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Abstract 
 
I detta arbete tar vi upp bilden och bildämnets betydelse idag och hur det kan användas som 

ett verktyg för elevers lärande. Vårt syfte med detta arbete var att få fördjupad kunskap om 

bildens vikt och hur den kan vara ett hjälpmedel för övriga ämnen i skolan. I vår 

problemformulering ställer vi oss frågan hur pedagoger kan använda bilden som ett verktyg 

för att utveckla elevens lärande i skolan. 

 

Vår metod är kvalitativ och vi har intervjuat sju pedagoger med bildintresse och 

bildutbildning. I litteraturen och undersökningen har vi bland annat funnit att bilden är ett 

språk och att bilden är viktig för både elevers utveckling och för att stärka deras identitet. 

Bilden är också viktig för fantasin genom det kreativa skapandet. 

 

I detta arbete har vi kommit fram till att det behövs vidare forskning inom ämnet och att 

ämnets status behöver höjas för att målen i läro- och kursplaner ska uppnås. 

 
Ämnesord: bildämne, bild, språk, pedagogisk verksamhet.      
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1 Inledning  

Vi har valt detta ämne då vi anser att bilden har stor betydelse som uttrycksform för 

människan. Att lära sig att hantera/avläsa/förstå bilder anser vi också vara viktigt för att 

kunna hantera dagens bildrika samhälle. Det behövs även för att bibehålla fantasin och 

kreativiteten, då vi idag serveras med mycket färdigproducerat material. I kursplanen 

för grundskolan går det att läsa följande om bildämnet:  

 
Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom 

hela hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika möjligheter till studier och 

reflektion kring människors sätt att tänka, skapa och uppleva sig själva och omvärlden i 

olika tider och kulturer och utgör en viktig del av det kulturarv skolan ska förmedla. 

Bilder och bildarbete är också i sig ett redskap för utveckling och lärande. (Skolverket, 

2000, s. 8)  

 

Vi som författare till detta arbete är två blivande pedagoger med stort bildintresse. 

Inriktningarna vi läser är ”språk och skapande 0-12 år” och ”barnets lärande, lärarens 

roll ma/na 6-12år”. Vår erfarenhet från vår verksamhetsförlagda utbildning är att bilden 

inte används som den är tänkt i läroplanen/kursplanen. Vi har sett skolor under denna 

verksamhetsförlagda utbildning där målen (för femte skolåret) inte uppnås. Hur kan vi 

som lärare/pedagoger förbättra detta? 

Problemformulering och syfte  

Vår problemformulering är: Hur kan pedagoger använda bilden som ett verktyg för att 

utveckla elevens lärande i skolan? Vårt syfte med detta arbete är att få fördjupad 

kunskap om bildens vikt och hur den kan vara ett hjälpmedel för övriga ämnen i skolan. 

Frågeställningarna vi vill belysa är:  

På vilket sätt kan bilden ses som ett språk?  

Hur kan bilden vara ett sätt att lyfta fram elevers tänkande och kunskaper?  

Bakgrund – varför forska om bilder? 

I vårt vardagsliv möter vi ofta bilder som är mer avgörande för vår förståelse än vad en 

text är, till exempel reklam och offentliga skyltar. Ordspråket ”En bild säger mer än 
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tusen ord”, borde vi vara misstänksamma mot eftersom vi måste fråga oss vad bilden 

har för budskap. Hur tillverkas dessa olika typer av bilder och hur påverkar de oss? 

Många bilder har betydelse för hur vi tänker och hur vi handlar. Det finns en känsla av 

att bilden säger oss något viktigt, något annat än det verbala språket, men det är inte lätt 

att veta var i bilden betydelsen finns. Under människans idéhistoria har det verbala 

språket analyserats och reflekterats över mer än de visuella intrycken och uttrycken.( 

Wærn m.fl., 2004, )  

 
Oavsett vilken förklaring man söker så framstår en tydlig skillnad mellan att titta på bilder 

och att skapa bilder, en skillnad som inte framstår lika tydligt när det gäller att lyssna och 

prata. (Wærn m.fl., 2004, s. 8) 

 

Historiskt sett har bilder framställts antingen för hand eller som träsnitt. I och med att 

boktryckarkonsten uppfanns kunde tecken (bokstäver) standardiseras. Även om 

handskriftens anfanger försökte efterliknas blev bokstäverna mycket mer 

standardiserade och genom detta uppstod en delning av de praktiska kunskaperna, 

mellan skrivarna, sättarna och grafikerna. Den nya tekniken, att skilja innehåll från 

framställning var ett stort idéhistoriskt steg som kan ha påverkat den nuvarande 

föreställningen att text skiljer sig från bild, meningsinnehållet från den yttre formen. 

När den allmänna läroplikten infördes i Sverige (mitten av 1800-talet) sattes fokus på att 

kommunicera via det skrivna ordet. Människan hade inte förståelse för bildens 

betydelse i samma utsträckning som vi har idag och de såg heller ingen anledning till att 

forska om det. Detta trots att dåtidens människor förstod bildens budskap bättre än det 

skrivna ordet, på grund av den utbredda analfabetismen. I dagens moderna 

informationssamhälle omringas vi av bilder då tekniken gjort detta möjligt, därav har vi 

idag ett behov av att forska om vilken betydelse bilder egentligen har för perceptuell 

förståelse.(a.a.) Under 1990-talet började forskningen om bildutveckling dock förändras 

från att ha setts ur ett psykologiskt perspektiv till ett pedagogiskt perspektiv. Trots detta 

finns det mycket kvar att forska om inom den pedagogiska synen på ämnet. 

(Wetterholm, 1992)  

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel, där kapitel ett innehåller inledning och bakgrund, 

syfte och problemformulering. Kapitel två är en litteraturgenomgång som även 
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innehåller styrdokumenten. Efter detta kapitel kommer en beskrivning av metod, urval 

och etiska överväganden. Nästa del är kapitel fyra som presenterar vårt resultat samt en 

sammanfattning av detta. Kapitlet fem innehåller diskussionen, slutsatser, en diskussion 

av validiteten av vår studie och förslag på vidare forskning. Sista kapitlet består av en 

sammanfattning av vårt arbete. 
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2 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenteras litteratur inom forskningsområdet under rubrikerna: Teorier 

om bilden och bildämnet, Läroprocesser genom uppmärksamhet, perception och estetik, 

Hur pedagoger kan arbeta med bild idag och Bildämnet i svensk kultur. 

Teorier om bilden och bildämnet 

Det finns flera olika källor när det gäller teoriutveckling om bilden och bildämnet. 

Dessa olika teorier hämtas ur konstteoretiska, perceptionspsykologi, ”cultural studies” 

och pedagogiken. När det gäller det konstteoretiska, används det mest i samband med 

konstnärliga bilder, men även för informationsbilder, reklambilder och i 

undervisningssyfte. Perceptionspsykologin behandlar inte bara bilder, men bilder är en 

viktig del av den.  Under den pedagogiska teorin tar forskarna upp idéer om hur bilder 

kan hjälpa till vid undervisning och lärande. När det gäller kommunikation och media är 

”cultural studies” en framträdande riktning, där en viktig ingrediens är kritisk analys. 

Alla dessa infallsvinklar har sina begränsningar när det gäller hur området definieras 

och behandlas. Utvecklingen av verktyg för att analysera konstnärliga bilder kommer 

huvudsakligen från konstvetenskapen. Vidare går det att finna metoder för skapande i 

begreppet retorik, det vill säga skapandet av ett budskap, för att förklara, övertyga och 

övertala. (Wærn m.fl., 2004) 

 

I vår vardag möter vi tecken som måste tolkas för att vi ska kunna genomföra enklare 

uppgifter. Det kan vara trafikskyltar och vädersignaler. Inom semiotiken betraktas 

bilden som ett tecken som behöver tolkas på något sätt. Semiotikens förhållningssätt 

skiljer sig från psykologins och konstvetenskapens. Den är framförallt intresserad av att 

få en förståelse som innefattar såväl det visuella språket som det verbala språket, samt 

att utveckla förståelsen av tecken/symboler och all annan mänsklig verksamhet. (a.a.) 

”Semiotiken har till syfte att vara en överordnad vetenskap, en ‘teckenlära’” (a.a., s.15-

16). 

 

Människan kan kommunicera på flera olika sätt, till exempel genom tal, skrift, musik 

eller bild. Oavsett i vilken form kommunikationen sker upprättas den via språksystem 
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och språkhandlingar. De språkliga reglerna är abstrakta normer som bildar 

språksystemet medan språkhandlingarna är det individuella sättet att tillämpa språket. 

