla att det är okej att misslyckas och att det 

viktigaste i bildämnet är att eleverna vågar prova och försöka igen. Hon anser inte att det är 

någon nackdel att hon själv inte känner sig kunnig i ämnet och betonar att hon inte har någon 

utbildning inom bildämnet utan mer ett eget intresse. Genom att visa sin egen okunnighet 

anser hon sig stärka eleverna och att de på så sätt själva vågar vara kreativa. 

När pedagog 5 uppmanas berätta om något guldminne utav en bildlektion uttrycker hon.  

Ojojojoj… tja… ja, men vi håller ju på mycket med lera också och där blir det mycket 

guldminnen faktiskt. När de upptäcker vad man kan åstadkomma med lera, när de 

upptäcker att den blev ju jättehäftig när man har bränt och glaserat och allt det där 

(Pedagog 5).  

Styrdokument 

Pedagog 5 uttrycker att skolan lider av en enorm tidsbrist och att de inte hinner med att 

diskutera annat än praktiska åtgärder, ”det hinner vi aldrig med […] det är så mycket 

organisatoriskt som ska fixas”. 

Sammanfattning av pedagog 5  

Pedagog 5 tycker att bildämnet är stort och att ämnet gynnar eleverna genom sin kreativitet 

inför framtida yrkesliv. Hon har ingen utbildning inom bildämnet och anser sig inte undervisa 

inom detta utan tar hand om ämnet. Hon anser att kunskap tillägnas genom att öva men 

uttrycker dock att hon själv gjort mångupprepade försök att avbilda men utan gott resultat. 

Hon upplevs ha en tvådelad värdering av bildämnet, en personlig och en som anpassats till 

skolans verklighet. Hon använder bildämnets undervisningstimmar till bildframställning, 

bildbygge och skulpterande samt samarbetsövningar och ser inga begränsningar i vad som 

kan användas som material. Hon anser att det är viktigt att i undervisningen instruera och tala 

med eleverna på olika sätt för att tillmötesgå alla differenser. Det guldminne hon berättar om 

handlar om engagerade elever och deras upptäckarglädje. Hennes visdomsord inom bildämnet 

är att våga misslyckas och ha mod till att försöka igen. 
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6. Resultatdiskussion och avslutande reflektioner 

Följande avsnitt innehåller en resultatdiskussion där vi analyserar resultatet av det empiriska 

materialet gentemot förförståelsen. Avsnittet består också av en metoddiskussion där studiens 

förfaranden och metodval diskuteras samt de reflektioner som genererats via studien och även 

förslag på vidare forskning inom området. 

6.1 Resultatdiskussion 

I följande stycken diskuterar vi det insamlade empiriska materialet utifrån den förförståelse vi 

genom studien anammat (se kap 3) med utgångspunkt i våra forskningsfrågor.  

 Hur uttrycks synen på lärande inom bildämnet? 

 Vilka synsätt på bildämnets varande och värde uttrycks? 

 Under vilka förutsättningar verkar pedagoger som undervisar i ämnet bild i skolans 

tidigare år? 

6.1.1 Synen på lärande inom bildämnet 

Studiens intervjuade pedagoger har en gemensam uppfattning med Marton & Booth (2000) 

om att lärande sker individuellt och att varje elev är unik och därför behöver hitta sitt eget 

unika sätt att lära. Pedagogerna uttrycker synen på lärande på ett sätt som enligt vår tolkning 

tyder på ett sociokulturellt synsätt på lärande men i samtal om bildämnets lärande träder i 

vissa fall en annan syn fram. Pedagog 5 uttalar vikten av samspel, att arbeta med uppgifter 

som medverkar till att eleverna behöver samspela med varandra. Pedagog 2:s utsagor om 

lärande stämmer även de väl överens med vad som går att läsa i Lpo 94 och Lgr 11 om hur 

lärande sker. Vid samtal om bildämnets lärande träder en annan syn av lärande fram där hon 

talar om stimulus och att övning ger färdighet. Att det är övning som medför lärande håller 

även pedagog 4 och 5 med om och pedagog 4 yttrar att eleverna gärna ska ”göra samma bild 

flera gånger”. Pedagog 2 uttalar att bildämnets undervisning inte ska utmana eleverna och 

pedagog 4 menar att eleverna inte behöver prestera till 100% på lektionerna och att eleverna 

istället kan behöva en paus. En nyttosyn av ämnet bild som, enligt Löfstedt (2004), trädde in 

under mellankrigstiden och som inte uttrycks i Lpo 94. Till skillnad från detta tycks pedagog 

1 och 3 använda en kunskapsmässig utmanande undervisning. Vygotskij anser enligt 

Bendroth Karlsson (1994) att eleverna måste utmanas för att kunna utvecklas och att 

reproducerande uppgifter inte kan generera något lärande vilket utövas i pedagog 4:s 

undervisning. Pedagog 2 och 5 tror på lärande genom övning något som Åsén (1992) 

meddelar historiskt ansetts godtyckligt inom bildlärande. Karlsson & Lövgren (2001) ser i 
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likhet med den tidiga synen på ämnet bild som Nordström (2006) förmedlar att den ger en 

möjlighet att fostra eleverna till koncentration och arbetsdisciplin. Ingen av pedagogerna 

uttalar att bildämnet har koncentrationsfostrande egenskaper men två pedagoger uttalar sina 

guldminnen som stunder då eleverna suttit stilla i tysthet och koncentrerat arbetat med sina 

uppgifter. Åsén (2006) berättar om bildämnets historiska uppgift att stödja skolans andra 

ämnen. Pedagog 2,4 och 5 ser en av ämnets uppgift just som detta. Löfstedt (2004)  skildrar 

en historisk syn på ämnet som en möjlighet att koppla av från det mer teoretiska skolarbetet. 

