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SAMMANFATTNING 
 

     
 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vad bilddidaktisk forskning kommit fram till 
när det gäller hur svensk bildundervisning prioriterar ämnets kommunikativa aspekter. De tre 
frågeställningar som har ställts fokuserar på vad bildundervisningen består av och vilket 
innehåll som ger sig tillkänna i de utvalda studierna. Vidare är fokus på visuell 
kommunikation, om och i vilka delar av bildundervisningens innehåll den framträder samt 
vilka ämneskunskaper elever utvecklar. Slutligen synliggörs hur eleverna kommunicerar det 
visuella samt hur det visuella materialet kan bidra till att utveckla skolans verksamhet. Den 
metod som har använts är en systematisk litteraturstudie och en innehållsanalys med en 
kvalitativ ansats av forskningslitteratur inom det valda området. Urval av forskningslitteratur 
gjordes och avgränsades mot svenska avhandlingar. Resultatet visar att bildundervisning 
oftast består av bildframställning. De kommunikativa aspekterna som visuell kommunikation 
framträder i bl.a. bildframställning som kräver att det visuella kommuniceras. Resultatet visar 
också att de ämneskunskaper som eleverna kan utveckla genom bildundervisning är visuell 
läskunnighet och mediekunnighet där de estetiska lärprocesserna är ett givande bidrag. 
Slutligen visar även resultatet att eleverna uttrycker både känslor och förmedlar budskap 
genom sina bilder. Elevernas bilder kan genom bildsemiotisk analys användas för att utveckla 
skolans verksamhet och den enskilda undervisningen. Elevbilder kan även inbjuda till samtal 
och reflektioner hos vuxna vilket kan leda till utveckling och förståelse om elevernas 
skolsituation.   
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1 INLEDNING 
 
1.1  Introduktion  
 
Ordet kommunikation associeras oftast med det verbala och det skrivna språket vilket är det 
mest uppenbara sättet att kommunicera på. Bilder kan däremot fungera kommunikativt 
oberoende av språk, ålder, kön, etnicitet eller sociala förhållanden. Bilder finns i stort sett 
överallt i dagens samhälle och bilderna kommunicerar genom att uttrycka budskap och att 
förmedla känslor. Ett av bildundervisningens syfte som framkommer i Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (Lgr11) är att utveckla elevernas 
kommunikativa förmågor vilket är av största vikt i dagens massmediala och bilddominerande 
samhälle.1    
 
Det fria skapandet och bildframställning är dominerande i bildundervisningen vilket 
påvisades i den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, (NU03), trots att ämnet 
framskrivs som ett kommunikationsämne där bildsamtal, bildanalys och bildkommunikation 
bör få större utrymme.2 I rapporten framkommer därför att det är en fördel att utgå från 
kommunikation eftersom det integrerar många förmågor. Dessa förmågor är skapa, uppleva, 
kritiskt granska och att få sprida exempelvis bilder eller skulpturer. Dessutom lägger den 
kommunikativa aspekten i bildämnet en bra grund för elevernas framtida yrkesliv.3 
 
Vidare kommer det fram i rapporten att estetiska lärprocesser och skapande verksamhet bör 
få större inflytande i alla ämne i skolan vilket skulle leda till att analys, kritisk granskning och 
reflektion får större utrymme i bildundervisningen.4  
 
En anledning till att jag har ett intresse för bildämnets kommunikativa del är på grund av att 
jag mött en attityd hos eleverna under min VFU-tid att bildämnet skulle vara oviktig och 
meningslös. En annan anledning är att jag upptäckt att bildundervisningen i grundskolan är 
traditionsbunden och följer därför inte med i samhällsutvecklingen och detta synliggörs av att 
bland annat moderna medier och bildtolkning får begränsat utrymme i undervisningen.5 Det 
jag har sett är att det fria skapandet tar över undervisningen och att utvecklingsmålet att 
"kommunicera med bilder för att uttrycka budskap"6 inte blir framträdande under lektionerna och 
eleverna får därför inte möjlighet att utveckla sina bildkommunikativa förmågor, anser jag.  
  
De erfarenheter jag har fått under mina VFU studier och de Nationella utvärderingar av 
grundskolan som har gjorts 1992 och 2003, (NUG-92, NU03) har lett till att jag kommit fram 
till att det finns ett problem i avsaknaden av kommunikationsaspekterna i bildundervisningen. 
I den nationella utvärderingen som gjordes 2003 framkom det att bildämnet har en låg status 
där eleverna upplever att kunskapen i ämnet är obetydliga för framtiden och att ämnet är 
oviktig samtidigt som bilddidaktiska forskare skriver följande: ”Bild som kommunikativt 

                                                           
1 Marner, A. & Örtegren, H. (2010) Bildämnet i en skola för alla. i Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella 
utvärderingen 2003. (NU03) Skolverket, s.137 
2 ibid. s.145 
3 ibid. s.145-146 
4 ibid. s.148 
5 Se Marner & Örtegren (2010) 
6 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (Lgr11), Stockholm: Skolverket, sid 20 
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ämne ger också större nytta för ungdomarnas framtida liv och yrkesverksamhet, där behovet 
av kreativitet och egna initiativ blir allt viktigare […]”.7  
 
Jag som blivande grundlärare i ämnet Bild upplever att bildämnets kommunikativa aspekter 
bör lyftas fram i undervisningen och vara i takt med samhällsutvecklingen. Likaledes den 
aktuella forskningen anhåller på vikten av kommunikationsaspekterna inom ämnet, därför är 
syftet med detta examensarbete att få mer fördjupad kunskap om och förståelse för det ovan 
nämnda.  
 
1.2 Bakgrund  
 
Inledningsvis presenteras en kort historisk tillbakablick på skolämnet Bild för att få kunskap 
om hur ämnet har utvecklats och vad är det är som har bidragit och fortfarande bidrar till 
ämnets utformning och innehåll. Eftersom jag nämner ”traditionsbunden” inom 
bildundervisningen är det av vikt att reda ut vad detta innebär ur ett historiskt perspektiv. 
Eftersom kommunikation är centralt i denna studie kommer begreppet att presenteras med 
stöd av John Deweys och Lev Vygotskijs tankegångar. Visuell kommunikation presenteras 
och även visuell kultur kommer att presenteras kort samt de kommunikativa aspekter som 
framhävs i det centrala innehållet i läroplanen Lgr11. Till sist tydliggörs kort vad digitalteknik 
innebär inom bildundervisning.   

1.2.1 Bildämnet blir till 
Bild som skolämne har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talets början då 
ämnet sakta började etablera sig på alla linjer i då varande läroverken. Från början hette 
ämnet "Teckning" och utvecklades i samband med den växande industrialiseringen i 
samhället. Då fokuserades teckningsundervisningen till att utbilda yrkeskompetenser inom 
industrin. Eleverna skulle lära sig ritkonsten och undervisningen bestod framförallt av 
linearritning och geometriska former. Det som förändrat och format ämnet är 
yrkeskvalificeringsaspekterna och det dröjde ända fram till slutet av 1870-talet för ämnet att 
bli ett eget ämne i folkskolan, vilket också skedde på statens initiativ. Undervisningens 
innehåll var uppbyggt kring Stuhlmanns8 metodsystem där eleverna med hjälp av ett rutnät 
skulle avbilda figurer och syftet var att utveckla åskådnings- och iakttagelseförmåga vilket i sin 
tur skulle bidra till att eleverna utvecklade yrkeskompetens inom hantverk och industri. 9  
 
Stuhlmanns rutnätsmetod kritiserades i och med den tekniska utvecklingen i samhället 
eftersom detta medförde andra krav och ämnet ändrade inriktning från naturvetenskapliga till 
humanistiska ämnen. Det ökade konstintresset i samhället inverkade också på ämnet då man 
ansåg att undervisningens innehåll var otillräckligt och nya idéer om smakbildning och 
estetisk fostran växte fram.10  
 

                                                           
7 Gunnar Åsén, pedagogikforskare vid lärarhögskolan i Stockholm. Åsén, G. (2006) Varför bild i skolan – en 
historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat skolämne i Lundgren, Ulf P. (red.) Uttryck, intryck, 
avtryck – lärande, estetiska uttrycksformer och forskning. Bromma: Vetenskapsrådet. s.120 
8 Adolf Stuhlmann, en tysk pedagog som utvecklade metodsystem med rutpapper för avbildning. Se Åsén 
(2006) s.78. 
9 Pettersson, S. & Åsén, G. (1989). Bildundervisningen och det pedagogiska rummet: traditioner, föreställningar och 
undervisningsprocess inom skolämnet teckning/bild i grundskolan. Diss. av båda förf. Stockholm: Stockholm Universitet. 
s.78 
10 ibid. Sid 81-83 
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Under 1940- och 1950-talet presenterades Herbert Reads11 teori om det fria skapandet och 
uppfostran genom konsten vilken grundade sig i den demokratiska ideologin och han ansåg 
att individernas olikheter skulle beaktas i undervisningen.12 Det fria skapandet och 
konstkännedom kom att bli centrala mål i undervisningsplanen samtidigt som det gamla 
innehållet om teckning fanns kvar. Idéerna om det fria skapandet i undervisningen 
resulterade i att material och tekniker hamnade i fokus istället för elevernas individuella 
uttrycksbehov vilket ledde till att ämnet återigen började diskuteras. I slutet av 1960-talet var 
ambitionen att göra ämnet mer kommunikativt och anpassat till det nu massmediala 
samhället. Det skulle även väcka elevernas medvetenhet om bilder samt utveckla ett kritiskt 
förhållningssätt, detta främst på högstadiet medan skapande verksamhet dominerade i de 
lägre årskurserna. I samband med en ny läroplan som kom 1980, (Lgr80), bytte ämnet namn 
till Bild och de kommunikativa kvaliteterna lyftes fram.13 Detta innebar att ämnets betydelse 
och innehåll blev bredare än tidigare och själva namnet slog fast att det handlade om ett 
språkligt ämne. Namnbytet innebar också att det blev tydligt att det inte bara var teckning 
som utfördes under lektionerna, utan bilder i stort.14 