För att kunna kommunicera krävs förtrogenhet och kunskap om språkets system och hur 

det tillämpas oavsett om det är skrift-, tal- eller bildspråk som används. Alla språk 

förutsätter att det finns ett system annars blir språkhandlingarna obegripliga. Språk 

studeras bland annat inom semiotisk teoribildning (teckentolkning). Ett tecken är inte 

allt som våra sinnen förnimmer utan något meningsbärande, de kan vara synliga eller 

dolda. Vad vi upptäcker av det som finns dolt i en bild beror på mottagarens 

engagemang, erfarenhet och kunskaper. En bild i sin helhet kan bestå av endast ett 

tecken, men oftast är den framställd av flera mindre tecken eller deltecken. Skillnaden 

mellan det skrivna språket och bildspråket är att texten har ett linjärt system och att 

bilden kan avläsas i många riktningar. (Lind och Åsén, 2003)  

 

Enligt Vygotsky har människan två sätt att handla, vilket är ett reproducerande samt ett 

kreativt. Den reproducerande funktionen liknar Vygotsky vid återskapande. Den är 

starkt förknippad med människans minnesfunktion. Han menar att denna 

reproducerande funktion är nödvändig för att bevara tidigare erfarenheter och intryck 

och den är en förutsättning för att människan ska kunna anpassa sig till sin tillvaro. Den 

kreativa funktionen behöver människan för att kunna skapa nya spår och anpassa sig till 

framtiden och förändringar i livet. Vygotsky menar till skillnad från den vardagliga 

uppfattningen att fantasi och verklighet hör ihop. Han menar även att dessa två 

handlingssätt är nödvändiga för varandra och för människan. Redan i små barns lek 

anser Vygotsky att vi kan se kreativa handlingar. Därmed framhåller han vikten av att 

det kreativa skapandet och fantasin livnärs under skolåldern. Vidare menar han att i 

hyllningen av det enskilda geniet glömmer vi bort kulturens betydelse. (Bendroth 

Karlsson, 1998) 

 

Läroprocesser genom uppmärksamhet, perception och estetik 

Wærn m.fl. (2004) anser att det är intressant att jämföra de grundord som används inom 

psykologin och konstvetenskapen för att beskriva betraktarens upplevelse. Den 

psykologiska sidan använder begreppet perception, som kommer från latinet och 

betyder föreställning, varseblivning. Den konstvetenskapliga sidan använder begreppet 

estetik, som kommer från grekiskan och betyder förnimmelse, varseblivning. 
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Psykologin är till huvudsak inriktad på den rationella eller intellektuella föreställningen, 

medan konstvetarna har betonat den intuitiva eller emotionella förnimmelsen. Genom 

tiderna har forskare menat att människan har två oberoende inre system, ett som känner 

och ett som tänker. Förutom detta måste vi lägga till viljan. Redan de gamla grekerna 

lade skillnader mellan att tänka, känna och vilja. (Wærn m.fl., 2004) 
 

De andra kastade sig ner i det doftande gräset, men Frodo ensam stod kvar ännu några 

ögonblick, överväldigad av sin förundran. Det var, som om han stigit ut genom ett högt 

fönster, rakt in i en försvunnen värld. Det låg över nejderna här ett skimmer, som saknade 

ord i hans språk. Allt han såg var utsökt format men verkade samtidigt, som om det helt 

nyss skapats och avtäckts inför hans blick, samtidigt som det dock bar evighetens prägel. 

Han såg inga andra färger än dem han redan kände till namnet, guld och vitt och blått och 

grönt, men de hade här en friskhet och ett djup, en genomträngande klarhet av sådan art, 

att han menade, man måste finna nya och lödigare benämningar. […]  

När Frodo skulle följa efter honom, råkade han lägga sin hand på trädstammen bredvid 

repstegen. Aldrig förr hade han så plötsligt och så intensivt blivit medveten om ett träds 

yta och tecknen i dess bark, hela dess väsen och inneboende livskraft. Han fylldes av den 

djupaste glädje. Det var inte en skogsinbyggares omedelbara tillfredsställelse över ett 

kraftigt träds duglighet, snarare ett slags inre, varm glädje över detta bevis på ständigt 

levande, oförstörbart liv. (Tolkien, 2002, s.414-415) 

 

Upplevelse och uppfattning skiljer sig på många sätt. Människans uppfattning beror 

delvis på uppmärksamheten och vad den riktas mot och delvis på det känslomässiga 

engagemanget. Känslorna har stor betydelse för att de skapar uppmärksamhet. En 

uppfattning är ofta rent intellektuell, medan den kan bli en upplevelse om vi är starkt 

känslomässigt engagerade, till följd av detta kan upplevelsen bli fördjupad och leda till 

nya upplevelser. En upplevelse kan inte mätas eller vägas, den kan ligga tyst och stilla 

inom människan, tills rätt ögonblick infinner sig. Upplevelsen är personlig och 

konstrueras av varje individ. I en upplevelse känner vi med hela kroppen, en positiv 

upplevelse ger oss en härlig känsla i hela kroppen, medan en negativ upplevelse kan bli 

en klump i magen. (Johansen m.fl, 2002)  

 
”Det finns saker som vi uppfattar omedelbart, därför att de är synliga. Men verkligheten 

är något annat och mer än det uppenbara. Det som inte är synligt för oss nu finns kanske 

ändå, och undervisning handlar om att synliggöra.” (a.a., sid. 84)      
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Enligt Johansen m.fl. (2002) beror varje människas universum på vad hon kan 

synliggöra för sig själv. Det är enkelt att se det formella och ytliga och det som är 

omedelbart synligt. I samhället spelar den yttre duktigheten en stor roll, mot denna står 

den inre duktigheten som står för personligt engagemang och utveckling. Den yttre 

duktigheten är något vi lärs upp till och den kännetecknas av ytlighet och utan 

personligt engagemang. Inre duktighet kan kopplas ihop med det kännande förnuftet. 

Det kännande förnuftet är föreningen mellan det logiska och det känslomässiga. Det 

kännande förnuftet öppnar något för människan och det avslöjar världen på ett nytt sätt. 

Att koppla ihop sinnesuttryck med erfarenheter ger ett perspektiv och om människan 

förhåller sig så till världen kan hon öppna sig sinnesmässigt, samtidigt som hon är aktivt 

handlade i den. Vuxna tänker först och främst logiskt och rationellt medan barn i 

mycket högre grad tänker med känslor. Redan på 1800-talet fanns det tankar om hur 

förnuftet i förhållande till det praktiska handlandet och i synnerhet det 

sinnliga/känslomässiga tillsammans bildar människans kunskap. Dessa tankar har 

utvecklats och förtydligats under årens lopp av bland andra Howard Gardner. Gardner 

menar att individens förståelse av sig själv och omvärlden hade kunnat utvecklas, om en 

del av vikten lagts vid det kroppsliga, musiken och det bildmässiga/rumsliga och inte 

bara fokuserat på de matematiska och språkliga kompetenserna. Barn som leker 

använder sin fantasi, den är en viktig del av lärandet. Den måste hållas vid liv i alla dess 

aspekter, för att vi ska fortsätta utvecklas även som vuxna. (Johansen m.fl., 2002)  

 
Ett barn som av olika skäl har svårt att uttrycka sig kan behöva bilden särskilt väl som ett 

andra, och mer tillgängligt språk. Inte sällan öppnar barnets arbete med bilder för ett mer 

oförväget användande också av talet och skrivandet. (Hasselrot, 2004. s.102) 

 

Bildens betydelse 

För barnets identitet kan det skapande arbetet vara stärkande, detta hjälper dem att möta 

omvärlden i ett senare skede. Att arbeta med bild utvecklar hela individen och 

tillfredsställer många behov.  Bildarbetet utvecklar även motoriken, koordinationen och 

iakttagelseförmågan, det stärker tanken och språket, men utvecklar också fantasin, 

självkänslan och självtilliten. I sina bilder kan barnen bearbeta och uttrycka svåra 

känslor, som kan vara svåra att uttrycka på annat sätt. Utöver självkänslan kan också 

gruppkänslan stärkas om bildarbetet får utföras gemensamt med andra elever. Alltså är 
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skälen många till att ta barns bildskapande på allvar och att andra skapande aktiviteter 

blir ett självklart inslag i vardagen. (Bohm och Thorell, 1994) Bildspråket har för barn 

olika funktioner och syften, detta beror på i vilken situation bilden kommer till. En 

viktig del i barnens bildskapande är behovet att skapa bilder som anknyter till deras 

erfarenheter. Barnet utnyttjar det bilden är bäst på – att beskriva, visa, kommentera och 

avbilda något. Strävan är att kunna berätta, beskriva och förmedla med bilder. De ger 

uttryck för både vad de ser och vad de vet, men även vad de tror i sina bilder. (Lind och 

Åsén, 2003) 

 

Hur pedagoger kan arbeta med bild idag 

Under denna rubrik har vi valt att ta upp de arbetssätt/pedagogiker som utgår från bild i 

sin undervisning. Vi har valt att ta upp Reggio Emilia, Storyline, Bifrost och 

Bildstudieområde. Detta då dessa är de arbetssätt som vi anser tillstörsta delen använder 

sig av bild som utgångspunkt. 