Detta anser pedagog 4 vara en av bildämnets fördelar då hon inte ser hur eleverna annars 

skulle orka med en hel skolvecka. En aspekt som kan påverka bildundervisningens utförande 

ser vi vara att tidigare ämnestraditioner lever kvar och utövas idag. En ytterligare aspekt som 

därmed kan påverka bildundervisningens utförande ser vi vara att den inte alltid tillgodoses 

utifrån skolans menade sociokulturella läror. 

Kreativitet - en medfödd talang? 

Vygotskij (1995) hävdar att alla människor föds kreativa. Bendroth Karlsson (1994), 

Skoglund (1998), Marner (2005) och Wetterholm (2001) anser att det är ett allmänt 

förekommande missförstånd att kreativitet och skapandeförmåga är något som endast en viss 

skara människor har och ses som en talang som inte går att tillägna sig. Pedagog 1 och 3 

särskiljer inte några förmågor hos sina elever utan pedagog 1 utmanar dem alla med vad vi 

tolkar till inställningen att alla kan prestera och pedagog 3 ser inte heller till någon uppdelning 

utan förklarar olikheter och nyanseringar hos eleverna som användare av olika bildspråk. 

Pedagog 2,4 och 5 tycks genom sina uttalanden ha en tro på någon slags medfödd talang inom 

bildämnet och därmed tycks anse det motsatta från vad forskarna och litteraturförfattarna i 

denna studie anser. Pedagog 2 och 5 uttrycker även att de själva inte har denna förmåga och 

att det heller inte spelar någon roll hur mycket de än övar. De motsäger därmed sig själva då 

de anser att lärande sker genom övning. De tycks därmed ha en uppfattning om att lärande via 

övning endast gäller elever och inte de själva. En aspekt som kan påverka 

bildundervisningens utförande ser vi vara om pedagogen ser på kreativitet och 

skapandeförmåga som en medfödd talang eller inte.  

Pedagog 2 har ett synsätt på bildlärande att alla inte kan och ger en något förenklad 

bildundervisning. Marner (2005) problematiserar detta synsätt och menar att om det finns 

etablerat hos en pedagog kan undervisningen bli förenklad. Via pedagog 2:s uttalanden om att 

hennes bilduppgifter är så pass lätta att alla klarar av dem kan vi tycka att pedagog 2:s 

undervisning just blir förenklad då den faktiskt saknar utmaningar. Pedagog 2 berättar att hon 
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haft egna erfarenheter av att bildämnet varit för svårt vilket orsakat henne ångestladdade 

känslor inför eget deltagande i bildundervisning. En aspekt som kan påverka 

bildundervisningens utförande ser vi vara pedagogens egna erfarenheter från egen skolgång. 

Detta kan medfölja att pedagogen anpassar undervisningen till en som skulle ha passat henne 

själv som elev men däremot inte behöver passa hennes elever. 

Bild - ett språk? 

Pedagog 1 uttalar att hon anser det viktigt att föra samtal med eleverna så att de förstår och 

inser meningen med sina skoluppgifter. Att de inser att kunskapen är till för dem och deras 

framtid precis vad Vygotskij enligt Lindqvist (1999) förespråkar, att skolan ska vara 

verklighetsförankrad. Det sociokulturella synsättet på lärande påpekar genom Säljö (2005)  

kommunikationens vikt och genom Bendroth Karlsson (1994) samspelet i den sociala och 

kulturella gemensamma miljöns vikt. Säljö (2005) tycks mena att språka genom bilder inte 

möjliggör argumentationer medan Marner & Örtegren (2003) yttrar det motsagda och anser 

bilden vara minst lika kommunicerande och argumenterande som skriftspråket. Pedagog 3 ser 

i likhet med pedagog 1 vikten av meningsfullheten i allt eleverna utför och propagerar även 

för bildämnets språkmöjligheter som hon ser som grunden till allt lärande. Även pedagog 5 

ser till bildämnets kommunikativa möjligheter och talar om att färger förmedlar känslor och 

pedagog 1 anser att elever använder olika bildspråk. Övriga intervjuade pedagoger nämner 

inte bildspråkets kommunikativa sida. Pedagog 3 upplever ibland att elever i skolstarten har 

svårt att kommunicera muntligt och ser bildspråket som en möjlighet att spränga språkliga 

barriärer då hon anser att alla har detta språk. Fast (2008) påpekar just att elever i sin 

läsinlärning uppmanas bortse från bildspråk något som hon anser kan behövas för att få en 

förståelse för en text i sin helhet. En aspekt som kan påverka bildundervisningens utförande 

ser vi vara att bildspråk inte ses som kommunikativt.  