 
I början på 1990- och 2000-talet utvärderades ämnet återigen och visade att undervisning i 
ämnet fortfarande hade stark prägling av den gamla traditionen där det fria skapande var 
dominerande och att de kommunikativa aspekterna inte lyftes fram tillräckligt i 
undervisningen.15  
 
I Lgr11 framhävs kommunikationsaspekterna ytterligare genom bland annat bildtolkning och 
bildanalys där eleverna ska utveckla förmågor som kreativitet och problemlösning samt 
kunna ”kommunicera med bilder för att uttrycka budskap”.16 Undervisningen i Bild ska bidra 
till kunskapsutveckling för det kommande yrkeslivet hos eleverna samt bidra till ökad 
förståelse för det visuella utbudet i samhället som ska hanteras och kommuniceras.17 
Bildämnets beståndsdelar är den skapande processen och den kommunikativa processen vilka 
inte ska hållas isär utan integreras, alltså teori och praktik bör förenas för att ”utveckla mer 
sammansatta färdigheter i bildkommunikation”.18 

 
Sammanfattningsvis har bildämnet i den svenska skolan genomgått stora förändringar från att 
vara teckningsundervisning där eleverna skulle lära sig att rita och avbilda till ett 
kommunikativt bildämne där elevernas förmågor som att kritisk granska, reflektera och 
analysera framhävs. Bildämnets förändring har skett i samband med att samhället har 
utvecklats från att vara ett industrisamhälle till dagens massmediala och bildtäta samhälle 
vilket kräver att det visuella kommuniceras.19 
 
 
 

                                                           
11 Herbert Read, engelsk filosof och konstkritiker skrev boken Uppfostran genom konsten 1956. Han utvecklade 
teoretiska grunder för det fria skapande. Se Petterson, S. & Åsen, G.(1989) s. 94 
12 ibid.s.95 
13 ibid. s.102-11 
14 ibid. s.114 
15Skolverket (2003) Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003.(NU03) Stockholm: Skolverket 
16 Lgr 11, s.20 
17 Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i bild. Stockholm: Skolverket. s.6 
18 ibid.s.11 
19 Marner & Örtegren (2010) s.136-139 
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1.2.2 Kommunikation  
Undervisning i skolan bygger på olika teoretiska perspektiv och idéer om vad kunskap och 
lärande är, skriver Säljö och framhäver att pragmatismen och det sociokulturella perspektivet 
är några av de traditioner som dominerar inom pedagogiken. John Deweys och Lev 
Vygotskijs pedagogiska tankegångar har påverkat och influerat den svenska skolans syn på 
kunskap och lärande.20  
 
Ordet kommunikation kan definieras på olika sätt beroende på från vilket perspektiv 
begreppet betraktas. Inom pedagogiken är begreppet definierat genom bland annat filosofen 
och företrädaren för pragmatismen John Dewey som ansåg att de viktigaste redskapen i 
skolan är språket och kommunikationen tillsammans med andra människor. Samtidigt 
betonar han att det verbala språket är dominerande i skolan vilket lever kvar sedan gamla 
traditioner.21 Vidare poängterar Dewey vikten av sociala aspekter i kommunikationen med 
följande: 

 
Det är sant att språket är ett instrument för logik, men det är först och främst ett socialt 
instrument. Språk är till för kommunikation. Det är ett redskap genom vilket en individ får ta 
del av andras idéer och känslor. När det behandlas endast som ett sätt att få information, eller 
som ett medel för att visa upp vad man har lärt sig, förlorar det sitt sociala liv och syfte. 22 
 

Deweys citat syftar till att det sociala bör förankras i kommunikationen vilken måste ske på 
ett djupare plan än som endast informationsöverföring för att det ska vara effektfullt för 
lärandet.  Dewey såg lärandet som en kommunikativ process och en insikt där uppövande av 
kommunikation som instinkt hjälper barnen i utvecklingen.23  
 
Lev Vygotskij som är företrädare för den sociokulturella traditionen lyfter fram, i likhet med 
Dewey, kommunikation som en viktig aspekt och menar att språk och tanke inte kan ses som 
åtskilda. Det sociala samspelet mellan tanken och språket är centrala i Vygotskijs teori och 
enligt Säljö formar vi och utvecklar vårt tänkande genom kommunikation.24 Att kunna 
kommunicera innebär, enligt Vygotskij är att kunna använda sig av redskap för 
kommunikation. De intellektuella redskapen som är föränderliga och beroende av de 
kulturella traditionerna är de språkliga medan de medierande25 redskapen är fysiska redskap, 
som exempelvis en dator. Dessa olika redskap ska komplettera varandra, alltså sammanföra 
teori och praktik för att åstadkomma förståelse. Säljö skriver: 

 
Det finns ingen konflikt eller mottsägning mellan bild, talat och skrivet språk, formler och 
andra teckensystem; de är alla delar av vår förmåga att mediera världen och de är beroende av 
varandra. Inte heller finns det någon motsägning mellan olika former av kroppsspråk […] och 
språklig kommunikation – sådana resurser samverkar när vi kommunicerar. I modernt 
språkbruk kan man säga att människan är en multimodal teckenskapare som ständigt utvecklar 
nya sätt att uttrycka sig.26  
 

                                                           
20 Säljö, R. (2010) Den lärande människan – teoretiska traditioner. i Lundgren, P.U, Säljö, R & Liberg, C (red.) 
(2010) Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. s. 173-195 
21 ibid. s. 179 
22 Hartman, S. Lundgren P. U & Hartman M. R (2004) Individ, skola och samhälle. Utbildningsfilosofiska texter. 
Stockholm: Natur & Kultur. s. 52 
23 ibid. s.81 
24 Säljö (2010) s. 189 
25 Mediering är det grundläggande begreppet inom den sociokulturella traditionen som betyder förmedling. Se 
Säljö (2010) s.185 
26 ibid. s.188 
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Säljö skriver om multimodalitet som ett samspel mellan olika redskap eller uttrycksätt vilket 
är väsentligt för kommunikation. Selander poängterar, liksom Säljö, att multimodalt lärande 
handlar i stort sett om att använda olika resurser samtidigt där kommunikationen används.27 

1.2.3 Visuell Kommunikation  
Multimodalt perspektiv på undervisning och lärandet leder in mot visuell kommunikation 
vilket innebär att den kommunikativa förmågan vidgas med t.ex. digitala medier som en 
utmaning eller som ett komplement till skriftspråket. Eftersom kommunikationen idag har 
breddats i och med nya mediers inflytande i dagens samhälle och skola, ställs högre krav på 
att elever ska förstå och uppfatta världen samt reflektera och kritisk granska informationen. 
Detta leder till att multimodalitet blir ett viktig redskap i undervisningen, med andra ord en 
resurs för lärandet.28  
 
För att kunna förstå vad visuell kommunikation innebär är det viktigt att få kunskap om att 
det finns olika sätt på vilka information produceras och konsumeras i ett modernt och 
medierikt samhälle. Visuell kommunikation förlitar sig på att kunna se och tolka visuella 
uttryck. Seende eller det visuella framskrivs som en kommunikativ kompetens i dagens 
medielandskap eftersom vi ständigt är omringande av visuella uttryck genom bl.a. datorer och 
internet. Visuell medie- och informationskunnighet lyfts fram inom undervisning som en 
nyckelkompetens och handlar för det första om att utveckla kunskap om hur visuella utryck 
framställs, används och återanvänds. Vidare framskrivs förmågan av att bedöma visuella 
uttryck främst på grund av att bilderna kan på ett enkelt sätt manipuleras digitalt.29  
 
Lindström skriver att bilddidaktisk forskning har ändrat riktning och fokus från att studera 
psykologi till att studera semiotisk analys av visuell kommunikation och det kan förklaras med 
att ämnet ändrade namn från ”Teckning” till ”Bild” 1980. Utgångspunkt i bilddidaktisk 
forskning är studier om bildkunskap och pedagogisk kunskap och ämnet kan benämnas i 
begrepp som visuell kommunikation eller visuell kultur. Lindström lyfter fram bildanalys i 
undervisningen som grundläggande och förberedande för visuell läskunnighet och visuell 
kommunikation. 30   
 
Den visuella kulturen lyfts även fram i Lgr11: ”Genom undervisning ska eleverna få 
erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöerna ingår.”31 I 
kommentar materialet till ämnet Bild framskrivs visuell kultur som beteckning av 
multimodala uttryck som existerar i samhället vilket ökar behovet av att kunna tolka och 
analysera. Det innebär alltså ett ökat behov av att utveckla den visuella kompetensen hos 
eleverna och det beror framförallt på den stora mängd bilder från olika medier som bland 
annat skapar trender som påverkar unga människor.32  
 