  

Pedagogiken och filosofin i Reggio Emilia 

Reggio Emilia introducerades i Sverige hösten 1981 då Loris Malaguzzi höll i 

seminarier om Reggio Emilia - pedagogiken på moderna museet i Stockholm. 

(Bendroth Karlsson, 1998) Pedagogiken som härstammar från Italien är bland annat 

känd för uttrycket ”Ett barn har hundra språk”, men det har kommit att bli ett större 

intresse för filosofin och synen på bilden som språk. Detta beroende på bildens 

framskjutna position i den tid vi lever i. För att kunna möta bilden i massmedia behöver 

barnet ett eget bildspråk. Omvärlden upplevs mycket genom bilder, för att kunna möta 

denna bildvärld vill Reggio Emilia - pedagogiken att barnet skall lära sig att kunna 

berätta om sina iakttagelser och upplevelser i bild.(Wetterholm, 1992) Bildskapandet 

liknas vid det verbala språket, där båda anses utgå från barnets erfarenheter. Barnet 

behöver lära sig att använda sina erfarenheter både i bild och i ord. (Wallin m.fl., 1988) 

”Bilderna föds ur språket, språket ur bilderna. Vad barnen ser och hör formulerar de 

inte bara i bild utan också i ord” (a.a., s.51). Syftet och målet är inte att göra fina och 

vackra bilder utan att utveckla sitt språkliga uttryck i bilden, därför är bilden en viktig 

del i den språkliga/kognitiva utvecklingen. De grundläggande tankarna för pedagogiken 

kan formuleras i några punkter: 
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1. Människan har förmåga att uttrycka sig på flera sätt varav bildskapandet är ett och det 

verbala ett annat. 

2. Om ett uttryckssätt utvecklas (t. ex. bildspråket), gynnas även andra (t. ex. 

verbalspråket). 

3. Utveckling av olika uttryckssätt, både kognitiva och kommunikativa, ska ske i 

växelverkan med varandra och genom egna erfarenheter. 

4.  Barnet själv är medskapare. Förhållandet mellan barn och lärare är mycket viktigt.  

5. De olika språkliga uttrycken måste betraktas som lika betydelsefulla (Wetterholm, 

1992, s. 23) . 

 

Storyline – den röda tråden 

Då 1965 års skotska läroplan gavs ut såg Dr. Steve Bell på University of Strathclyde i 

Glasgow ett behov av att utarbeta en ny metod för att möta den nya läroplanen 

(Lindberg, 2000). Han kallade sin nya metod för Storyline. Arbetssättet är en elevaktiv 

och lärarstyrd arbetsmetod där ämnesgränserna inte finns. Metoden utgår från elevernas 

förkunskaper för att uppnå en helhetssyn när det gäller kunskap och inlärning. 

Skapandet av en fiktiv verklighet är grunden i metoden. För att befästa och fördjupa 

tidigare kunskap använder pedagogerna sig av att berätta en ”story”, detta är den största 

skillnaden jämfört med ett traditionellt temaarbete. Bland det viktigaste i detta arbetssätt 

är elevernas delaktighet i skapandet av själva ”storyn”. Läraren/lärarlaget har i förväg 

bestämt ”storyns” yttre form genom att ha färdiga nyckelfrågor som för arbetet framåt. 

En ”story” kan inbegripa ett flertal ämnen, men behöver dock inte inbegripa alla ämnen.  

Under arbetets gång skapar eleverna karaktärer både i skrift och i till exempel 

tredimensionella figurer eller tecknade porträtt. Förutom detta skapar eleverna under 

hela arbetet saker för att se helheten av sitt arbete. Allt material som skapats, både 

skrivet och bildarbeten, sätt upp på en fris (vägg eller skärm) dels för att eleverna ska 

kunna följa arbetet och dels för att i slutändan kunna se den röda tråden (helheten). 

Arbetssättet är varierat och innehåller både spänningsmoment, lekfullhet och ett krav på 

kreativitet. (Lindberg, 2000) 

 

Bifrostskolan och upplevelsebaserat lärande 

Bifrostskolan startade i Danmark och har funnits sedan 1987. Skolans mål är att 

eleverna ska utvecklas till människor med livsglädje, levnadsmod och som 

huvudaktörer i både sina egna liv och i samhället. Bifrost är en upplevelsebaserad 

metod, där de arbetar utifrån olika inspirationsteman. Dessa hämtas från kultur- och 
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naturupplevelser och från dessa upplevelser uppstår ett helhetstema/inspirationstema 

som är det samma för hela skolan. Sedan delas detta tema upp i delteman där varje 

stadium har en egen arbetsplan. Varje deltema inleds med en upplevelse som leder 

eleverna till deltemat. Arbetspassen (så kallade moduler) är 90 minuter långa, skolan 

har alltså inte lektioner i vanlig mening. Modulerna är indelade i olika arbetsformer 

(ämnesmodul, kunskaps- och färdighetsmodul, verkstads- eller projektmodul). Metoden 

utgår från skönlitteratur, facklitteratur och av lärarna egenproducerat material. Varje dag 

börjas med ett morgonmöte där eleverna får möjlighet att se helheten över dagen. 

Bifrostskolan omfattar både fritidsverksamhet och skolverksamhet, det vill säga den är 

en heldags skola. (Johansen, m.fl., 2002) 

 

Bildstudieområde – ett sätt att arbeta med bild 

Ytterligare en metod beskrivs av Karlsson och Lövgren (2001) som en form av 

tematiska studier där elever och lärare arbetar både metodiskt och kreativt med ett 

avgränsat område. Bildstudieområde är ett centralt begrepp i metoden som står för bild, 

studie och område. Bild står för ämnet bild i skolan, studie för arbete och studier, 

område för att studierna inriktas mot helheter, där delar av bildämnet kan blandas med 

andra ämnen. Metoden strävar dels efter att eleverna ska utveckla en kompetens inom 

bildområdet (olika metoder och teoretiska och praktiska kunskaper) och dels utveckla 

sin kommunikationssätt (använda bilder, tolka och förstå). Stor vikt läggs vid elevers 

förmåga att koncentrera sig på uppgiften och att kunna förstå lärarens instruktioner. 

Undervisningen inom bildstudieområdet delas in i sex begrepp där läraren måste kunna 

använda alla och låta dem samverka. Dessa begrepp är: 

• Teoretiskt innehåll 

• Introduktion 

• Instruktion 

• Bildproduktion 

• Handledning 

• Värdering 

Eleverna ansvarar till största del för bildproduktionen och läraren för de övriga fem. I 

lärarens ansvar ligger även att vara aktiv och pådrivande för att eleverna skall nå 

framgång i sitt lärande. Förutom detta kan arbetet/metoden även delas in i moment som 

är arbetssättets minsta del. Momenten är fristående, men kräver återkoppling till 
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föregående moment. Det finns ingen tidsbegränsning för momenten, utan arbetet fortgår 

till målen har uppnåtts. Ett antal moment kan bilda en sekvens, som bildar en enhet. 

Sekvenstänkandet är viktigt för att se helheten. Det finns tre olika former av sekvenser. 

Eleverna skall kunna arbeta både individuellt och i grupp och de skall också kunna 

organisera sitt arbete, samt kunna studera metodiskt. Bildämnet i sig kan bidra till god 

studiediciplin och till att öka koncentrationsförmågan hos eleverna. (Karlsson och 

Lövgren, 2001)  

Bildämnet i svensk kultur 

Enligt Karlsson och Lövgren (2001) är det viktigt hur bildämnet definieras, då detta 

påverkar hur undervisningen kommer att bedrivas och vad som blir viktigt i 

undervisningen. Ursprungligen tillhörde bildämnet kategorin övningsämnen i motsats 

till läroämnena som ansågs vara de viktiga. Under tidens gång har ämnet hamnat 

tillsammans med musik, slöjd, idrott och hemkunskap under samlingsnamnet praktiskt -

estetiska ämnen och på detta vis har de isolerats från övriga ämnen i skolan. Karlsson 

och Lövgren skulle hellre se att ämnet fick beteckningen kommunikationsämne, 

eftersom bilden idag är en representant för kommunikation av både personliga och 

allmänna budskap. I samhället idag är bild ett starkt medium som används inom många 

områden för att förmedla kunskap, nyheter, reklam, propaganda och underhållning. 