6.1.2 Bildämnets varande och värde 

Pedagog 2 och 4 uttalar att bildämnet inte är något som prioriteras under didaktiska samtal 

eller pedagogiska diskussioner och pedagog 1 och 5 uttalar att de inte diskuterar didaktik 

överhuvudtaget. Åsén (2006) menar att bildämnet genom tiderna haft svårt att hävda sin 

betydelse och att skolan allt mer gått mot en treämnesskola, där svenska, matematik och 

engelska prioriteras. Pedagog 2 nämner att om det diskuteras så är det just svenska, matematik 

samt engelska som diskuteras och pedagog 4 nämner matematik och engelska som deras 

diskussionsunderlag. Pedagog 3:s kollegor ser ämnet som ett nödvändigt ont och ett ämne 

många inte vill undervisa inom. Hon tror att det kan bero på att de inte anser sig behärska 
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bildämnet eller har en utbildning inom ämnet. Även pedagog 2 och 4 yttrar att ämnet inte är 

så attraktivt att undervisa i. Åsén (2006) och NU-03a påpekar även att bildämnet ses som ett 

lågstatusämne. Pedagog 1, 2, 4 och 5 tycks inte riktigt veta varför ämnet inte är önskvärt att 

undervisa inom. Pedagog 1 och 3 har en gedigen ämneskunskap och bedriver en mer 

varierande, utmanande undervisning utefter en genomarbetad plan medan pedagog 2, 4 och 5 

bedriver en bildundervisning med mer lösryckta uppgifter. En aspekt som kan påverka 

bildundervisningens utförande ser vi vara kollegiets värdering av ämnet bild. Om ämnet inte 

är ett särskilt attraktivt ämne att undervisa inom så kan det bero på att ämnet inte värderas 

särskilt högt. En ytterligare aspekt som kan påverka bildundervisningens utförande ser vi vara 

pedagogens egen åsikt om sitt kunnande inom ämnet. En ytterligare aspekt som kan påverka 

bildundervisningens utförande ser vi vara om pedagogerna har en utbildning inom ämnet eller 

inte. 

Ämnesintegrerat arbete 

Alla pedagoger förespråkar en ämnesintegrerad undervisning men på olika premisser. 

Pedagog 2 och 4 anser att bildämnet kan stötta och stärka de andra skolämnenas 

måluppfyllelse och pedagog 5 anser att det är tack vare sin stödjande effekt ämnet är så viktigt 

i skolsammanhang. NU-03a efterfrågar undervisningsformer där ämnena integreras istället för 

att uppdelas vilket Wetterholm (2001) anser underlätta måluppfyllelse. Samtliga av de 

intervjuade pedagogerna säger sig förespråka ämnesintegrerade undervisningsformer. 

Pedagog 3 tycks ständigt arbeta ämnesintegrerat med bildämnet då hon ser ämnet som 

grundstommen för allt lärande. Pedagog 1 integrerar andra ämnen i bildämnet och försöker 

påverka andra pedagoger att integrera bildämnet i sina. Medan pedagog 2 istället använder 

bildämnets undervisningstimmar till det som inte hinns med under hennes andra lektioner. 

NU-03a och Wetterholm (2001) uttalar att bildämnets måluppfyllelse är låg. En aspekt som 

kan påverka bildundervisningens utförande ser vi vara pedagogens ämnesövergripande 

arbetssätt. De kan anses ha en god intention med att skapa en helhet för eleverna och 

integrerar därför andra ämnen i bildämnet men försummar bildämnets inträde i de andra 

ämnena. Detta torde försvåra att ämnets egna innehåll fullgörs vilket även minskar tiden för 

ämnets egna mål att uppfyllas. 

I pedagog 4 och 5:s uttalanden visas en splittrad syn av nyttan med bildämnet där den tycks 

särskiljas mellan en personlig syn och en institutionell syn. Den personliga synen på ämnet 

visar en vidare syn på ämnets nytta som mer meningsfull och som fyller många funktioner för 

eleven både på individnivå och på samhällsnivå. Den institutionella synen visar istället en mer 
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nytta med bildämnet som ett möjligt tillfälle att förgylla skolans övriga ämnen, en syn som vi 

upplever som konstlad. En aspekt som kan påverka bildundervisningens utförande ser vi vara 

en slags oskriven regel att ämnet bild inte kan vara viktigt i sig utan har sin vikt i att stödja 

andra ämnen. 

Ett roligt ämne 

Samtliga av de intervjuade pedagogerna anser att bildämnet ska kännas lustfyllt och vara 

roligt vilket även Lpo 94 och Lgr 11 uttrycker att allt lärande ska bestå av. Både pedagog 2 

och 4 tycks se att det huvudsakliga målet med undervisningen är att det ska vara roligt vilket 

övriga intervjuade pedagoger tycks mer se som ett delmål. Åsén (2006) uttalar att många 

elever tycker att bildämnet ska var roligt och att pedagoger därför lever upp till deras 

förväntningar. NU-03a visar att många elever just tycker att ämnet är roligt vilket Wetterholm 

(2001) menar inte är något som legitimerar det som skolämne. En aspekt som kan påverka 

bildundervisningens utförande ser vi vara en allmän syn på bildämnets undervisning som 

rolig, lustfylld och sinnelig hos både pedagog och elev. En gemensam nämnare tycks vara att 

ämnet ska vara roligt vilket torde påverka undervisningen. En ytterligare aspekt som kan 

påverka bildundervisningens utförande ser vi vara om ämnet minimeras beroende på hur 

roligt en pedagog anser ämnet ska vara. Anses det vara ämnets huvudsakliga mål skulle 

ämnets legitimitet kunna ifrågasättas. 