Kursplanen för ämnet bild centrala delar består av bildframställning, redskap för 
bildframställning och bildanalys. Den kommunikativa aspekten framskrivs både under 
rubriken bildframställning och under bildanalys. Under ämnets syfte står följande: 
  

                                                           
27 Selander, S.(2012) Att arbeta multimodalt. Institution för pedagogik och didaktik. Stockholm: Skoverket.  
28 ibid. 
29 Carlsson, Ulla (red.) (2013). Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället: skolan och demokratin. Göteborg: 
Nordicom. s.59-63, Marner & Örtegren (2010) s. 138 
30 Lindström, Lars (red.) (2009). Nordic visual arts education in transition: a research review. Stockholm: 
Vetenskapsrådet. s. 23-26 
31 Lgr11 s. 20 
32 Skolverket (2011) s. 7 
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Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse hur bildbudskap utformas i olika 
medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska 
olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både 
historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina 
kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapande.33 
 

De förmågor som framträder i citatet ovan och som eleverna ska utveckla är att ha förståelse 
för och att kritiskt kunna granska budskapet som framkommer i olika bilder. Framställning 
och analys av bilder som ska berätta och uttrycka budskap kräver utveckling av den 
bildspråkliga kompetensen hos eleverna.34 
 
Rapporten NU03 framhåller att utbudet av bilder och framförallt propagandabilder har ökat i 
dagens moderna massmediala samhälle vilket kräver att bilder ska tolkas, analyseras och 
reflekteras över. I och med digitalbehandling kan bilder enkelt manipuleras vilket försvårar 
för mottagaren att läsa av bilders budskap. Med denna bakgrund menar författarna i 
rapporten att den visuella kulturen har gjort att en bildspråkskultur har växt fram som ett led i 
kommunikationsprocessen.35   
 
Kommunikation är en social process. Att kommunicera kan innebära att bl.a. uttrycka sig, 
förmedla känslor eller dela med sig av sina erfarenheter, få kunskap om andra samt utveckla 
förståelse. Redskapen för kommunikation är många men det dominerande är det verbala 
språket. Dagens visuella kultur ställer krav på elevernas kommunikativa förmågor och 
utmanar det verbala språket med multimodalitet och visuell kommunikation. Detta har i sin 
tur lett fram till att bildkommunikation och bildanalys står som mål i bildämnets kursplan.36 

1.2.4 Digitalteknik 
I kursplanen för ämnet Bild framskrivs digitala tekniker och analys av digitalt bearbetade 
bilder fram. Den digitala tekniken i bildundervisningen avser bl.a. användning av dator för att 
skapa, hantera, bearbeta och analysera bilder.37 Kommunikationsprocessen har digitaliserats 
då användning av datorn har utvecklats till att omfatta både produktion och distribution av 
bilder och därmed är digital bildbehandling vanlig i skolan.38 Användning av digital teknik i 
bildundervisning möjliggör nya sätt att arbeta med vad visuella uttryck gör och hur de skapar 
mening.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Lgr11 s. 20 
34 ibid. s.20 
35 Marner & Örtegren (2010) s.137 
36 Lgr11 s. 20 
37 ibid. s.20 
38 Marner & Örtegren (2010) s.137 
39 Björck, C. (2014) Klicka där. En studie om bildundervisning med datorer. Diss. Stockholm: Stockholm Universitet. 
s.17 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vad bilddidaktisk forskning kommit fram till 
när det gäller hur svensk bildundervisning prioriterar ämnets kommunikativa aspekter.  

 
1.4 Frågeställningen 
 
För att arbetets syfte ska uppnås har tre frågeställningar utformats.  
 

• Vilka kommunikativa ämneskunskaper utvecklar eleverna i ämnet Bild? 
• Hur stor del av undervisningstiden används för att utveckla elevernas visuella 

kommunikationsförmåga? 
• Vad kommunicerar eleverna i sina bilder och hur kan elevernas visuella 

framställningar bidra till att utveckla skolans verksamhet? 
 
1.5 Metod 
 
I detta avsnitt kommer studiens metod att presenteras. Först presenteras val av metod och val 
av analysmetod. Därefter följer en redogörelse för hur datasökningen har utförts och till sist 
på vilket sätt urval och avgränsning av litteratur för detta examensarbete har gjorts. 

1.5.1 Val av metod  
För att få ny kunskap inom ett område måste man använda sig av en eller flera metoder i 
forskningen, vilket Larsen beskriver som ett verktyg och handlar om hur informationen 
hämtas in, organiseras och tolkas.40 Metoderna delas in i två huvudtyper, kvantitativa och 
kvalitativa metoder och valet av metod hänger samman med valet av teori, beskriver Eliasson. 
Utgångspunkt i forskningsprocessen är problemformuleringen som ska lyfta fram vilka 
fenomen och vilka egenskaper som ska undersökas.41 Den typ av data som forskaren vill 
samla in hör ihop med metoden, det vill säga om forskaren i undersökningen vill få ett 
resultat i siffervärden är valet kvantitativ metod, men om forskaren vill få en helhetsförståelse 
och söka sammanhang mellan olika fenomen är kvalitativ metod rätt val.42 
 
Den valda metoden för detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie eller systematic 
review, som är baserad på forskningslitteratur inom det valda området. ”Systematiska 
litteraturstudier är en vetenskaplig metod bland andra, som bidrar med en särskild typ av 
kunskap baserad på en särskild typ av ”data”- tidigare genomför och publicerad forskning”, 
skriver Eriksson Barajas m.fl.43  
 
Den valda analysen för denna systematiska litteraturstudie är en kvalitativ innehållsanalys som 
utifrån tidigare forskning ska undersöka hur kommunikation synliggörs inom bilddidaktiska 
studier. Det som är utmärkande för innehållsanalysen är att den som forskar arbetar 
organiserat och stegvist för att samla och klassificera data för att lättare kunna observera 
mönster eller fenomen.44 

 

                                                           
40 Larsen, A. K. (2007). Metod helt enkelt. Malmö: Gleerups Utbildningar AB. s. 17 
41 Eliasson, A. (2010). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur AB. s.10 
42 ibid. s. 21-22 
43 Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013) Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap. 
Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur & Kultur. s.24 
44 Eriksson Barajas m.fl. (2013) s.147 
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Den valda metoden för detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie med en 
kvalitativ ansats. Etiska aspekter för utförandet av systematisk litteraturstudie är viktiga då det 
är oetiskt och oacceptabelt att misstyda eller felaktigt återge forskningsresultat. Eriksson 
Barajas m.fl. skriver: ”Etiska överväganden vid systematiska litteraturstudier bör göras 
beträffande urval och presentation av urval”.45 För att syftet med detta arbete ska kunna 
uppnås har en innehållsanalys av relevant forskningslitteratur utförts. Därför har sökning och 
urval gjorts som kommer att presenteras i nästa avsnitt. 

1.5.2 Datasökning 
Eftersom denna studie fokuserar på bildundervisning användes följande sökord: 
bildundervisning, bildpedagogik, bildkommunikation. 
 
Sökningen av forskningen som behandlar bildämnet har gjorts genom flera sökmotorer som 
finns tillgängliga på internet. Sökningen genomfördes i Kungliga Bibliotekets databas 
LIBRIS, digitala vetenskapliga arkivet DiVA och Google Scholar.  
 
Sökningen som gjordes i sökmotorn Google Scholar gav för stor mängd litteratur och 
begränsningarna var inte tillräckliga för att hitta litteratur som är relevant för min 
undersökning. Antal träffar i Google Scholar med sökordet bildundervisning och valda 
begränsningar gav 471 träffar vilket gjorde att det var omöjligt att gå igenom alla träffar på 
grund av tidsramarna och därför valdes denna sökmotor bort. 
 
För sekundärkällor användes bland annat skolverkets hemsida där rapporten, NU03 
hämtades. Eftersom en av författarna av rapporten NU03, Anders Marner, forskar om 
estetiska ämnen i skolan användes hans namn som sökord för att hitta sekundärkällor i 
databasen DiVA. Sekundärkällor avser de källor som har använts i bakgrunden i detta arbete.  
 
Sökningen som gjordes i sökmotorn LIBRIS möjliggjorde begränsningar vilket ledde till att 
relevanta huvudkällor för detta examensarbete kunde hittas. De begränsningarna som gjordes 
var området undervisning samt svenska avhandlingar inom undervisning från år 2001 till idag. 
Dessa begränsningar är medvetet valda och avgränsades till endast svenska avhandlingar 
eftersom min undersökning fokuserar på bildundervisning i Sverige. Endast avhandlingar 
valdes för att ännu mer avgränsa antal träffar och antal träffar med sökordet bildundervisning 
gav 9 träffar, bildpedagogik gav 5 träffar och bildkommunikation gav endast 1 träff. Hur urval och 
avgränsning har gjorts presenteras i nästa avsnitt.  

1.5.3 Urval och Avgränsning  
Litteratur som hittades genom sökmotorn LIBRIS granskades för att ett urval skulle göras. 
Avgränsningen gjordes först efter titeln där ord som förskolan framkom vilket är inte 
relevant för min studie. Sammanfattningarna i de återstående avhandlingarna lästes och 
därefter valdes de på grund av att innehållet var relevant för min undersökning. 
Avhandlingarna lästes sedan i full text för att sedan kvalitetsgranska innehållet. Detta urval av 
avhandlingar analyserades först utifrån studiernas syfte och frågeställningar och därefter 
resultat och diskussion. De avhandlingar som valdes var doktorsavhandlingar och en 
licentiatavhandling som studerar bildämnet utifrån olika syften vilket gjorde dem relevanta för 
min undersökning.  
 