Författarna kan också tänka sig beteckningen kulturämne då bildämnet även har en 

estetisk sida. Ämnet har i skolan ett ansvar för konst, film, formgivning, design och 

arkitektur. För de flesta är det detta som bildämnet står för. Men detta räcker inte enligt 

Karlsson och Lövgren då ämnet även är ett medieämne. Just detta anser de vara extra 

viktigt då eleverna möter bilder som språk och kommunikation i sin vardag utanför 

skolan. Därför måste eleverna få tillfälle att studera bildens alla spektra inom 

skolverksamhetens alla stadier. Ett sätt att angripa bildundervisningen är att se ämnet 

som ett eget kunskapsområde, men att inte bara hämta kunskapsstoftet från konsten utan 

även från skolans övriga ämnen som till exempel historia, matematik, biologi och 

samhällskunskap. (a.a.) 

 

Ur ett historiskt perspektiv har bildämnet ändrat karaktär i läroplanerna såväl som i 

kursplanen. Syftet för bildämnet i dagens kursplan frö grundskolan är att utveckla 

kunskaper i framställning och bildkommunikation, såväl som kunskap om bilden och 

förmågan att analysera den. Det skall ge allmänbildning, skapa lust, kreativitet och 
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skapandeförmåga, men även ge eleven förmåga att skapa en egen ståndpunkt i ett 

samhälle där stort visuellt informationsflöde finns. För övrigt skall ämnet ge förmågan 

att kritiskt granska och ge förståelse för bildkommunikationens vikt för att aktivt kunna 

delta i samhället. Detta då utveckling av bildförmågan gör det möjligt för barn och unga 

att använda sin kulturella yttrandefrihet, vilket garanterar dem rätten till kulturell 

mångfald. Bildspråket har stor betydelse för elevens arbete i skolan och det övriga livet. 

Det är även en av flera vägar till kunskap då arbetet gör att erfarenheter blir synligt, 

gripbart och möjliga att förmedla. (Skolverket, 2000)  

I Wetterholm (1992) kan vi läsa att bilden har funnits med som ämne redan från första 

början i skolförordning, 1962, fast då under namnet teckning. Och att från och med 

Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr-80) beskrivs ämnet som ett språk. Målen förändras 

även i och med detta till att eleverna själva skall kunna framställa och använda bilden 

som ett språk/kommunikationsmedel. De ska även bli medvetna om att bilden är ett 

språk och kunna kritiskt granska och förhålla sig till detta jämte det verbala språket och 

det skrivna språket. (Wetterholm, 1992) 

 

I kursplanen för bild beskrivs bildämnets strävande mål:  
Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven  

– utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa 

bilder med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- 

och videoteknik, 

– blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang 

och kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras 

bilder, 

– utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilden bär 

betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande. 

(Skolverket, 2000, s. 9)  

 

Uppnåendemålen i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) innefattar att: 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

• har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta 

del av samhällets kulturutbud, 

• kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 

uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans, 

• har kunskaper om medier och deras roll, (Utbildningsdepartementet, 2004, s.12)  
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Enligt Gafvelin (2005) är inte ämnets största brist att läroplaner och kursplaner är dåligt 

formulerade utan att undervisningen inte bedrivs som det är tänkt och formulerat. Han 

menar att många elever, trots deltagande i bildlektionerna, ändå inte fått någon 

bildundervisning. Det vill säga att de inte fått lära sig något inom ämnet bild. Ofta är 

bildtimmarna en tid när eleverna om de vill får rita eller måla vad de vill. Gafvelin 

menar även att många pedagoger och elever anser att en bra bild är en bild som är 

vacker och skickligt gjord. I sitt yrke som bildlärare har Gafvelin mött motstånd då han 

gett specifika uppgifter, som till exempel att analysera och reflektera över egna och 

andras bilder. Eleverna är vana vid att sitta med ”sin” uppgift. Enligt Gafvelin är detta 

en mörk beskrivning av bildens roll, men skolan behöver enligt hans uppfattning 

förändra vår kunskap och syn på bilden. Han menar också att vi behöver utveckla och 

använda oss av nya tekniker samt stärka bildens roll i skolans styrdokument. Gafvelin 

ifrågasätter dock meningen med att ändra styrdokumenten om vi inte först förändrar 

attityden till ämnet. (Gafvelin, 2005) 

  
Men vad hjälper det om det inte slår igenom i hela den svenska skolan? Om skolpersonal 

på det lokala planet gör som de vill. Om attityden till bilder är att de ska vara snygga och 

välgjorda och skapade av de som vill. Om bilder och ämnet bild på många håll tillåts vara 

endast en dekoration på skolans smörgåsbord, ett trevligt men nödvändigt inslag bland de 

nyttiga och viktiga födo- (skol-) ämnena. (a.a.) 

 

I den Nationella utvärderingen för grundskolan 2003 (Skolverket, 2005) går det att läsa 

följande om bildämnet idag.  
 

I utredning efter utredning under det senaste decenniet, enligt Ljunghill, framträder en 

entydig och nedslående bild av hur eleverna ser på sin skola. I korthet ser den ut så här: 

En tredjedel av eleverna på högstadiet och gymnasiet finner tillvaron i skolan tråkig och 

meningslös. Mer än hälften av eleverna vill arbeta mer med sina händer. En fjärdedel 

menar att skolarbetet sällan rör verkliga livet och att de områden de är bra på inte räknas i 

skolan. I stort sett alla elever vill ha mer av de estetisk-praktiska ämnena och av skapande 

verksamhet i skolan. (Skolverket 2005, s. 24) 

 

Samhället idag är historiskt sett det mest bildtäta hittentills, eftersom den tekniska 

revolutionen (datorn, tv:n, videon, dataspelen, ”hemmabion”, dvd-spelaren, 

digitalkameran och mobiltelefonen) har gjort bilden mer tillgänglig för allmänheten. 
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Denna ökning innebär att bilden får en större betydelse för kommunikationen. Under 

samma tidsperspektiv har det skrivna ordet inte utvecklats i samma utsträckning. Den 

digitala bildhanteringen har gjort att det inte bara är en professionell yrkeskår som 

hanterar bildens reproducerbarhet utan nu kan digitala bilder hanteras i både skola och i 

hemmiljön. Till skillnad från när bilden framställdes för hand (begränsad 

kommunikation), måste vi idag räkna bilden som ett kommunikationsverktyg. Alltså är 

det inte längre bara i skolan vi lär oss, då bilden är ständigt närvarande i vår vardag. 

Internet har gjort det möjligt för alla företag att nå många, vilket resulterar i att barn och 

ungdomar blir extra utsatta. Detta gör att det blir extra viktigt för skolan att lära barn 

och ungdomar hur de ska tolka och hantera all denna information, eftersom den digitala 

bilden lätt kan manipuleras. I och med denna snabba utveckling behöver även bildämnet 

förändras för att komma i fatt samhällets utveckling.(a.a.) 
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3 Metod 

Den metod vi anser passa vårt arbete bäst är kvalitativ metod. Vi koncentrerar oss på 

lärare/pedagoger som informanter. I detta kapitel redovisas vår valda metod och de 

etiska övervägande som vi har beaktat. 

Kvalitativ metod 

Vårt ämne kräver en kvalitativ undersökning, detta då det är åsikter och tankar kring 

ämnet vi är ute efter. Den kvalitativa forskningen skiljer sig från den kvantitativa på så 

sätt att den kvalitativa forskningen är ute efter själva orsaken till en händelse eller ett 

problem, medan den kvantitativa forskningen är ute efter att mäta mängder eller antal 

gånger en händelse förekommer. Det finns flera olika metoder att använda under 

kvalitativ forskning, till exempel: intervjuer, observation och text/bildanalyser. 

(Widerberg, 2002) 

Intervju 

I Forskningshandboken (Denscombe, 2000) går det att läsa följande om intervjuer som 

metod och vad som är viktigt att tänka på i samband med intervjuer. Intervjuer kan 

verka vara en enkel metod som inte kräver vidare mycket av forskaren. Det krävs inte 

några större färdigheter som forskaren inte redan besitter. Det är dock inte så enkelt som 

det verkar. Även om en intervju till ytan kan liknas vid konversation är intervjun 

mycket mer än så. Intervjun kräver kunskap inom det valda undersökningsämnet. Det är 

lätt att invaggas i falsk säkerhet och ha en för avslappnad attityd till förberedelser och 

planering av en intervju. Metoden innebär dolda risker och kan fatalt misslyckas om 

forskaren inte har ordentliga förberedelser och genomför intervjun med lyhördhet. För 

att kunna genomföra en intervju måste forskaren ha samtycke av informanten. 