Ett framtida entreprenörskap 

Lgr 11 lyfter fram att problemlösningsförmåga, initiativtagande och samarbetsförmåga kan 

främja ett framtida entreprenörskap. Pedagog 5 anser att om en människa är tillräckligt kreativ 

så blir den en god entreprenör vilket Skoglund (1998) anser eleverna tillgodoses genom en 

helhetsupplevelse i skapandeprocessen. Wetterholm (2001) likställer kreativitet med 

problemlösningsförmåga och ser denna som en skapandeprocess. Pedagog 1 anser att 

bildämnet kan erbjuda eleverna denna problemlösningsförmåga vilken Emanuelsson, Wallby, 

Johansson och Ryding m.fl. (1996) anser är viktigt att tillgodose eleverna för att de ska kunna 

möta samhällets komplexa verklighet. Den nya kursplanen i bild (Lgr 11) uttrycker att ämnets 

undervisning ska bestå av problemlösning något som den dagsaktuella kursplanen (2000) inte 

begreppsbenämner. Pedagog 2,3 och 4 yttrar inga uttalanden om problemlösning. Vid 

intervjuerna fördes ofta samtal kring kursplanerna men inte om läroplanerna så en möjlig 

anledning till detta kan vara att i samtalsdiskussionen reflekterade de över den nu gällande 

kursplanen (2000) var problemlösning ej står utskrivet och inte till den överordnande 

läroplanen (Lpo 94) där det istället står utskrivet. En aspekt som kan påverka 
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bildundervisningens utförande ser vi vara huruvida pedagogen ser på kreativitet som en 

skapande process och vilken nytta den processen kan ha för elevens framtida yrke.  

6.1.3 Förutsättningar för bildundervisning 

Åsén (2006) ser svårigheter för pedagoger att utföra didaktiska val då ämnet fylls på med mer 

innehåll men inte ges mer utrymme något som ingen av de intervjuade pedagogerna direkt 

uttalat. Pedagog 3 nämner ändå en enorm bredd i vad ämnet ska innehålla. En möjlig 

anledning till att hon ändå inte ser didaktiska urvalssvårigheter kan vara att hon arbetar aktivt 

med kursplanens mål, som når ända till årskurs fem, redan med de yngsta eleverna. 

Wetterholm (2001) påtalar även att klasslärare med gedigen ämneskunskap har lättare att nå 

bildämnets kursplansmål än ämneslärare vilket kan vara en annan anledning. Pedagog 2 anser 

att kursplanens mål är enkla att uppnå och pedagog 4 menar att kursplanen är kortfattad men 

att det ändå är ganska bra att den är kortfattad. Detta kan vi tycka tyder på att hon anser att 

ämnet inte ges tillräckligt med undervisningstimmar. Pedagog 1 anser att ämnet är stort och 

brett och använder sig utav en strukturerad tidsplan för att få med kursplanens innehåll vilket 

även det kan tyda på en uppfattning om för snålt tilltagen tid. En aspekt som kan påverka 

bildundervisningens utförande ser vi vara ämnets tilldelning av tid något som även påtalas av 

Åsén (2006). 

Styrdokument 

Enligt Lindgren (2005) uttalar Lpo 94 att eleverna bör tillgodoses en kunskap att kunna 

reflektera, kritiskt granska och värdera information vilket pedagog 3 mycket väl 

överensstämmer med. I den kommande kursplanen (Lgr 11) har bildämnets kommunikativa 

sida tonats ned och bildframställning samt verktyg för bildframställning lyfts fram. 

Bildämnets kommunikativa möjligheter är något som lyfts fram som ämnets största vikt av 

Marner & Örtegren (2003), Åsén (2006) och Karlsson & Lövgren (2001) i vår litteraturstudie 

tack vare det samhälle vi idag lever i med ett ständigt flöde av bildspråk. Utifrån detta 

bildspråk anser de således att eleverna bör tillgodoses tillräckliga kunskaper i att sålla bland 

den information som erbjuds och påvisa alla de osanningar som samtidigt förmedlas. Av de 

intervjuade pedagogerna är det endast pedagog 3 som uttalar vikten av detta. En aspekt som 

kan påverka bildundervisningens utförande ser vi vara att bilder inte ses som kommunikativa. 

En ytterligare aspekt som kan påverka bildundervisningens utförande ser vi vara att bildämnet 

inte ses som en möjlig fostran till ifrågasättande och kritiska medborgare. 
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Organisatoriska förutsättningar 

Vissa av pedagogerna påverkas av organisationens uppbyggnad medans andra styr 

organisationen. Dessa skillnader framträder då pedagog 4 och 5 påtalar vikten av 

bildundervisning och att det finns så mycket i bildämnet som går att göra men förklarar varför 

de inte gör detta med organisatoriska förklaringar. Pedagog 1 och 3 låter sig inte styras av den 

utan påverkar istället organisationen och styr den åt det håll de vill. Pedagog 2 tycks stå 

stadigt, varken påverkar eller påverkas och tycks vara ganska nöjd med detta. Både pedagog 4 

och 5 har blivit tilldelade bildämnet. Pedagog 4 tack vare att hon inte hade någon egen klass 

och pedagog 5 tack vare skolans selektiva tradition av bildundervisning. Enligt Rostvall & 

Selander (2008) skulle detta kunna grunda sig i att de saknar mandat att påverka 

organisationens uppbyggnad genom en rutinmässig tradition om vem som tilldelas ordet och 

vilket ord som väger tyngst. En aspekt som kan påverka bildundervisningens utförande ser vi 

vara hur pedagogerna påverkas av eller påverkar organisationen. Den som har mandat att 

bestämma kan realisera sina pedagogiska övertygelser vilket en annan kan berövas göra. 