Hans Wetterholm har varit verksam som universitetslektor i bildpedagogik och har tjänstgjort 
vid högskolan i Kalmar. Han har bland annat skrivit en lärobok i bild, Det synliga språket, 
                                                           
45 Eriksson Barajas m.fl (2013) s.69 
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(1992), samt publicerat flera artiklar och skrivit flera rapporter inom bildpedagogik. Han 
disputerade år 2001 med avhandlingen Lärare undervisar och elever gör bilder. Denna 
bildpedagogiska studie valdes på grund av att den undersöker hur lärare i grundskolans 
tidigare år undervisar i bildämnet utifrån Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet 1994, 
(Lpo94), samt hur resultatet av denna undervisning blir.46 
 
Catrine Björck är verksam som universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning 
bildpedagogik vid Stockholms Universitet.  Hon disputerade år 2014 med avhandlingen 
”Klicka där”: en studie om bildundervisning med datorer, som studerar lärarnas roll i undervisningen i 
grundskolans senare år då eleverna arbetar med digital bildframställning. Denna studie valdes 
dels på grund av att den utgår från den senaste läroplanen för grundskolan, Lgr11 och är 
skriven år 2014 och dels på grund av att den fokuserar på undervisning i ämnet bild.47 
 
Lena Jönsson har varit bildlärare i grundskolan samt arbetat med bland annat ett 
utvecklingsprojekt om bildundervisning i skolan på uppdrag av Skolverket. Hon har 
disputerat år 2010 med avhandlingen Elevers bilder av skolan som studerar och analyserar 
elevbilder och hur dessa ger upphov till reflektion och samtal hos lärare och lärarstudenter. 
Denna studie valdes på grund av att den fokuserar på bilder som menings, kunskaps och 
betydelsebärare vilket är relevant för min undersökning.48 
 
Gunnilla Welwert är verksam som universitetsadjunkt med visuellt lärande i 
grundutbildningen vid Malmö Högskola.49 Hennes licentiatavhandling Bilden påminner mig om 
mig själv, från 2010 studerar gymnasieelevernas visuella miljöer, skolan och hemmet, vad de 
kännetecknar och hur dessa inverkar på elevernas meningsskapande. Studien valdes dels på 
grund av att den undersöker äldre elever, vilket ger en bredd i min undersökning samt på 
grund av att den fokuserar på bildundervisning.50 
 
1.6 Forskningsområde i urval 
 
Forskningsområdet är relativt nytt i Sverige och en mer omfattande studie skulle därför 
kunna innefatta även nordiska och internationell forskning. I denna text gäller som ovan 
nämnts urvalet av tre svenska doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling. Tidigare 
forskning inom detta fält kan även finnas beskriven i vetenskapliga artiklar vilka inte 
presenteras i detta avsnitt. Här följer en närmare beskrivning av de för denna studie valda 
texter. 
 
Hans Wetterholm har i sin avhandlingsstudie, Lärare undervisar och elever gör bilder studerat hur 
en lågstadielärare och en mellanstadielärare i grundskolan bedriver bildundervisning utifrån 
den då gällande läroplanen Lpo94. Studien genomfördes som en aktionsforskning i tre faser. 
Forskarens ambition var att identifiera problem och analysera bildundervisningen samt 
analysera elevernas bilder. De lärare som deltog i studien förde dagböcker och Wetterholm 
har funnit att lärarnas bildundervisning i grundskolan hade delvis skilda mål och de var delvis 
                                                           
46 LIBRIS (2014) Kungliga bibliotekets databas. Tillgänglig på internet 2014-06-06 
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=hans+wetterholm&f=simp&spell=true&hist=true&p=1  
47 Stockholm Universitet (2012) Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik. Publicerad 2012-12-04 
Tillgänglig på internet: 2014-06-06 http://www.cehum.su.se/om-oss/personalpresentationer/bj%C3%B6rck-
catrine-1.95095   
48 Skolporten (2010) Inga lärare i elevernas bilder av skolan. Publicerad 2010-04-20. Tillgänglig på internet: 
2014-06-06 http://www.skolporten.se/forskning/intervju/inga-larare-i-elevernas-bilder-av-skolan/    
49 Malmö Högskola (2014) Tillgänglig på internet: 2014-06-06 http://www.nav.mah.se/person/id/LUGUWE  
50 Welwert, G. (2010). "Bilden påminner mig om mig själv": en studie om ungdomar och deras bilder i två olika miljöer. 
Licentiatavhandling. Malmö: Malmö högskola. 
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osäkra om vilka ämneskunskaper som skulle tillämpas i bildundervisningen. Bildspråkets 
kommunikativa möjligheter har forskaren studerat genom 669 elevbilder som analyserades i 
sin slutversion som påvisade att eleverna kan uttrycka sig genom bild. Däremot hade någon 
utveckling vad det gäller ökade kunskaper i bildframställning hos elever inte skett, framkom 
det i Wetterholms studie. Den sista fasen i studien består av samtal med de utvalda lärarna i 
vilka det framkom att lärarnas uppfattningar och värderingar som är beroende av bl.a. skolans 
inställning till ämnet överfördes till eleverna.51 
 
Catrine Björck har i sin avhandlingsstudie ”Klicka där”, studerat hur lärarna i grundskolans 
senare år konstruerar och genomför sin undervisning med digitalt bildarbete i fokus. Hennes 
ambition var att undersöka hur lärarna med det digitala bildarbete skapar didaktiska rum för 
bildpedagogisk lärande i undervisningen. Studien fokuserar på både de kommunikativa och 
de visuella aspekter som framträder i bildundervisningen samt hur lärarna interagerar och vad 
påverkar interaktionen mellan lärare och elever i bildundervisningen. Studien visar att i den 
skapande processen som utförs med datorn är det elevernas frågor som dominerar i samtalen 
vilka begränsas till de praktiska. Detta medför att bildämnets kommunikativa aspekter som 
bildanalys begränsas vilket Björck tror att det kan bero på att det är bildframställningen som 
av traditionen styr bildämnet.52    
 
Gunnilla Welwert har i sin avhandlingsstudie, Bilden påminner mig om mig själv, studerat två 
visuella miljöer och deras betydelse för meningsskapande. Syftet med studien var att ta reda 
på vad som kännetecknar de olika miljöer, som hemmet och skolan, och hur dessa miljöer 
påverkar gymnasieskolungdomarnas uttryck. Welwert formulerar problem om ungdomarnas 
olika miljöer och menar att skolan som en miljö är skild från ungdomarnas vardag vilket gör 
att eleverna skapar förväntade och stereotypa bilder utan elevernas egna personliga uttryck. 
Detta beror på, skriver Welvert, att undervisningen består av teknikträning och hon menar att 
elevernas erfarenheter och resurser kan bidra till lärande och kommunikation vilket bör ta 
större plats i undervisningen. Undervisning i ämnet Bild på gymnasiet har, i Welwerts studie, 
visat sig vara ganska lärarstyrd och baserad på behärskning av olika tekniker och material på 
grund av att eleverna saknar de grundläggande kunskaper från grundskolan.53 
 
Lena Jönsson har i sin studie Elevers bilder av skolan, studerat elevernas bilder för att ta reda på 
hur eleverna skildrar skolan i sina framställningar samt hur lärare och lärarstudenter 
reflekterar och samtalar kring dessa bilder. Jönssons näranalys av insamlade bilder visade att 
elevernas hade ett tydligt bildspråk där budskapet förstärktes med hjälp av metaforer och 
symboler. Även populärkulturen skildras i elevbilder med bland annat pratbubblor. Jönsson 
framhäver att genom bilder som kommunikationsform synliggörs den bild av skolan som 
elever har samt att det öppnar upp för samtal och reflektion.54 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
51 Wetterholm, H.(2001). En bildpedagogisk studie: lärare undervisar och elever gör bilder. Diss. Lund: Lund Universitet. 
52 Björck (2014) 
53 Welwert (2010) 
54 Jönsson, Lena (2010). Elevers bilder av skolan: vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter reflekterar och 
samtalar om skolan utifrån elevers bilder. Diss. Lund: Lund Universitet. 
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2  RESULTAT 
 

I detta avsnitt behandlas den utvalda litteraturen för att arbetets syfte ska uppnås och att 
frågeställningarna ska kunna besvaras. Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vad 
bilddidaktisk forskning kommit fram till när det gäller hur svensk bildundervisning prioriterar 
ämnets kommunikativa aspekter. Resultatet delas upp i tre delar med frågeställningarna som 
utgångspunkter. I de valda studierna som analyseras finns skillnader i bl.a. tiden då texterna 
skrevs vilket har betydelse för innehållet i undervisningen med utgångspunkt från olika 
kursplaner, samt olika målgrupper som studierna fokuserar på. Dessa målgrupper är elever i 
grundskolan samt elever i gymnasieskolan. De olika utgångspunkterna i studierna ger mer 
bredd till resultatet. Den första delen (2.1) behandlar elevernas kommunikativa 
ämneskunskaper, den andra delen (2.2) behandlar visuell kommunikation i 
bildundervisningen och den tredje delen (2.3)behandlar hur eleverna visuellt kommunicerar 
samt hur kan det visuella materialet användas för att utveckla skolans verksamhet. 