Forskaren är den som bestämmer vad som skall tas upp. När är det då lämpligt att 

använda intervjuer? Det största valet står mellan om det handlar om att införskaffa ytlig 

information från många människor eller detaljerad information från ett fåtal människor.  

Frågor som bör ställas innan valet av intervju som metod är om undersökningen kräver 

den typ av detaljerad information som intervjuer ger och om det är tillförlitlig 

information som går att samla in. (Denscombe, 2000) 
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Andra saker att beakta är om det är ekonomiskt möjligt att transportera sig till tänkta 

informanter och huruvida tiden räcker till. En ytterliggare aspekt som forskare bör tänka 

på är intervjuareeffekten. Hur informanten svarar kan bero på ett antal saker, som till 

exempel kön, ålder och etniskt ursprung. Även förhållandet till intervjuaren kan påverka 

svaren. Vad effekten blir beror även på ämnet som diskuteras. Till exempel kan 

informanten försöka skräddarsy svaren för att möta vad informanten tror att forskaren är 

ute efter. Detta gör att svaren kan bli missvisande. Som intervjuare kan vi anstränga oss 

för att göra situationen så neutral som möjligt, men vi kan inte ändra de personliga 

kännetecken vi bär med oss. Vilket medför att det alltid kommer att finnas en viss 

påverkan av situationen. (Denscombe, 2000) 

Val av intervjumetod 

Det finns ett antal olika former av intervjuer, av dessa har vi valt standardiserad intervju 

med ostrukturerad metod. Detta innebär att vi har haft färdiga frågor, men att 

informanterna har fått svara fritt. Detta då vi varit intresserade av att få veta deras tankar 

kring ämnet. Vi har ingripit så lite som möjligt och till största del bara lyssnat. 

Forskningshandboken (Denscombe, 2000) tar upp flera aspekter angående 

ostrukturerade intervjuer. Genom att introducera ett tema eller ämne låter forskaren 

informanten fullfölja sin tankegång. Ostrukturerade intervjuer handlar mer om att 

upptäcka än att kontrollera en uppgift. Som metod inbjuder den till djupgående 

undersökningar som gäller personliga erfarenheter eller åsikter. Det vanligaste sättet att 

genomföra en standardiserad intervju med ostrukturerad metod är en personlig intervju, 

där forskare och informant träffas öga mot öga. Detta är en intervjuform som är 

förhållandevis lätt att arrangera. En annan fördel är att uppgifterna/svaren kommer från 

en källa: informanten. Ytterligare en positiv aspekt är att i denna form av intervju är det 

lättare att kontrollera situationen eftersom forskaren bara har en persons tankar att 

utforska och sätta sig in i. (a.a.) 

Urval 

Vi valde våra informanter utifrån tidigare kännedom om deras bildintresse. Vi ansåg att 

deras kunskap, erfarenheter och intresse för bilden och bildämnet borde vara till stor 

fördel för vårt valda ämne.  De sju pedagoger vi intervjuade har vi träffat tidigare under 

vår utbildning. Vi valde kända informanter dels för att skapa en trygg intervjusituation, 
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både för oss och informanterna och dels eftersom de gärna ställde upp på en intervju. 

Någon vi frågade ”hade inte tid” och någon vi sökt per telefon besvarade inte våra 

samtal. Vi valde att inrikta oss främst på bildpedagoger då vi anser att viss förkunskap 

inom ämnet krävs för att kunna ge relevanta svar. I några fall vände vi oss också till 

pedagoger med känt bildintresse. Två av våra informanter har gedigen utbildning inom 

bildämnet och har lång erfarenhet av att undervisa i olika åldersgrupper. Fem av våra 

informanter har lång erfarenhet av yrket och ett personligt intresse för ämnet, samt även 

en del utbildning.  

 

Etiska överväganden 

När vi genomför någon form av undersökning finns det ett antal etiska överväganden att 

tänka på. Enligt Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) finns det fyra 

huvudkrav som vi bör beakta. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När det gäller informationskravet innebär 

det att alla informanter skall veta vad undersökningen innebär. Vi har informerat våra 

respondenter om vad vår undersökning är tänkt att leda till och vad informationen de 

lämnar skall användas till. Även samtyckeskravet innebär att alla informanter i 

undersökningen skall ha gett sitt medgivande. Då vi intervjuat vuxna människor har vi 

inte behövt inhämta vårdnadshavares samtycke, vilket är något som annars kan behövas. 

Samtyckeskravet handlar även om att informanten ska kunna bestämma över hur länge 

och på vilket sätt de vill deltaga i undersökningen. En annan sak som bör beaktas är att 

det inte får föreligga någon form av beroendeförhållande mellan den som gör intervjun 

och informanten. Detta är något som vi också varit noga med, både för vår egen och för 

respondenternas skull. Konfidentialitetskravet tar upp om hur vi bör hantera 

informanternas personuppgifter, frågan är nära sammanknuten med offentlighet och 

sekretess. Vi har valt att i denna uppsats presentera informanterna under 

samlingsnamnet ”pedagoger” och därmed har vi avidentifierat dem. I resultatdelen har 

vi även försökt att inte avslöja för mycket om nuvarande anställning, även om vi 

presenterar deras utbildning och erfarenhet inom yrket. Förutom att avidentifiera 

informanterna gäller konfidentialitetskravet även att inte ”prata bredvid mun” under 

själva undersökningsfasen eller efter genomförd undersökning. Om undersökningen är 

av extra känslig karaktär kan det vara lämpligt att alla involverade skriver på ett 
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tystnadspliktskontrakt. Det är dock ingenting som vi anser behövas i vår undersökning. 

Hur det insamlade materialet får användas finns under nyttjandekravet. Materialet får 

endast användas i den undersökning som informanten fått information om. Vi har under 

vår undersökning följt de etiska övervägandena och haft dem i åtanke under hela 

processen. (Vetenskapsrådet, 2002) 
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4 Undersökning 

I detta kapitel redovisar vi resultaten av vår undersökning. Vi har valt att redovisa detta 

i en form av kategorisering av de intervjusvar vi samlat in. Många av våra informanter 

visade sig ha liknande uppfattningar gällande bilden och bildämnet i skolan. Vi har valt 

relevanta rubriker utifrån de frågor vi ställde och de svar vi fick.  

(intervjufrågor, bilaga 1) 

Presentation av informanter  

Våra informanter består av sju pedagoger med olika befattning i tre olika kommuner. 

Pedagogerna har i genomsnitt ca 20 års erfarenhet av olika stadier i skolan. 

Pedagogerna är utbildade till: förskollärare (4st),b (2st), grundskollärare 1-7 Sv/So (1st). 

Förutom detta har två av pedagogerna läst Ateljérista-utbildning. Övrig utbildning inom 

gruppen enligt pedagogerna är: Fil mag. i Barn och ungdomslitteratur, Fil kand. i Barn 

och ungdomslitteratur, konstpedagogik, konstvetenskap, konsthistoria, idéhistoria, 

bildestetiska lärprocesser och konst- och bildarbete i skolan. Förutom detta har en del av 

pedagogerna även gått endagskurser inom bild i olika form. Yrkeserfarenheten hos 

pedagogerna omfattar hela skolverksamheten (åldern 1 till 19 år). Några av 

pedagogerna har även erfarenhet av vuxenundervisning. De pedagoger som inte har 

bildutbildning har personligt intresse av ämnet. 

Resultat 

Tankar om hur bilden kan användas som ett verktyg i skolan 

Pedagogerna anser att bilden kan användas på många sätt i skolan. Genom bilden kan 

finmotorik, rumsuppfattning och självbild utvecklas.  

 

Flera av pedagogerna hävdar också att bilden är ett viktigt redskap för att bearbeta 

upplevelser, även att det kan vara till hjälp och stöd för de som saknar språk, eller är 

språksvaga av någon anledning. Dessutom menar de att de teoretiskt svaga, som kanske 

inte pratar eller syns mest, kan hävda sig då alla har lika utrymme för att uttrycka sig 

själv och sina känslor. Om elever tränas i att använda och uppskatta bilder som de själva 
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och andra gör, kan de lära sig att använda bilden som ett språk. Detta språk kan då 

användas vid sidan av andra språk för att kommunicera med andra.  