Bedömning och betygsättning 

Pedagog 1 anser att betyg begränsar kreativitet och menar att ämnets undervisning förenklas 

för att kunna bedöma eleverna vilket stöds av Skoglund (1998). Skoglund (1998) hävdar att 

betygsättning orderföreläggs från staten för att de ska kunna få kontroll över mängden 

kreativa människor så att de inte blir för många vilket samhällets struktur inte skulle kunna 

hantera. Pedagog 2 ser ingen mening med betyg och ser svårigheter med att sätta rättvisa 

betyg och anser att de kan stjälpa eleverna. En aspekt som kan påverka bildundervisningens 

utförande ser vi vara bedömning och betygsättning då undervisningen kan behöva justeras för 

att passa betygskriterier och bedömningsmallar. Uppgifter kan komma att konstrueras efter 

dessa kriterier och mallar och inte efter meningsfullhet till bildämnets fördel. 

Utrustning 

NU-03a visar att mer än hälften av alla lektionstillfällen används till bildframställning. 

Pedagog 1, 2 och 4:s undervisning visar sig bestå till största delen av bildframställning. 

Pedagog 5:s undervisning består även den till stor del av bildframställning men mer av den 

tredimensionella sorten där bildbygge och modellering står högst på schemat. Pedagog 3:s 

undervisning består även den till stor del av bildframställning men till största del av 

bildanalys då varje bild som framställs studeras, analyseras och reflekteras över och utöver 

detta utförs bildanalys även på stadens konstutställningar. Pedagog 2 uttalar en önskan om att 

kunna inkludera media i sin undervisning men saknar den mängd datorer hon anser behövs 
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och även avsaknaden av filmkameror. Pedagog 5 arbetar på en skola som har en 

förbränningsugn vilken används flitigt till alster av lera.  En aspekt som kan påverka 

bildundervisningens utförande ser vi vara tillgång eller brist på utrustning vilket tycks öppna 

upp för möjligheter eller förminska dem. 

Pedagogens utbildning 

Karlsson & Lövgren (2001) anser att måluppfyllelse bäst uppnås om bildämnets olika delar 

integreras och ser inget hinder i att lektionerna är tidsbestämda i motsats till vad Skoglund 

(1998) gör som vill slopa dem. Wetterholm (2001) och Karlsson & Lövgren (2001) framför 

att bildundervisning ofta består av osammanhängande lektionstillfällen utan helhet. Pedagog 2 

och 4 visar på just detta där pedagog 2 använder sig utav en teknikpärm och pedagog 4 av 

lösryckta arbetsuppgifter. Karlsson & Lövgren (2001) och pedagog 2 hänvisar denna 

teknikpärm till utbildningen för bildlärare där en teknikpärm ofta presenteras för att tillgodose 

studenterna med lektionsförlag utifrån teknikkunskap. Wetterholm (2001) och Karlsson & 

Lövgren (2001) anser att dessa teknikpärmar dessvärre inte alltid är till någon fördel för 

studenternas blivande elever utan ofta leder till att enstaka lösryckta lektioner praktiseras. 

Detta påstående tycks pedagog 2 realisera då hon inte ser dem som grundlära för vidare 

bildämneskunskaper utan som en möjlighet till att välja rätt dekoration för ett specialarbete 

inom annat ämne. En aspekt som kan påverka bildundervisningens utförande ser vi vara vad 

som erbjudits under pedagogens utbildning och vad som pedagogen därifrån tillägnat sig. Det 

är inte endast en utbildning inom bildämnet som meddelar om en pedagog är en god pedagog 

med didaktiska kunskaper. Utan det kan även bero på vilka lärare de mött i sin utbildnings 

och vad som av utbildningen anammats hos dem. 

Pedagogens roll 

Barnes (2007) anser att en pedagog måste använda sina egna uppgifter och inte efterapa 

andras undervisningsidéer för att engagera eleverna. Skoglund (1998) menar att om en 

pedagog undervisar i något den inte själv är engagerad i förmedlas detta undermedvetet till 

eleverna som i sin tur tappar engagemang. Pedagog 1 skapar sina egna undervisningsidéer 

medan pedagog 4 använder sig av andras. Vi vågar inte riktigt dra någon slutsats om att den 

ena inspirerar och den andra inte utifrån denna synvinkel men vid intervjuerna ser vi ändå en 

skillnad på pedagogerna. Pedagog 1 utstrålar ett brinnande intresse med både ord och gester 

medan pedagog 4 ger ett svalare intryck då hon försiktigt uttalar att hon har ett intresse medan 

hon skruvar på sig. Må hända sänder de samma signaler till sina elever då pedagog 1 och 

pedagog 4:as undervisning ändå skiljer sig åt. En aspekt som kan påverka bildundervisningens 
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utförande ser vi vara pedagogens genuina intresse och engagemang. Om detta genuina 

intresse och engagemang saknas hos pedagogen väcks kanske inte heller elevernas intresse 

och deras attityd till ämnet kan påverkas. Denna attityd skulle i sin tur kunna påverka 

elevernas pedagog som faktiskt planerar undervisningen. 