 
2.1 Elevernas kommunikativa ämneskunskaper  
 
I detta avsnitt presenteras resultatet på den första frågeställningen som är: Vilka 
kommunikativa ämneskunskaper utvecklar eleverna i ämnet Bild? 
 
Wetterholm har i sin studie fokuserat på bildämnets kunskapsinnehåll där bl.a. kreativiteten 
som en process betonas. Wetterholm skriver följande om kreativitet: 
 

Kreativitet kan alltså ses som en process med start i ett identifierat problem man vill lösa. 
Processen är inte riktningslös och söker sig mot ett mål eller resultat, som inte är givet i förväg. 
Det kreativa arbetet ska ses som en möjlighet för de flesta och kunna användas i många 
sammanhang.55 
 

Genom kreativitet kan eleverna utveckla den problemlösande förmågan, menar Wetterholm 
och framhåller att genom interaktion, visuellt tänkande och bildtolkning utvecklas kunskaper 
i den kreativa processen.56 Även i rapporten NU03 framkommer det att kreativitet bör 
synliggöras mer i skolan eftersom kreativitet som yrkeskompetens gynnas individer i 
arbetslivet vilket också påvisades i en amerikansk studie.57 
 
Björck lyfter fram begreppet visuell läskunnighet vilket betyder att kunna tillägna sig 
kunskapen om bildens språk. Hon menar att eftersom vi omges av olika bilder från olika 
medier är det viktigt att elever tillägnar sig visuell läskunskap för att då kan de engagera sig 
och ta del i samhället således måste analys av bilder måste ske på djupare plan. Med denna 
bakgrund framhåller Björck den digitala teknikens möjligheter och skriver följande: 
 

Genom att arbeta med hur bilder och visuella uttryck kommunicerar kan elever utveckla 
förmåga att läsa och förstå medieuttryck. Genom att arbeta med digitala tekniker ges möjlighet 
för eleverna att utveckla förmågan att själv använda tekniken för att uttrycka sig via media.58 
 

Den digitala tekniken öppnar upp nya möjligheter för bildundervisning. Förutom att den 
digitala tekniken gör det möjligt för elever att få tillgång till en mängd bilder som kan hanteras 
och bearbetas, skapas även möjligheter för lärare att arbeta meningsfullt med visuella 
                                                           
55 Wetterholm (2001) s.60 
56 ibid. s. 61 
57 Marner & Örtegren (2010) s.140 
58 Björck (2014) s.16-17 
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uttryck.59 Det som framkom i Björcks studie vad det gäller visuell läskunnighet är att det 
finns en begränsning då lärare i samtalet inte lyfter fram djupare förståelse för bildernas 
uttryck och kommunikation.60 
  
Mediekunnighet är ett annat begrepp som framkommer i Björcks studie vilket är av betydelse 
i dagens massmediala samhälle. Även i rapporten NU03 skrivs det fram att bilder i alla former 
har genom multimodala medier gjort att bildspråkskulturen har växt fram. Bilderna kan med 
den digitala tekniken manipuleras på ett enkelt sätt vilket gör det svårare att läsa av bildernas 
budskap.61Mediekunnighet innebär att kunna läsa och förstå multimodala uttryck som 
förekommer i olika sammanhang samt att kunna kritiskt granska mediernas uppkomst. I detta 
sammanhang skriver Björck följande om möjligheterna för utveckling av mediekunnighet:  
 

När digitala tekniker kommer in redan tidigt i undervisningen ges större möjlighet till ett 
arbetssätt, även i yngre åldrar, där man kan utgå ifrån att kommunicera visuellt och där 
möjlighet ges till eleverna att själva välja teknik. När eleverna redan i de tidiga årskurserna har 
tillgång till och kunskap i olika tekniker kan arbetet inriktas mot visuell kompetens där 
förståelsen av visuell kultur och förmågan att använda visuella bildtecken för att kommunicera 
behandlas. Genom att arbeta med visuell och digital kompetens ges förutsättningar för elever 
att också utveckla sin mediekunnighet.62 
 

I citatet ovan framhåller Björck att visuell förståelse och kommunikation utvecklas med 
förutsättning att elever behärskar det digitala tekniken. Elevernas datavanor påverkar det 
kommunikativa i arbetsprocessen då elever lägger tid på det tekniska i processen vilket gör att 
lärandet i den estetiska processen begränsas. Estetisk process handlar om att reflektera, 
omvärdera och omarbeta under den skapande processen vilket kräver både lärarens och 
elevernas engagemang i interaktionen för att synliggöra förståelsen. Kommunikation är viktig 
i detta sammanhang då förståelse skapas i samspel med andra, menar Björck och lyfter fram 
det gemensamma språket med begrepp som kommunicerar det visuella. 63 Även Jönsson 
framhåller vikten av språklig kompetens i bildundervisningen där bildspråk och 
bildkommunikation är en viktig resurs i utvecklingen av ämneskompetenser hos eleverna. I 
detta sammanhang framhåller Jönsson vikten av bildsemiotiken64 som ett verktyg för att 
analysera och tolka samt förstå bildernas mening och skriver följande: 
 

Om man inte kan avläsa vad bilderna kommunicerar reduceras deras betydelse när det gäller att 
kommunicera erfarenheter och producera kunskap och mening. Det krävs således en 
bildspråklig kompetens och ett tolkningsspråk som gör bilderna kommunicerbara.65 
 

I vår visuella kultur är kommunikation genom bilder ett komplement till det skrivna eller 
talade språket. Bilder är mindre abstrakta eftersom de visualiserar, förtydligar och beskriver 
på ett annat sätt än det skrivna eller det talade språket och ” det är därför lika viktigt att vi lär 
oss att tolka och uttrycka oss via bilder som via det talade och skrivna språket”, skriver 
Björck.66  

                                                           
59 Björck (2014) s.18 
60 ibid. s.189-90 
61 Marner och Örtegren (2010) s.136-39 
62 Björck (2014) s.200 
63 Björck (2014) s.197-200 
64 Semiotik används i bred bemärkelse för att analysera språk.  För att förstå bilder har på liknande vis 
bildsemiotik utvecklats – där analys av innehåll görs i olika led: upplevelsen av bilden, bildens grundbetydelser - 
denotationer, bildens bibetydelser - konnotationer och privata associationer. 
65 Jönsson (2010) s.33 
66 Björck (2014) s.65 
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2.2 Visuell kommunikation i bildundervisningen 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet på den första frågeställningen som är: Hur stor del av 
undervisningstiden används för att utveckla elevernas visuella kommunikationsförmåga? Det 
som avses är vad bildundervisningen består av och vilket innehåll som ger sig tillkänna i de 
utvalda studierna. Vidare är fokus på visuell kommunikation, om och i vilka delar av 
innehållet den framträder. 
 
Wetterholms teoretiska utgångspunkter är förankrade i bildämnets kursplan, Lpo94 där han 
delar in innehållet i bildundervisningen i att se och iaktta, att framställa bilder, att se och tolka bilder 
och att använda bilder. Wetterholm skriver: 
 

Innehållet i ett bildämne som ska gynna individ och samhälle bör ha fyra funktioner. För det 
första ska eleven kunna framställa bilder. För det andra ska eleven kunna avgöra en bilds 
kvalitet och ha förmåga att kritisera bilder. En tredje förmåga är att kunna placera bilder i dess 
rätta historiska och tidsmässiga sammanhang. Slutligen ska elevens allmänna omdömesförmåga 
inom bildområdet utvecklas. 67 

 
I citatet ovan beskriver författaren både ämnets inriktning och förmågor som eleverna ska 
utveckla. Till skillnad från Wetterholms studie som utgår från den äldre läroplanen Lpo94, är 
innehållet i bildundervisningen uppdelad i tre delar i Björcks studie som utgår från den 
senaste läroplanen Lgr11, där de centrala delarna benämns för bildframställning, redskap för 
bildframställning och bildanalys.68  
 
Den första funktionen som Wetterholm benämnet att se och iaktta, betonar det visuella. 
Eleverna ska bl.a. kategorisera, identifiera, tolka, föreställa samt förstå det som de ser. 69Att se 
och iaktta är en del av bildundervisningen som används relativt ofta, dock finns det en 
skillnad mellan hur olika delar av det visuella används i bildundervisning vilket kan bero på 
lärarnas skilda undervisningsmål och deras egna intressen, skriver Wetterholms i sin studie.70 
Även i Welwerts studie är det tydligt att undervisningen i bild är lärarstyrd och innehållet väljs 
ut efter lärarens personliga intressen. Detta kan medföra att lärarnas val av innehåll i 
bildundervisningen hamnar långt ifrån elevernas intresse och populärkulturen som de omges 
av.71 
 
Att framställa bilder beskriver Wetterholm som en målinriktad och kommunikativ process där 
kreativiteten anses som en grundläggande förutsättning för att identifiera och lösa problem. 
Bildframställning som en kreativ skapande process med problemlösning och med 
målinriktning betonas. Bildframställning är dominerande, framkom det i den studie som 
Wetterholm utförde i grundskolan. 72 Elevernas bildframställning i Björcks studie utförs med 
hjälp av datorn och lärarnas didaktiska planering av uppgifter som balanserar mellan det 
praktiska och den visuella kommunikationen är oftast misslyckad. Detta, menar Björck, på 
grund av att det praktiska i datoranvändningen och hanteringen av olika dataprogram tar för 
mycket utrymme och bildens uttrycks- och kommunikativa möjligheter i elevernas 
bildframställning förblir obemärkta.73 