 

Bilden bör integreras med alla andra ämnen, då alla lär på olika sätt. Kreativt skapande 

kan utövas kravlöst och utnyttjar alla sinnena, detta främjar allas sätt att lära. Fyra av 

pedagogerna anser också att bildarbete är upplevelsebaserat, då människan lär genom 

att göra och se saker.  

 

Erfarenheter av bildämnet idag 

Alla pedagogerna anser att bildämnet har för litet utrymme i skolan och att det har för 

låg status. Detta beror på tidsbrist samt dålig ekonomi och ofta även bristande intresse 

och kunskap.  

 

Stora elevgrupper ser många av pedagogerna som ett av problemen att skapa en bra 

bildundervisning. En av pedagogerna poängterar att skolan nästan alltid har för lite 

pengar och att detta resulterar i att inköpen styrs av ekonomin, till exempel för tunt 

papper och dåliga penslar, det vill säga de billigaste alternativen. 

 

Den traditionella bildundervisningen består av att eleverna får rita/måla vad de vill, eller 

att illustrera en text, följa mallar av något slag, pyssel och klippa/klistra.  

 
Jo… Bild används ofta till att illustrera en text. Barnen får ju ofta rita till sådant som de 

skrivit. Det är vanligt att läraren har en mall av något slag. Till exempel att alla gör en 

vårblomma målad på ett visst sätt (pedagog). 

 

Några av pedagogerna menar dock att om läraren har utbildning eller 

intresse/engagemang ser det annorlunda ut. En annan orsak till att det är för lite bild är, 

enligt pedagogerna, att många lärare inte känner sig säkra och därför väljer bort ämnet.  

 

Andra synpunkter vi fick var att konsten inte får stor plats och att användningen av film, 

nutidskonst och konstbilder är för liten. Slutligen poängterade tre av dem att grunderna i 

ämnet inte lärs ut, till exempel i teckning. ”alltså man lär inte ut några fasta kunskaper, 

fördjupningar, ingenting om hur man tecknar” (pedagog). 
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Optimal användning av bildämnet 

För att ämnet skall komma till sin rätt menar pedagogerna att det både måste finnas som 

eget ämne, men även att det finns integrerat i alla sammanhang. Ytterligare faktorer de 

anser är viktiga är tillgången till bra arbetsrum och bra material. En annan förutsättning 

är att gruppstorlekarna blir mindre så att det finns tid för personlig handledning.  

 

De säger också att om alla typer av material finns tillgängligt under hela dagen ger det 

möjlighet för eleverna att skapa mer fritt.  

 
Ehh… tja… Att den finns med i alla sammanhang och i alla ämnen, att barnen kan ha fri 

tillgång till skapande material, det ska vara framme hela tiden. Så de kan skapa närhelst 

de har lust. Det ska finnas alla typer av material ja… som till exempel naturmaterial, 

papper, lera, pärlor och sånt. (pedagog). 

 

Enligt en av pedagogerna är den optimala undervisningen när det finns möjlighet att gå 

ut i naturen och skapa på plats. Denna pedagog menar att om detta inte är möjligt kan 

pedagogerna/eleverna ta foto eller ta in material och torka som sedan målas/ritas av.  

 

En annan pedagog saknar arbete med rörlig bild i dagens bildundervisning och hade 

därför gärna sett att det fanns mer av detta. Denna pedagog menar också att det lätt 

glöms bort att det finns konstnärer efter Picasso och att skolan borde dra nytta av 

nutidens konstnärer mer.  

 

Många av pedagogerna är överens om att bilden behöver vara ett eget ämne och då bör 

undervisningen riktas mot färglära, konsthistoria, materialkännedom och konst/media 

bilder. Utöver detta bör elevernas egna skapande under dessa lektioner innehålla 

uppgifter som är utmanande och är både enskilda och i grupp. Uppgifterna behöver 

även till viss del vara helt prestigelösa och utan krav, först då kan eleverna utvecklas i 

sitt färgseende och känsla för färg och form.  

 

Något som också framkom var att alla pedagoger borde få mer fortbildning i ämnet och 

att alla borde få det i sin grundutbildning. Detta för att själva bli inspirerade och få 

kunskap om ämnets olika delar. Med tanke på all information vi får av media borde det 

även ingå en grundläggande medieutbildning (mottagare – sändare). Om pedagogerna 
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fått allt detta finns det också en möjlighet att höja ämnets status, vilket är det största 

behovet enligt många av pedagogerna. 

  
Alla lärare skulle själva i sin fortbildning få göra något i bild […] för att få upplevelser, 

för att känna glädjen. […] Att man får en grundläggande utbildning i hur bildinformation 

går till. Sändare-mottagare. Tänk på all TV och dator vi tittar på. Detta hade kanske höjt 

statusen på ämnet (pedagog). 

 

Slutligen är det viktigt att lära eleverna att det inte har att göra med fint eller fult i 

bildämnet, utan att respons skall vara vad de ser i bilden/verket (färg, form osv.). För att 

senare kunna tala om vad de känner eller associerar till när de betraktar verket. 

 
Uppmuntran är jätteviktigt plus att man i bild aldrig kan säga att något är fel eller dåligt i 

själva uttrycket, men man kan kritisera en dålig teknik (pedagog). 

 

Hur människan kan utvecklas med hjälp av bilden 

Enligt pedagogerna kan bilden hjälpa människan att utvecklas på många sätt. De menar 

då att människan genom bilden kan stärka sin identitet och upplevelser av sig själv och 

andra. Bilden är också stärkande för självkänslan eftersom alla kan skapa i någon form. 

 
Man stärker sin identitet och upplevelse av sig själv och andra, … man bearbetar också 

sina tankar och upplevelser även på ett omedvetet plan (pedagog). 

 

Bilden kan också hjälpa till att bearbeta känslor, tankar och upplevelser, till exempel att 

se film om skilsmässor eller att rita bilder kring döden. En av pedagogerna säger att en 

del skolor använder sig av bildterapi, för att bearbeta sådant som inte kan sägas med 

ord. Även i grupp går det att se att vissa elever blommar upp och lever ut känslor, när 

chansen ges. ”Sånt som inte kan sägas med ord, kan sägas med bilder. I vissa fall” 

(pedagog). En annan pedagog menar att bilden kan vara till hjälp för att återskapa 

minnen.  

 

En annan sak som utvecklas är seendet, i den mening att eleverna lär sig se hur en sak 

egentligen ser ut. Bilden är också ett verktyg för att utveckla fantasin och alla våra 

sinnen (smaka, lukta, känna, se och höra).  
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Två av pedagogerna anser att bilden kan utveckla små barns rumsuppfattning. Om 

arbetet med tredimensionella tekniker börjar tidigt, som till exempel lera, lär barnen sig 

tidigt hur saker och ting ser ut i verkligheten och deras förhållande till varandra.  

 

Utveckling i bild är nödvändig både för att förstå samhället och vetskapen om hur lätt vi 

kan manipuleras av bilder. ”Allt vi ser med våra ögon är inte sant”  (pedagog). 

 

Pedagogernas förslag på praktiskt arbete med bild 

I våra intervjuer framkom det många förslag på hur det går att arbeta med bild. 

Pedagogernas förslag är: att när bilden står som ett eget ämne kan det handla om att 

arbeta med färglära på olika sätt, träna olika tekniker och prova olika material.  

 

En annan sak som framkom var att eftersom datorn får en större och större betydelse i 

dagens samhälle, borde bildundervisningen även innehålla hur det går att hantera bilder 

i datorn (till exempel bildhanteringsprogram, bildspel och bildredigering).  

 

När ämnet är integrerat menar pedagogerna att det går att använda till allt, inom historia 

kan det utnyttjas till att tydliggöra hur det verkligen var. På så sätt att eleverna kan 

prova tekniker från förr, bygga skalenliga modeller av båtar, hus och liknande. Ämnet 

kan också kopplas till tidsepoker som rokokon eller renässansen och då kan även 

musiken komma med. 

 

I engelskan kan eleverna utgå från olika begrepp/ord och teckna, bygga och arbeta kring 

det, detta fungerar även i svenskan, då de kan använda ordspråk och liknande.  

 

När de i svenskan jobbar med olika konstnärer eller författare går det att illustrera eller 

jobba i teman så att de utgår från en viss stil/konstnär, både skriftligt och bildligt.  

 

När det gäller färglära går det att koppla det till biologin, då kan eleverna gå ut i naturen 

och titta på hur färgerna ser ut där och sedan jobba vidare med detta inom färgläran.  