Bildundervisning 

Barnes (2007) och Karlsson & Lövgren (2001) anser att bildundervisningen behöver 

effektiviseras och både använda sig utav teoretiska och praktiska undervisningsformer. Lpo 

94 och Lgr 11 uttrycker att både undervisningens arbetsformer och innehåll ska balansera 

varandra med både praktik och teori för att ge eleverna en helhet i sina studier. Karlsson & 

Lövgren (2001) saknar även de vardagliga skolrelaterade sysslorna inom bildämnet såsom 

hemläxor och ifrågasätter varför ämnena i skolan behandlas så olikt. Lindgren (2005) skildrar 

bildämnets historia som ett praktiskt ämne fram till 1960-talet. Av de fem pedagoger vi 

intervjuat är det endast pedagog 1 och 3 som arbetar med teoretiska moment i sin 

undervisning. Pedagog 5 använder sig utav praktiska moment för att erbjuda färglära något 

som Karlsson & Lövgren (2001) anser är helt tidsförödande. Pedagog 2 och 4 använder sig 

enbart utav praktiska moment i undervisningen och pedagog 4 påpekar även att hon inte tror 

på teoretiska kunskapers inflytande inom bildframställning. En aspekt som kan påverka 

bildundervisningens utförande ser vi vara huruvida ämnet bild ses som ett praktiskt ämne. 

Detta kan medföra att pedagoger drar sig för att tillämpa teoretiska undervisningsformer inom 

bildämnet eller helt enkelt förtränger att sådana möjligheter finns. 

6.1.4 En sammanfattning av synliggjorda aspekter 

Resultatet av vår studie har visat att olika synsätt på lärande inom bildämnet finns etablerat 

hos utövande bildpedagoger i grundskolans tidigare år. Synen på lärande tycks även skifta 

beroende på i vilken kontext lärandet äger rum. De aspekter som vi genom vår studie kunnat 

synliggöra gällande olika synsätt på lärande är att det sociokulturella synsättet inte 

genomsyrar all undervisning. Tidigare ämnestraditioner kan även leva kvar och den utövande 

pedagogen kan påverkas av minnen från sin egen skolgång. Bidragande aspekter till 

bildundervisningens utövande kan även vara om kreativitet ses som en medfödd förmåga eller 

inte och om bildspråket ses som kommunikativt eller ej.  

Resultatet av vår studie har även visat att olika synsätt på bildämnets varande och värde finns 

etablerat. Synen på ämnets vikt tycks variera beroende på vilken bakgrund den utövande 

pedagogen har och i vilken organisation den verkar. De aspekter som vi genom vår studie 
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kunnat synliggöra gällande olika synsätt på bildämnets varande och värde är om den utövande 

pedagogen ser kreativitet som en skapande process med betydelse för elevens framtida 

yrkesliv eller inte. Vilken syn den utövande pedagogen har på ämnets plikt och nytta. Dess 

rolighet, dess stärkande och förskönande effekt av övriga skolämnen eller dess värde för 

eleven i skolan, framtida liv utanför skolan och för samhället i form av blivande kreativa 

yrkesmänniskor. Hur bildämnet värderas i den organisation pedagogen verkar, om den 

utövande pedagogen har en utbildning inom bilddidaktik och om pedagogen känner sig trygg i 

att undervisa i ämnet bild.  

Resultatet av vår studie har även visat att bildpedagoger verkar under olika förutsättningar. De 

aspekter som vi genom vår studie kunnat synliggöra gällande bildundervisningens 

förutsättningar är vilken tid ämnet tilldelas och vilken utrustning som erbjuds. Vilken typ av 

utbildning den utövande pedagogen har och vilket intresse pedagogen har för sitt ämne. 

Vilken syn den utövande pedagogen har på bildämnet och dess bedömningsmöjligheter samt 

hur påverkande eller påverkbar organisationen är.  

6.2 Metoddiskussion 

Vi valde att utföra intervjuer och konsekvensen av detta är just att vi inte sett verkligheten 

utan fått förlita oss på vad pedagogerna säger sig göra. Det är som Börjesson (2005) anser 

endast talet om som bearbetas och som Repstad (2007) omtalar inte den faktiska verkligheten. 

Under observationer hade vi kanske kunnat se det faktiska utövandet men det hade ändå 

behövts intervjuer för att få fram intentionerna bakom lektionerna och vetskapen om vad som 

kan påverka pedagogens bilddidaktiska val. 

Vi valde att utföra ljudinspelningar under intervjuerna och konsekvensen av detta val kan ha 

varit att de intervjuade pedagogerna kände ett behov av att vara lojala mot sin arbetsplats än 

mot ett sanningsenligt forskningsresultat. Enligt Repstad (2007) kan svaren bli tillgjorda vid 

användandet av ljudinspelningar vilket är en stor nackdel då sanningsenliga svar är av 

betydande vikt för att skapa den kvalitet och trovärdighet en studie behöver. Vi anser att vi 

kringgått detta genom att utföra kvalitativa intervjuer. Den konsekvens vi anser att vår studie 

fått om vi inte gjort ljudinspelningar är mindre insamlat datamaterial att bearbeta. Egna 

erfarenheter av tidigare fältstudier har visat oss på svårigheter att få med allt som sägs då talet 

oftast går snabbare än handen. Om vi valt att inte utföra ljudinspelningar hade resultatet även 

kunnat ifrågasättas mer än det nu är möjligt att göra. Det inspelade materialet finns tillgängligt 