                                                           
67 Wetterholm (2001) s.48 
68 Björck (2014) s.176 
69 Wetterholm (2001) s. 54 - 56 
70 ibid. s.139 
71 Welwert (2010) s.133 
72 Wetterholm (2001) s. 60-61 
73 Björck (2014) s.197 
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Studien som Welwert utförde på gymnasieskolan i kursen Bild påvisade att undervisningen 
domineras av skapande processer med teknikövningar och materialanvändning som 
övervägande. Eftersom elever på gymnasiet saknar de grundläggande kunskaperna i ämnet, 
vilket beror på brister i grundskolans bildundervisning, består undervisningen av att kunna 
behärska bl.a. olika tekniker för bildframställning och färgblandning. Detta medför att 
elevernas förmåga att framställa bilder med olika tekniker och material ökar men att den 
kreativa processen i bildframställning där utvecklande av olika förmågor som bl.a. 
problemlösning hämmas, framhåller Welwert.74 Vidare diskuterar Welwert att teknikövning 
som dominerar i hennes studie visar på att elevernas bilder är ”stereotypa och förväntade” 
eftersom undervisningen är traditionsbunden och inte tillräckligt utmanande för eleverna.75 
 
Elevernas delaktighet i bildundervisningen förutsätter samtal mellan lärare och elever för att 
bildframställningen ska utvecklas och drivas framåt, skriver Wetterholm.76 Positioner som 
lärare och elever intar i det fysiska rummet i bildundervisningen påverkar interaktionen vilket 
betonas både i Welwerts och i Björcks studier. Lärarens placering längst fram i rummet 
framför eleverna tyder på att undervisning är kvar i den traditionella skolkontexten, skriver 
Björck.77 Kommunikation mellan lärare och elev är av betydelse i den skapande processen, 
framhåller Welwert och skriver följande: 
 

När läraren har sina genomgångar och eleverna lyssnar framträder de som lärarens fysiska 
publik i en främre region. När de arbetar med sina bilder ändrar de sin roll och blir mer privata, 
småpratar med sina bordsgrannar och går mer in i sina egna tankar.[…] Processbeskrivningen 
bidrar däremot till att tankarna och idéerna om bildinnehållet stannar kvar inom individerna 
och att eleverna tvingas föra en inre dialog kring sina överväganden och val.78 
 

Liksom Welwert, skriver Wetterholm om begränsad interaktion mellan lärare och elev som 
medför att den bildspråkliga förmågan inte utvecklas hos eleverna.79 Bildframställning med 
hjälp av digital teknik som Björck belyser i sin studie, visar att samtal mellan lärare och elev 
som ett led i utveckling av bildkommunikation är begränsad till det tekniska eller bildens 
form. Samtal om bildernas användningsområde eller uttryck framträder inte vilket kan bero 
på att eleverna saknar de språkliga uttryck för bildkommunikation och att lärarna inte 
uppmanar till sådana samtal, förklarar Björck.80 Elevernas bildspråk i bildframställningen 
förblir dock obemärkt eftersom lärare och elever befinner sig i skilda bildkulturer. Björck 
menar att skolan måste öppna upp interaktionen mellan elever, lärare, tekniken och den 
visuella produktionen därför att på så vis skapas förutsättningar för lärprocesser som att 
kunna tolka och skapa utifrån olika förutsättningar och positioner. Undervisningen måste få 
bli en visuell upplevelse där möjligheten att kunna ifrågasätta och utveckla en förståelse för 
kulturen och för vårt sätt att agera i vardagen.81 
 
Att se och tolka bilder indelas i Wetterholms studie i olika inriktningar där eleverna ska lära sig 
tolka bildens form, uttryck, innehåll, betydelse och samverkan mellan ord och bild. Eftersom 
bilder har olika funktioner som att informera eller uttrycka budskap är det av vikt att elever 

                                                           
74 Welwert (2010) s.110-11 
75 ibid. s.144 
76 Wetterholm (2001) s. 63 
77 Björck (2014) s.180 
78 Welwert (2010) s.112 
79 Wetterholm (2001) s. 70-71 
80 Björck (2014) s.139 
81 ibid. s. 197 
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får kunskaper om bildtolkning och bildanalys, skriver Wetterholm.82 Olika bildkategorier och 
det direkt iakttagbara på bilden är det som dominerar i undervisningen i denna kategori 
medan attityder till bilden och bildens betydelse är mindre framträdande i undervisningen.83 
 
Bildanalys som benämns i Lgr 11 är i Björcks studie inte skild från Wetterholms tolkning av att 
se och tolka bilder, som beskriver att elever ska få kunskaper om bildernas utformning, hur 
bilder kommunicerar och vilka uttryck som framträder samt hur dessa kopplas och 
presenteras. Att analysera och tolka bilder kräver ett utvecklat bildspråk hos eleverna vilket 
kan åstadkommas genom att det visuella kommuniceras. Björck betonar att genom samtal 
mellan lärare och elev kan den bildspråkliga kompetensen utvecklas och därmed kan ny 
kunskap konstrueras. Björck skriver följande om möjligheter för utvecklat bildspråk:  

 
Om ”varför-frågan” och bildspråkliga begrepp användes, till exempel varför eleven valt olika 
bildtecken och varför de placerats på ett visst ställe och vad det gör för bildens retorik, skulle 
det visuella samtalet berika uppgifterna och eleven skulle ges möjlighet till konstruktion av 
djupare förståelse om visuella uttryck. När eleverna inte ges chans att utveckla ett språk och 
inte uttrycka sina reflektioner ges inte möjlighet att tillsammans konstruera ny kunskap. 84 
 

De olika visuella miljöer som studerades i Welwerts studie, visade sig vara åtskilda där det 
visuella i hemmet är präglad av populärkulturen medan det visuella i skolans miljö förblir 
präglad av äldre konst. Elevernas visuella kompetens som kräver verbalt reflekterande, alltså 
att kommunicera det visuella materialet tycks vara svårt för eleverna och detta, antar Welwert 
kan bero på datoranvändningen som inte kräver verbal kommunikation. Det som kan bidra 
till att den visuella kommunikationen blir mer meningsfull är elevernas erfarenheter och 
resurser, betonar Welwert.85  
 
Att använda bilder är den kategori som är minst dominerande i undervisningen, påvisades i 
Wetterholms studie. Bilden i detta sammanhang ska ses som ett kommunikationssätt som 
eleverna ska kunna presentera och kunna använda i olika sammanhang. De kommunikativa 
aspekterna är tydligt framträdande i denna kategori där eleverna ska utveckla den 
kommunikativa förmågan med hjälp av bilder.86 Bildens kommunikativa syfte försummas när 
eleverna ser sina bilder som en färdig och avslutad produkt som det inte finns något 
användningsområde för, skriver Welwert. 87 I Björcks studie framkommer bildanvändning i 
form av presentationer som eleverna gör efter avslutat arbetsområde med informativa bilder. 
De färdiga bilder som eleverna framställt samlas i en portfolio för bedömning men det 
framkommer inte i studien om dessa bilder återanvänds av eleverna.88 
 
2.3 Visuella uttryck för utveckling av skolans verksamhet 
 
Detta avsnitt kommer att presentera resultatet på den tredje frågeställningen som är: Vad 
kommunicerar eleverna i sina bilder och hur kan elevernas visuella framställningar bidra till 
att utveckla skolans verksamhet? Det som avses är vad eleverna uttrycker i sina bilder och hur 
kan dessa uttryck användas för att synliggöra samt utveckla skolans verksamhet. 
 

                                                           
82 Wetterholm (2001) s. 65-69 
83 ibid. s.145 & 152 
84 Björck (2014) s.192 
85 Welwert (2010)  
86 Wetterholm (2001) s. 70 
87 Welwert (2010) s.117 
88 Björck (2014) s.182-83 
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Jönsson har studerat bilder som eleverna skapar för att se hur eleverna i sina bilder skildrar 
skolan. Genom den semiotiska bildanalysen kan bildernas betydelse och mening upptäckas 
genom att titta på kontexten i bilden samt de tecken som bilderna är uppbyggda av. Det finns 
olika betydelser i bilder som är möjliga att förstå genom att använda semiotiken, menar 
Jönsson.89 Eftersom studien omfattade en stor mängd bilder, kategoriserades och placerades 
bilderna i olika grupper som beskriver skolans verksamhet.  
 