 

Enligt pedagogerna är detta bara några idéer som de fick under intervjuerna, det finns 

naturligtvis fler sätt att jobba på. 
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Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis menar alla pedagogerna att bildämnet är viktig och att det borde 

finnas ännu mer i skolan. De anser även att det finns många sätt att arbeta med bild, 

både som eget ämne och integrerat med andra ämnen. Vidare anser de att bild är 

utvecklande på många sätt. Ämnet kan både stärka självkänslan och hjälpa elever att 

utrycka sig. Det kan vara ett hjälpmedel för dem som saknar språk eller har svårigheter 

med till exempel det skrivna språket eller tvåspråkighet. För dessa elever och även de 

som bär på stora trauman kan bilden bli ett uttrycksmedel och ett sätt att kommunicera. 

Utöver detta trycker de även på att dagens samhälle kräver att vi som människor lär oss 

att hantera bilder både som information och som kommunikationsmedel. De uttrycker 

även att ämnet behöver få samma status som övriga skolämnen, detta gäller dock alla de 

estetiska ämnena. Större lokaler och mindre grupper var också något som framkom som 

önskemål från pedagogerna och tillgång till bra material. De menar också att bilden är 

ett upplevelsebaserat lärande, som innefattar att eleverna lär sig att se verkligheten, men 

att den även innefattar fantasi och kreativt skapande. Slutligen tycker samtliga att 

bildämnet är till för alla. Vissa elever är definitivt mer visuellt begåvade än andra redan 

från början, precis som vissa är mer matematiska, verbala eller musikaliska, men alla 

kan utvecklas inom bilden och träna sig i uttrycket. Det är viktigt att inte säga att något 

är fel, värdera det i fult eller fint, däremot kan en dålig teknik kritiseras och då måste 

kritiken vara konstruktiv. Alla kan skapa och det är viktigt att dela med sig av 

inspiration och uppmuntran. 
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5 Diskussion 

Vårt syfte med detta arbete var att få fördjupad kunskap om bildämnets vikt och hur den 

kan vara ett hjälpmedel för övriga ämnen. Problemformuleringen: Hur kan pedagoger 

använda bilden som ett verktyg för att utveckla elevens lärande i skolan belyses med 

frågeställningarna:  

• På vilket sätt är bilden ett språk?  

• Hur kan bilden vara ett sätt att lyfta fram elevers tänkande och kunskaper?  

I litteraturen har vi funnit att Wærn m.fl. (2004) skriver att människan kommunicerar på 

olika sätt och att denna kommunikation är både visuell och verbal. Lind och Åsén 

(2003), hävdar också att all kommunikation förekommer via språksystem och 

språkhandlingar, vilket kan ske genom, tal, skrift, musik och bild. Detta anser vi också 

är en grundläggande faktor för bildens betydelse i framtiden, då vi idag kommunicerar 

mer och mer via bilder. Vygotsky menar att det kreativa skapandet är en del av vårt 

handlande och att det behövs för övrig inlärning. Det är starkt förknippat med vår 

minnesfunktion. Därmed att det också är något som behövs för att människan både ska 

kunna återskapa saker/händelser och för att anpassa sig till nya ting. Han menar även att 

vi även glömmer bort det kreativa skapandet när vi hyllar genier. Vi menar att Vygotsky 

har rätt i detta då bilden har stor betydelse för flera funktioner hos människan. Vi vill 

även poängtera att det är ett av de kommunikationsmedel vi har att använda oss av. 

Enligt Lind och Åsén (2003) är bilden ett av flera språksystem, även Hasselrot (2004) 

anser att bilden är ett språk, detta håller vi med om. Pedagogerna vi intervjuat anser 

också att bilden kan användas som kommunikationsmedel. Utöver detta kan vi även 

inom Reggio Emilia - pedagogiken hitta att de ser bilden som ett språkligt uttryck och 

ett sätt att kommunicera.  

 

När det gäller bildämnet som hjälpmedel till övriga ämnen anser Lövgren och Karlsson 

(2001) att bilden bör vara integrerad i skolans alla ämnen. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi sett flera exempel på hur bilden har varit ett 

hjälpmedel, både som språkförstärkare och som uttrycksmedel. Ämnet kan enligt oss 

vara ett mycket bra komplement till övrig skolverksamhet genom att eleverna erbjuds 

ytterligare uttrycksformer.  I kursplanen för bild står det att läsa att bildspråket har stor 



 30

betydelse för elevernas arbete både i skolan och i övriga livet. Det står också att ämnet 

ger flera vägar till kunskap och att det finns olika sätt att förmedla denna kunskap. 

Pedagogerna i vår undersökning anser att bilden kan vara ett hjälpmedel till de elever 

som saknar språk eller som ett redskap för att bearbeta trauman. De anser dessutom att 

när bilden är integrerad ger den möjlighet för olika former av lärande. 

 

I vår problemformulering ställer vi oss frågan hur pedagoger kan använda bilden som 

ett verktyg för att utveckla elevens lärande i skolan och frågeställningen hur kan bilden 

vara ett sätt att lyfta fram elevers tänkande och kunskaper? Howard Gardner menar att 

människan hade kunnat utvecklas individmässigt om det hade lagts större fokus på de 

bildliga, rumsliga och kroppsliga och inte bara på de matematiska och språkliga 

kompetenserna. Vidare anser han att fantasin är en viktig del av lärandet och att den 

måste hållas vid liv för att människan ska kunna fortsätta att utvecklas som vuxna, detta 

anser både vi och pedagogerna stämmer. Pedagogerna poängterar även att bilden är 

upplevelsebaserat och att det är utvecklande på flera plan. De nämner i intervjuerna att 

både självkänsla och identitet utvecklas genom bilden. Dessutom är det en annan 

uttrycksform och genom denna ges möjlighet för alla att utvecklas och uttrycka sig. 

Både inom Reggio Emilia, Storyline och Bifrost används bilden som ett redskap för att 

inspirera och som ett verktyg för lärande, genom att de i alla arbetssätten använder 

bilden både praktiskt och teoretiskt. Att bildarbete kan vara utvecklande var något vi 

hade en tankegång om redan innan vi började med denna uppsats. Denna tanke anser vi 

har förstärkts både av litteraturen och av pedagogernas tankar.  

 

När det gäller vår valda metod anser vi att den passar vårt syfte och vår 

problemformulering på så vis att vi fått veta pedagogernas tankar och erfarenheter av 

ämnet. Intervjuer är förvisso en metod som innebär att svaren till viss del kan vara 

vinklade eller missvisande eftersom intervjupersonerna gärna vill vara till lags och ge 

”rätt” svar. Detta tar Denscombe (2000) upp i sin bok där han skriver att det alltid sker 

en viss påverkan av intervjuerna. Vår valda intervjumetod ger friheten till informanten 

att svara utifrån sina erfarenheter och tankar, vilket vi anser vara till fördel för 

undersökningen, då det i huvudsak är detta vi varit intresserade av att få veta. Metoden 

ger också informanten nödvändig tid att tänka innan hon svarar, vilket vi också såg som 

en nödvändighet. Vårt urval har varit begränsat på så vis att vi i första hand valt 

informanter med utbildning eller ett stort intresse för ämnet. Detta val kan ses som en 
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vinkling, men vi har känt att det låg i både vårt och undersökningens intresse att de som 

blev intervjuade hade en viss förkunskap inom bilden och bildämnet.  

 

Både litteraturen och pedagogerna har tagit upp att bilden är ett språk och detta var även 

en av de frågeställningar vi hade inför detta arbete. Enligt Wærn m.fl. (2004) finns det 

anledning att flytta fram bildens position som ett språk då den i dagens samhälle är en 

allt större kommunikationsform. De menar också att bilden möjligen kan säga oss något 

mer än det verbala språket. Wærn m.fl. (2004) menar dessutom att det finns anledning 

att lära sig mer om bilden som språk, då vi till viss del bör vara misstänksamma mot 

bildens budskap. Detta tar även den Nationella utvärderingen (Skolverket,2005) upp. 

De menar att det idag är lätt att manipulera bildens innehåll och att detta gör att barn 

och ungdomar blir extra utsatta. Bilden som språk kan även stärka det verbala språket, 

då bilden kan vara både ett komplement och ge uttryck för det som vi saknar språk för. 

Detta är något som vi funnit både i litteraturen och som pedagogerna tagit upp. Vi ser 

också att detta är något viktigt, på grund av samhällets förändring när det gäller bilden 

som kommunikationsmedel. I kursplanen under mål att sträva mot står det följande om 

bilden som språk: 

 
Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven  

– blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang 

och kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras 

bilder (Skolverket, 2000, s.9) 

 

Detta tycker vi är extra viktigt med tanke på dagens bildrika samhälle.  