för ordföranden att ta del av och förstörs inte förrän uppsatsen blivit godkänd.  
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Valet att hantera studiens empiri konfidentiellt togs för att så kvalitativt material som möjligt 

skulle nås och vår förhoppning var att detta skulle implementera den trygghet Repstad (2007) 

förespråkar så att pedagogerna skulle tala öppet och sanningsenligt. Utöver detta valde vi att 

behandla de intervjuade pedagogerna konfidentiellt för att skydda deras anseende. En 

konsekvens av detta är att pedagogerna som medverkat i studien inte går att identifiera och det 

då blir svårt att veta säkert om de verkar i den verksamhet vi uttalat att de gör. Konsekvenser 

om detta val inte tagits kan ha varit att andra fått svårt att få tillgång till skolan som 

forskningsfält om de intervjuades professionalitet ifrågasatts som Repstad (2007) även 

påtalar. För att intervjumedverkande inom skolan fortsättningsvis ska tacka ja till medverkan 

samt tala öppet ser vi att detta val är ett måste.  

Att vi endast var en intervjuare under fyra av de utförda fem intervjuerna kan ha lett till att vi 

gått miste om ett ännu mer nyanserat resultat. Trost (2010) påpekar just fördelen av att vara 

två som ovana intervjuare. Det vi kan ha missat är de ytterligare tillfällen som eventuellt getts 

för berikande följfrågar, något som vi som ensam och novis kunna förbisett. En konsekvens 

om vi hade haft möjlighet att vara två på alla intervjuer är eventuellt att en ytterligare 

dimension av förståelse kunnat nås. Att vi endast varit en intervjuare på fyra av de fem 

intervjuerna kan ha medfört att de intervjuade har känt sig tryggare och kunnat samtala mer 

fritt. En konsekvens av detta kan vara att vi ändå fått berikande svar. 

Det urval som gjorts av pedagoger inför intervjuerna skedde via en lotteridragning för att få 

fram den skola de verkade på och sedan först till kvarn principen. Den konsekvens detta har 

kunnat medföra är att vi fått en alltför ensidig bild av hur pedagoger som undervisar i ämnet 

bild uppfattar sin ämnesundervisning. Det utföll ändå vad vi anser bra, vi fick en variation av 

ålder, utbildning och yrkeserfarenhet vilket resulterade i olika uppfattningar av bildämnets 

undervisning. Turen var på vår sida. 

Det urval som gjorts av litteraturen är att den är utgiven på svenska och riktar sig mot svensk 

bildundervisning. Den konsekvens vi kan se av detta är att vi kan ha gått miste om 

engelskspråkig forskning som berört den svenska skolans bildundervisning. 

6.3 Avslutande reflektioner 

I denna studie har vi synliggjort ett antal aspekter som kan bidra till bildundervisningens 

utövande. Vi har via studien upplevt att bildundervisningen utövas mycket varierat och av 

olika kvalitet. Alla elever har rätt till en gedigen bildundervisning men beroende på vilken 

pedagog eleverna möter och i vilken skola de går så är det idag ingen garanti för att en sådan 
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erbjuds. För att kunna åstadkomma förändringar måste saker och ting synliggöras.  Vår 

förhoppning med studien är att vi kan väcka de björnar som sover och att de aspekter vi 

synliggjort genererar en förändring i bildundervisningens utövande.  

NU-03a visar att undervisningen mest består av bildframställning precis som den 

referenslitteratur vi tagit del av under arbetet med vår studie hävdar. Även våra intervjuer har 

visat att så är fallet i den undervisning som bedrivs idag. Detta gör att mestadels av ämnets 

menade innehåll inte nås under lektionerna. Marner (2005) meddelar att om ämnet ska ligga i 

fas med tiden borde det helt och hållet rikta in sig mot kommunikation. Skapande- och 

konstverksamhet skulle då istället ansvaras av skolans övriga ämnen under deras ordinarie 

schematid. Vi förespråkar också att samtliga skolämnen använder bildämnets krafter i sin 

undervisning men ser en nackdel med att de skulle ta över ansvaret för elevernas lärande inom 

detta helt. Det vi frågar oss är nämligen om eleverna då skulle få grundteknikerna och 

materialkunnandet inom ämnet. För att detta skulle kunna tillgodoses skulle alla blivande 

lärare behöva läsa bilddidaktik för att få den gedigna ämneskunskap som både våra intervjuer 

samt referenslitteraturen vi mött i den här studien visar är a och o för en givande 

undervisning. Marner (2005) uttrycker att det finns en risk om bildämnet skulle bli ett rent 

kommunikationsämne att det skulle kunna komma att urholkas. Vilket Marner ser skulle 

kunna leda till att bildämnet som redan ses som ett lågstatusämne skulle nedvärderas 

ytterligare. Detta är en risksyn även vi tar till oss. Vi lutar oss mer åt att istället utöka skolans 

schematablå med ett extra ämne, ett kommunikationsämne, eller att alla skolans ämnen tar 

ansvaret att erbjuda det kommunikativa. Dock med ett utropstecken att de pedagoger som 

undervisar i ämnet bild även undervisar inom bildernas kommunicerande. 