I analysen framkom det att eleverna kommunicerade med bilder genom att förmedla budskap 
som förstärktes med symboler och koder från populärkulturen. Budskapet som eleverna ville 
förmedla var en bild av verkligheten men också en bild av skolan som inte är sann genom 
återkommande metaforer i bilderna som visar på myter om skolan.90 
 
Genom att analysera elevbilder om hur det är att vara elev i dagens skola lyfts 
elevperspektivet fram vilket är väldigt viktigt för att skildra skolans verksamhet och den 
miljön elever vistas i. Med denna bakgrund skriver Jönsson följande: 
 

Det är den minst inflytelserika gruppen i skolan som på detta sätt riktar strålkastarljuset på 
skolan. Vi får härigenom möjlighet att ta del av berättelser som vi annars sällan får möjlighet  
till. Detta kan öppna upp för samtal och diskussioner om den bild av skolan som eleverna 
delger oss. Att ta utgångspunkt i barns och ungdomars bilder i samtal om skolmiljön är ett sätt 
att försöka stärka elevernas yttrandefrihet och utvidga kommunikationen om skolan som social 
arena och läromiljö.91 
 

Jönsson framhåller att elevernas bilder kan vara en utgångspunk för reflektion och samtal om 
skolan. I resultatet framkommer det att de äldre eleverna visar större variation i sina uttryck 
då de visar att bl.a. stress och prestationskraven från skolan följer med eleverna hem. De 
yngre elever visar oftast hur det är på rasterna och i klassrummet. 92 
 
Även Wetterholm har i sin studie analyserat elevbilder för att se om undervisningen i bild ger 
respons. Syftet med Wetterholms studie var att studera undervisningen som, de utvalda för 
studien, lärarna genomförde för att sedan analysera elevernas bilder som en effekt av 
undervisningen. Analysen visade att undervisningen ger respons där eleverna använde 
bildspråkets uttrycksmöjligheter.93 
 
I sin andra delstudie har Jönsson studerat vilka reflektioner och samtal om utvalda elevbilder 
som lärare och lärarstudenter har. Jönssons intention med detta var att skifta den bilden som 
dominerar skolan där lärarna har en maktposition till att de blir mottagare för elevernas 
skildringar av skolan. Den kunskap om skolan som eleverna har, känner inte lärare till, menar 
Jönsson, och för att ta del av elevernas kunskaper om skolan kan kommunikation om 
elevbilder vara ett sätt att få ta del av elevernas inre. Studien visar att bilderna väckte känslor 
hos verksamma lärare då innehållet uppfattades som förvånande och i vissa fall förskräckligt. 
Lärarstudenterna, till skillnad från de verksamma lärarna, som reflekterade och samtalade om 
bilderna reagerade inte lika starkt på bilderna eftersom de kände igen sig och hade en 
framåtriktad syn på skolan.94  

                                                           
89 Jönsson (2010) s.33 
90 ibid. s.104 
91 Jönsson (2010) s.106 
92 ibid. s. 210-13 
93 Wetterholm (2001) s.169-170 
94 Jönsson (2010) s.213-218 
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3 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Detta avsnitt diskuterar undersökningens resultat och metod och delas in i resultatdiskussion 
(3.1), metoddiskussion (3.2) och slutsats (3.3). Resultatdiskussionen delas in i tre delar med 
diskussion om elevernas kommunikativa ämneskunskaper (3.1.1), diskussion om visuell 
kommunikation i bildundervisningen (3.1.2) och diskussion om elevernas visuella uttryck för 
utveckling av skolans verksamhet (3.1.3). Under avsnittet slutsatser besvaras arbetets tre 
frågeställningar.  
 
3.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vad bilddidaktisk forskning kommit fram till 
när det gäller hur svensk bildundervisning prioriterar ämnets kommunikativa aspekter.  
Resultatet har presenterats med utgångspunkt i arbetets frågeställningar som kommer att 
diskuteras på samma sätt i följande avsnitt. I diskussionen kommer arbetets resultat och även 
bakgrund att diskuteras. Först diskuteras vilka kommunikativa ämneskunskaper eleverna 
utvecklar i ämnet Bild (3.1.1) följt av diskussion om visuell kommunikation i 
bildundervisningens innehåll (3.1.2) och till sist diskuteras hur eleverna kommunicerar genom 
visuella uttryck samt hur kan det visuella materialet behandlas för att utveckla skolans 
verksamhet (3.1.3).  

3.1.1 Diskussion om elevernas kommunikativa ämneskunskaper 
Bildämnet i skolan ska bidra till elevernas personliga utveckling. Wetterholm belyser 
kreativitet som en process där problemlösning är en förmåga som kan utvecklas hos eleverna. 
Däremot skriver inte Wetterholm på vilka sätt kreativiteten i undervisningssammanhang 
utvecklas hos eleverna men att kreativitet som förmåga kan gynna elever i alla skolämnen och 
i arbetslivet, visade min undersökning. Kreativiteten framskrivs även i läroplanen, Lgr11, 
något som undervisning i Bild ska bidra till. Genom att öppna upp och inbjuda till samtal om 
det visuella som skapas kan kreativiteten utvecklas. Vygotskijs teori om att språket och 
tanken är sammankopplade visar på att kommunikationen mellan lärare och elever är viktig 
eftersom det utvecklar elevernas tänkande i den estetiska processen. Det som framkommer i 
Björcks studie visar på att interaktionen mellan lärare och elever är begränsad till det 
praktiska vilket utvecklar kunskapen i t.ex. datoranvändning och inte i de kommunikativa 
möjligheter som Bildämnet erbjuder. Studierna indikerar att kreativitet inte kan utvecklas om 
samtalet inte inbjuder till mer djupare förståelse om visuell kommunikation.  
 
Genom att utveckla visuell läskunnighet hos eleverna kan förståelse för bildspråk och bildens 
kommunikativa aspekter hjälpa eleverna i förståelsen av den visuella kulturen som vi befinner 
oss i. Denna undersökning visar att eleverna måste få möjlighet att samtala och bygga upp 
förståelse om de multimodala uttrycken och det som det visuella kommunicerar eftersom 
människan är, som Säljö skriver ”en multimodal teckenskapare”95 som ständigt hittar nya sätt 
att uttrycka sig. 
 
Min undersökning visar att digitalt bildarbete i Björcks studie är en stor del av 
bildundervisningen men som visade sig vara bristfällig i bildundervisningen. Fokus på det 
tekniska i digitalt bildarbete tar fokus från visuell kommunikation vilket kräver att lärarens 
didaktiska förutsättningar i undervisningen förändras. Jag menar att digitalt bildarbete ska ses 
som en möjlighet och inte som ett enda redskap i bildframställningen eftersom både 

                                                           
95 se avsnitt 1.2.2 
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Welwerts och Björcks studie visar att datoranvändningen begränsar kommunikationen mellan 
elever och lärare.     
 
Estetiska lärprocesser möjliggör att bildämnets kommunikativa kunskaper utvecklas genom 
att förflytta fokus från den färdiga produkten till den estetiska processen. Interaktionen är 
viktig i detta sammanhang visas i Björcks studie, där läraren som ger eleverna redskap för 
kommunikation som bildspråk gör processen meningsfull.  

3.1.2 Diskussion om visuell kommunikation i bildundervisningen 
I Wetterholms studie indelades bildundervisningens innehåll i olika delar. Även om 
Wetterholms studie utgår från den äldre läroplanen Lpo94 så skiljer sig inte innehållet väldigt 
mycket från Björcks studie som utgår från den senaste läroplanen Lgr11. Det som Björck 
fokuserar på i sin studie är det digitala bildarbete och datoranvändningen vilket inte 
Wetterholms studie framhåller. Det som är av intresse för min undersökning är att belysa 
likheter och olikheter i bildundervisningen i de båda studierna på grund av det skiljer över ett 
decennium mellan dem. Skillnaderna påvisas dock i den senaste studien med att den moderna 
tekniken dominerar i bildundervisningen och att internet som bl.a. informations och bildkälla 
tar mycket plats i bildundervisningen. Som författarna Marner och Örtegren uttrycker det i 
rapporten NU03 det, ”de moderna medierna och Internet har förändrat skolans och lärarens 
monopol på kunskap”.96 Samtidigt som den digitala tekniken dominerar i bildundervisningen 
är undervisningen ändå traditionsbunden vilket påvisades i alla studierna. Datorn har ersatt 
penna och papper och fokus ligger på det tekniska och inte på bildens kommunikativa 
aspekter, visar min undersökning. Jag tror att detta kan bero på att interaktion mellan lärare 
och elever begränsas då det praktiska i bildframställningen tar över och inte elevernas visuella 
uttryck som kommuniceras därför att ämnet står kvar i den gamla traditionen.97 
 
Den mest dominerande delen i bildundervisningen är bildframställning vilket påvisades i alla 
studier vilket också bekräftar rapportens, NU03, resultat. Bildframställning innebär således 
inte enbart att teckna och måla, framkom det, utan de kommunikativa aspekterna kan yttra 
sig genom att den skapande processen är meningsfull. Att framställa bilder är en del av 
bildämnets didaktiska syfte som utvecklar elevernas förmåga till problemlösning och 
kreativitet. Kommunikation i den skapande processen framträder oftast i interaktionen 
mellan lärare och elever som leder till lärande, som Dewey framhävde, på mer djupgående 
plan och inte enbart som informationsöverföring.98 Jag menar om en elev i att samtalet med 
läraren endast får svar om t.ex. vilken penna eller färg som eleven kan använda i 
bildframställningen är kommunikationen inte meningsfylld, men om samtalet skulle leda till 
att elevens utvecklar förståelse om t.ex. hur färg påverkar bildens uttryck kan 
kommunikationen leda till lärande och betraktas som meningsfullt.99 
 
Att bildundervisning i skolan är traditionsbunden påvisas i Welwerts studie där 
undervisningen består av färdighetsträning och ett utövande av olika tekniker och material. 
Avsaknad av elevernas egna erfarenheter och intryck inom framställning och planering av 
bildundervisningen gör att bilder som framställs i skolan liknar varandra och därmed blir inte 
de kommunikativa aspekter som bildspråk och bildanalys framträdande. Med utgångspunkt i 
Deweys teori om språket100 som ett socialt instrument där elevernas sociala liv bör förankras i 
kommunikationen för att lärandet ska uppnås är Welwerts studie ett bevis på det motsatta. 
                                                           