 

Att bilden kan vara stärkande för både utvecklingen och identiteten är något vi sett i 

både litteraturen och något som pedagogerna påpekat vid ett flertal tillfällen i 

intervjuerna. Enligt Bohm och Thorell (1994) kan bilden utveckla både självkänslan och 

självtilliten genom att barnen/eleverna får bearbeta och uttrycka sina känslor. Som vi 

tidigare tagit upp menar även Gardner att bilden är utvecklande både för identiteten och 

för lärandet. Pedagogerna menar att bilden är utvecklande för självbilden och alla 

sinnena och att den är stärkande för gruppkänslan och rumsuppfattningen. Ytterligare en 

sak de tar upp är att genom bilden kan eleverna stärka sin identitet och hur de upplever 

sig själv och andra. Pedagogerna menar också att bilden utvecklar vårt seende, hur vi 
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ser saker, och även att bilden är ett viktigt redskap för att utveckla vår fantasi. Att bilden 

är utvecklande på många områden är något som vi fått belägg för både i litteraturen och 

i undersökningen. Detta är något som vi finner intressant ur den vinkeln att redan när vi 

började arbeta med denna uppsats såg som något viktigt.  

 

Att bilden kan vara en upplevelse är något vi själva erfarit under vår utbildning, både 

som en ren känsloupplevelse och att den kan vara en inspirationskälla för vidare arbete. 

Bilden som upplevelsebaserat lärande och att bilden kan vara en upplevelse är något 

som är återkommande i såväl litteratur som arbetssätt. Inom Bifrostpedagogiken är 

upplevelsen en stor del av metoden. Även Storyline är till stor del baserat på någon 

form av upplevelse. I litteraturen tar framförallt Johansen m.fl. (2002) upp att det är 

skillnad på uppfattning och upplevelse. Författarna menar att en upplevelse är personlig 

och beror på hur känslomässigt engagerade vi är när vi uppfattar en händelse. Johansen 

m.fl. (2002) säger också att en upplevelse inte kan mätas eller vägas och att den kan 

vara både positiv och negativ. Reggio Emilia – pedagogerna talar vill att 

barnen/eleverna skall kunna uttrycka sina upplevelser i bild. Pedagogerna anser att 

bilden är ett upplevelsebaserat lärande genom att vi kan ta hjälp av bilden som ett 

verktyg för att bearbeta en upplevelse. Vidare menar de att det kan skapas upplevelser 

då vi lär genom att se och göra saker rent praktiskt och att det i bildundervisningen finns 

möjlighet att använda alla våra sinnen. Detta är något som de menar främjar allas sätt att 

lära 

 

Vad gällde situationen i dagens skola tog pedagogerna upp att de önskade sig mindre 

grupper, bättre lokaler, bättre material och mer tid för ämnet. Detta är något vi saknat i 

litteraturen, i den mening att i böckerna finns det en bild av en drömvärld när det gäller 

bildundervisningen och att verkligheten inte stämmer överens med detta. Gafvelin 

(2005) tar upp detta dilemma till viss del i sin artikel. Han ger en ganska mörk bild av 

bildundervisningen då han menar att idag uppnår skolan varken de mål som finns i 

kursplanen eller läroplanen. Han menar även att det är möjligt att ha gått ut grundskolan 

utan att ha fått någon egentlig bildundervisning. När det gäller detta uttrycker han att det 

inte är i målen felen finns utan att det är i attityden till ämnet i skolan som är fel. 

Ämnets status jämfört med de teoretiska är låg, Gafvelin (2005) menar att först när 

ämnet fått samma status kan det ske en förändring av hur ämnet används. Detta är något 

som flera av pedagogerna också uttryckt, att statusen på ämnet måste höjas och 
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likställas med de teoretiska ämnena. I den Nationella utvärderingen (2003) går det att 

läsa att även eleverna själva vill ha mer av skapande verksamhet och av de estetiskt – 

praktiska ämnena. Detta är något som vi själv både upplevt och sett under vår 

verksamhetsförlagda utbildning, framför allt att målen inte uppnås. Detta gör oss 

fundersamma inför framtiden då vi anser att bildämnet är mycket viktigt för elevernas 

utveckling.   

 

Validitet 

Då undersökningen i detta arbete endast består av sju informanter kan sanningshalten av 

det samlade resultatet ifrågasättas. Vi anser dock att eftersom alla våra informanter har 

en stor erfarenhet av ämnet, och en del av dem har även gedigen utbildning, är arbetet 

tillförlitligt. Vi är också medvetna om att arbetet är skrivet av kvinnor och med enbart 

kvinnliga informanter, detta kan göra att arbetet är vinklat något åt det kvinnliga 

perspektivet. Detta ser vi som beklagligt, men det har varit svårt att finna manliga 

pedagoger med bildintresse då de är få inom yrket. Ytterligare faktorer som gör att vi 

känner att arbetet är tillförlitligt är att vi funnit samma åsikter i både litteraturen som i 

undersökningen.  

Slutsatser 

I detta arbete har vi kommit fram till att det behövs vidare forskning inom ämnet och att 

ämnets status behöver höjas för att målen ska uppnås.  

Förslag på vidare forskning 

Vi anser att det behöver undersökas mer om bilden som ett språk och dess betydelse 

som språk, då det inte finns så mycket forskat om det och att bilden som språk får större 

och större betydelse i vårt samhälle. Vi ser även ett behov av forskning om hur skolan 

kan höja bildämnets status för att målen i kursplan och läroplan ska uppnås. Det behövs 

också utredas vilka förutsättningar som behövs för att målen skall nås i bildämnet i 

dagens skola. 
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6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis tar vi i detta arbete upp bilden och bildämnets betydelse idag och 

hur det kan användas som ett verktyg för elevers lärande. Vårt syfte med detta arbete 

var att få fördjupad kunskap om bildens vikt och hur den kan vara ett hjälpmedel för 

övriga ämnen. I litteraturdelen har vi funnit teorier om bilden och bildämnet. Dessa 

teorier är beskrivna ur ett konstteoriskt, perceptionspsykologi, ”cultural studies” och 

pedagogiskt perspektiv. Utöver detta beskriver vi semiotik, som är en vetenskap om 

teckenlära. Under rubriken läroprocesser genom uppmärksamhet, perception och estetik 

har vi beskrivit hur olika forskare ser på upplevelser, varseblivning och fantasi. Dessa 

begrepp har vi funnit väsentliga inom forskningen om bilden och bildämnet, 

forskningen visar att upplevelser, varseblivning och fantasi är nödvändiga för 

människans läroprocesser och utveckling. I litteraturdelen beskriver vi också hur det går 

att arbeta med bildämnet i skolan och hur verkligheten ser ut. Vi tar upp olika 

pedagogiska riktningar där bilden står i centrum för lärandet. Sammanfattningsvis 

behandlar litteraturdelen bilden som språk, bilden som upplevelse och som 

identitetsstärkare. Vi diskuterar också hur bild och bildämnet utvecklats historiskt, både 

i samhället och i skolan, samt hur verkligheten ser ut idag. Utöver detta behandlar vi 

bilden i kursplan och läroplan.  

 

Vi har i undersökningen valt att arbeta med kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade sju 

pedagoger med intresse för ämnet bild. Undersökningen har bland annat visat att 

pedagogerna vi intervjuat anser att bilden är viktig som uttrycksmedel, för vår 

utveckling och som ett verktyg att använda i hela skolans verksamhet. I 

diskussionsdelen diskuterar vi verkligheten jämte litteraturen och våra åsikter om 

ämnet. Efter litteraturstudier och undersökning har vi bland annat kommit fram till att 

bilden är ett viktigt uttrycksmedel och att den kan fungera som ett språk jämte det 

verbala språket. I detta kapitel har vi även skrivit om validiteten av detta arbete och 

förslag på fortsatt forskning. Här finns också vår slutsats som är att det behövs vidare 

forskning inom ämnet och att ämnets status behöver höjas för att målen i kursplan och 

läroplan ska uppnås.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

Här presenteras de intervjufrågor vi ställde till våra informanter: 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Vilken yrkeserfarenhet har du? 

3. Hur kan bilden användas för att utvecklas i skolan?(dina tankar) 

4. Hur används bildämnet idag, din erfarenhet? (verkligheten) 

5. För dig, vad är en optimal bildundervisning eller användning av bildämnet? 

6. Om du skulle definiera bilden eller ämnet. Hur gör du det? 

7. Anser du att bild är utvecklande och i så fall hur kan det vara utvecklande? 

8. Är bild något som kan tränas upp? 

 