Det som förvånar oss är att pedagogerna talar så lite om media och använder så lite av det i 

sin undervisning. Pedagog 2 är den enda av de intervjuade pedagogerna som överhuvudtaget 

nämner det då hon vill lyfta in mer av det i sin undervisning men säger sig hindras utav 

bristen på utrustning.  Det hon dock vill lyfta in är lektioner som ger kunskap om digitala 

presentationer och vi blir fundersamma över om syftet med detta är att ge eleverna ytterligare 

redskap för övriga ämnens redovisningar. Vi ser inte detta som något fel i sig men nya 

bildmedier innehåller så mycket mer. Det innehåller bland annat kunskap om källkritik, om 

hur upphovsrätter hanteras i mediesfären, om bildmanipulation både med färg och form om 

skapande av både rörliga och stilla bilder. 
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Vi ser en indikation till att djupare ämneskunskaper genererar en mer innehållsrik 

undervisning och starkare pedagoger, såsom pedagog 1 och 3, som har en möjlighet att 

påverka organisationen de verkar i. Detta till skillnad från pedagog 4 och 5 som tycks styras 

av den organisation de verkar i. Vi uppfattar det även som om de har en tvådelad syn på 

bildämnet och deras bildundervisning faller ut olika. Det som vi tror kan vara anledningen är 

att pedagog 5 inte anser sig undervisa i ämnet utan har hand om ämnet och därmed kopplar 

bort det från skolsammanhang samt att hon har tillgång till viss utrustning som inte pedagog 4 

har. Pedagog 2 ger ett intryck av att vara stark och trygg i sin yrkesroll och styrs inte av sin 

organisation men tycks inte se bildämnet som ett legitimt skolämne utan låter istället en 

personlig syn styra hennes undervisning. Detta kommer till uttryck när hon berättar att ingen 

ska utmanas och ingen ska misslyckas. Vi ställer oss frågan om hon anser detsamma inom de 

traditionellt sett teoretiska ämnena. Är det lika viktigt att exempelvis anpassa 

matematiklektionen så att ingen har ont i magen och att resultatet blir fint? 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Vi ser via talet om ämnets varande och värde en tendens till att det inte värderas särskilt högt 

på skolorna och att kollegiet som omger de pedagoger som undervisar i ämnet bild påverkar 

deras val av innehåll. Det skulle vara mycket intressant med en forskning som undersöker 

bildämnets status och dess eventuella påverkan av bildämnets innehåll samt bildämnets 

innehålls eventuella påverkan av ämnets status. För att undersöka om en pedagogs didaktiska 

val kan påverkas av vilken status ett ämne har och tvärtom, om didaktiska val kan påverka ett 

ämnes status. 

En långstudie på denna studies elever anser vi skulle vara mycket intressant för att syna om de 

intervjuade pedagogernas olika bildundervisning överhuvudtaget har någon betydelse för 

elevernas framtida privat- och yrkesliv. Vad gör de om tjugo år, vad arbetar de med och hur 

lever de? Vi författare vill gärna se att den bildundervisning eleven möter har betydelse för 

denne som individ och samhällsmedborgare men det behöver inte vara så. Därför vore det 

intressant att studera dessa elevers framtid då de under sina tidiga skolår tagit del av så pass 

olik bildundervisning. Det skulle vara intressant att se om och i så fall hur de olika 

pedagogernas undervisning påverkar elevernas framtid. 

En av de aspekter som visat sig kan påverka bildämnets undervisning är synen på om en 

förmåga är medfödd eller ej, på det biologiska arvets inflytande i lärandet. Vi ställer oss 

frågande till om förmågor är medfödda eller om de utvecklas beroende på vad du i ditt liv 
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erfar. Är det möjligtvis som Vygotskij (1995) hävdar att alla föds med den kreativa förmågan 

och att lärandet går ut på att bevara denna kunskap. Har de människor som har den kreativa 

förmågan lyckats träffa pedagoger som bevarat denna förmåga och de människor som inte har 

den kreativa förmågan tappat det hela genom mer missgynnande pedagogiska möten. Eller, 

utvecklas förmågan allteftersom beroende på vilka sociala och kulturella möten du upplever. 

Då vi människor enligt naturvetenskapens lära har en genetisk likhet är vi ändå inte identiska i 

vår Dna. Dess byggstenar är detsamma men sammansättningen av dem olik. Kan då alla födas 

med samma kreativa förmåga eller föds vi även där olika. Det vore mycket intressant att ta del 

av en forskning som söker den kreativa genen och en gång för alla få ett slut på funderingen. 

Men, det har ju egentligen ingen betydelse, alla har ju ändå rätt till en likvärdig undervisning. 
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Bilaga 1 

Huvudfrågeområden 

 Lärandet 

 Undervisningen 

 Bildämnets kärna – synen på och nyttan med ämnet 

 Omgivningens värdering, kollegornas inställning till ämnet bild 

Intervjuguide 

 Inledande samtal 

 Vår uppsats – syfte, etiska aspekter, intresseområde 

 Berätta om dig själv som pedagog – hur fick du uppdraget bildlärare 

 Hur ser du på elevers lärande  

 Berätta om ditt senaste undervisningstillfälle inom bild – vad skedde där, 

vad var intentionen, hur utföll det 

 Berätta om ett guldminne från bildundervisning – vad var det som var 

speciellt med tillfället – varför 

 Vilken är din personliga syn på bild som skolämne – till vilken nytta, 

kursplanen, hur lär sig eleverna bild, vad bör undervisningen innehålla 

 När diskuterade du bildämnet med dina kollegor sist – vad talade ni om, 

av vilken anledning, sker det ofta, känner du stöd från kollegor/ledning  

 Avslutande samtal 