96 Marner & Örtegren (2010) s. 136 
97 se avsnitt 2.2 
98 se avsnitt 1.2.2 
99 se avsnitt 2.2 
100 se avsnitt 1.2.2 
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Även om Welwets målgrupp är elever på gymnasieskolan påvisar studien att visuell 
kommunikation inte framträder i bildundervisningen vilket hämmar bildämnets syfte.101 

3.1.3 Diskussion om visuella uttryck för utveckling av skolans verksamhet  
För att utveckla skolans verksamhet är bildanalys en effektiv metod, visar min undersökning. 
Jönssons studie visar att elever och lärare har skilda uppfattningar och skolans verksamhet. 
Elever i sina bilder skildrar skolan men den skildringen behöver inte vara sann utan bildspråk 
som används präglas av populärkulturen och myter, visades i studien. Det som framkommer i 
Jönssons studie är analys av den färdiga produkten, alltså bilder som elever skapat och inte 
elevernas egna åsikter om skolans verksamhet. Detta kan medföra att tolkningen av elevbilder 
utan elevernas personliga åsikter och kommentarer som ensidigt behandlas av den vuxne som 
tolkar bilder överrensstämmer inte med det eleverna vill uttrycka. Om elever t.ex. inte kan 
teckna det de vill kan de välja att teckna något annat istället vilket gör att det som eleven vill 
uttrycka i sin bild inte kommer fram. Detta framhåller även Jönsson i sin studie och menar att 
det är viktigt att eleverna erbjuds ett mångfald sätt att göra bilder på.102 
 
Jönssons studie är av en stor omfattning vilket kräver resurser för att en sådan studie ska 
genomföras. Jag menar inte att det är omöjligt, det jag menar är att studera elevbilder är 
möjligt även i en mindre omfattning. En annan förutsättning för att genomföra bildanalys är 
att lärare behärskar metoden som bildanalys omfattar. Jönssons studie påvisar även att det 
eleverna uttrycker i sina bilder överrensstämmer inte med vad lärare som samtalat om 
bilderna anser om skolans verksamhet.103 
 
Wetterholm analyserade elevbilder för att ta reda på om undervisningen ger resultat, alltså om 
eleverna förstår vad de ska göra. Detta menar jag kan vara ett effektivt sätt att skildra lärarens 
undervisning. Om elevernas uttryck inte överrensstämmer med uppgiftens mål har inte 
undervisningen gett resultat. Genom att analysera bilder kan läraren därför utveckla sin 
undervisning.104 
 
3.2 Metoddiskussion  
 
En litteraturstudie som detta examensarbete har valt som metod har både fördelar och 
nackdelar. Metoden är av kvalitativ ansats som kan ge en helhetsförståelse av fenomenet som 
studeras. Fördelen med den kvalitativa metoden är att genom tidigare forskning, relevant 
litteratur, vetenskapliga artiklar få bättre förståelse samt studera fenomenet mer djupgående 
och söka samband.105 
 
Resultatet i denna litteraturstudie bygger på fyra svenska doktorsavhandlingar som är 
medvetet utvalda för att uppnå syftet vilket är att ta reda på vad bilddidaktisk forskning 
kommit fram till när det gäller hur svensk bildundervisning prioriterar ämnets kommunikativa 
aspekter. ”En förutsättning för att man ska göra systematiska litteraturstudier är att det finns 
tillräckligt antal studier av god kvalitet som kan utgöra underlag för bedömning och 
slutsatser”, skriver Eriksson Barajas m.fl. 106 Eftersom det inte finns några riktlinjer för hur 
många vetenskapliga studier som denna typ av studie bör omfatta, har fyra vetenskapliga 
studier används.  
                                                           
101 se avsnitt 2.2 
102 se avsnitt 2.3 
103 ibid. 
104 ibid. 
105 Larsen (2007) s.23-27 
106 Eriksson Barajas m.fl.(2013) s.26-27 

19 
 



 

 
Utgångspunkt i denna litteraturstudie är, Lgr11 och kursplanen i ämnet Bild vilket gjorde att 
urvalet av de vetenskapliga studierna avgränsades medvetet mot svenska avhandlingar som 
behandlas i resultatet. Avhandlingarna studerar bildundervisningen vilket gör dem relevanta 
för en innehållsanalys. Nackdelen med urvalet är att det begränsas just mot studiernas syfte 
och att innehållet redan är bearbetat och resultatet tolkad av forskaren. Det som skulle ge mer 
bredd åt resultatet är att inkludera fler vetenskapliga artiklar, både nordiska och internationell 
forskning, men på grund av bl.a. tidsramarna har detta inte gjorts. Resultatets trovärdighet i 
denna litteraturstudie skulle kunna ifrågasättas på grund av urvalet och avgränsningen som 
har gjorts. Som nämnts ovan har avgränsningarna gjorts medvetet och om nordisk och 
internationell forskning inom bilddidaktik skulle ha använts i detta examensarbete, skulle de 
ha kunnat tillföra ett bredare perspektiv och dessutom öka reliabiliteten i denna 
undersökning. Eftersom undersökningen fokuserar på bildundervisning i Sverige är valet av 
svenska studier i detta fall tillräcklig för att besvara arbetets frågeställningar.  
 
Valet av en studie som är äldre kan vara till både fördel och nackdel för resultatet. Fördelen 
är att den äldre studien har jämförts med nya studier vilket ger en bredare bild av 
progressionen i bildämnet. Nackdelen är att de äldre studierna utgår från den äldre 
läroplanen, Lpo94. Eftersom det inte är många år sedan den nya läroplanen, Lgr11 började 
gälla hittades bara en avhandling som är utgiven efter Lgr11. Det som kan vara negativt med 
äldre studier är att bildundervisningen som studierna behandlar ger resultat som är baserad på 
den äldre kursplanen i ämnet Bild. Positivt med urvalet är att i studierna är att målgrupper är 
varierade, från grundskolans yngre åldrar till gymnasieskolan.  
  
Nackdelen med den valda metoden är att den är väldigt tidskrävande på det sätt att 
litteraturen måste läsas och väljas ut vilket är mycket omfattande och tidskrävande. Det är 
även omfattande att klassificera materialet. Vidare kan det vara svårt att generalisera det 
insamlade materialet eftersom fenomenet som studerats i detta examensarbete är 
svåråtkomlig på grund av att begreppet kommunikation är väldigt vid.  
 
Sammanfattningsvis har metoden påverkat resultatet i denna litteraturstudie, avseende urval och 
avgränsning. Om vetenskapliga rapporter har begränsats till en viss målgrupp eller en viss 
tidsperiod eller om urvalet hade omfattat fler undersökningar hade resultatet blivit 
annorlunda.  
 
3.3 Slutsatser 
 

• Vilka kommunikativa ämneskunskaper utvecklar eleverna i ämnet Bild? 
 
Min undersökning visar att de kommunikativa ämneskunskaperna framkommer i 
bildundervisningen genom kursplanens innehåll och att eleverna kan utveckla dessa på olika 
sätt. Genom bildundervisning ska det ges förutsättningar för att kommunicera det visuella, 
vilket även tydliggörs i kursplanen. Förståelse om visuell läskunnighet och mediekunnighet är 
viktiga för eleverna att bygga upp i dagens massmediala och bildtäta samhälle, visar min 
undersökning. Genom att på ett djupare plan kommunicera visuella uttryck utvecklas 
elevernas förståelse för detsamma vilket kan förbereda elever till att ta del av och aktivt delta i 
samhället samtidigt som de utvecklar deras kritiska förmåga. Genom att lära sig att tolka 
visuella uttryck och tillägna sig bildspråklig kompetens kan eleverna kommunicera det visuella 
och få djupare förståelse vilket leder till att lärandet kan bli meningsfullt. Även om de 
kommunikativa aspekterna inte är tydligt framträdande i bildundervisning finns det en 
förståelse om och strävan efter att utveckla de kommunikativa ämneskunskaperna, anser jag. 
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• Hur stor del av undervisningstiden används för att utveckla elevernas visuella 

kommunikationsförmåga? 
 
I läroplanens centrala innehåll för ämnet Bild, Lgr11, består innehållet av ”bildframställning”, 
”redskap för bildframställning” och ”bildanalys”. Framträder visuell kommunikation i dessa 
innehåll? Jag menar att de kommunikativa aspekterna kan yttra sig i alla delar av det centrala 
innehållet fast på olika sätt. Den här studien visar att bildframställning kräver kommunikation 
och en förutsättning för att elever ska framställa bilder är att de i samtal utvecklar förståelse 
för bildspråket. Hur bilder framställs och vad de uttrycker kräver att eleverna kommunicerar 
det visuella och att de tar till sig kunskaper om bildspråk och bildkommunikation. Den 
bildtäta och multimodala medievärld vi lever i kräver att eleverna lär sig att tolka, analysera 
och förstå de visuella uttryck något som inte förekommer i särskild stor utsträckning enligt de 
studier som analyserades. Denna undersökning visar även att kommunikation oftast 
begränsas till det praktiska men att det i den senaste studien finns försök till att bildämnet blir 
ett kommunikativt ämne.  
 

• Vad kommunicerar eleverna i sina bilder och hur kan elevernas visuella 
framställningar bidra till att utveckla skolans verksamhet? 

 
Min undersökning visar att eleverna kommunicerar med sina bilder. Det som de uttrycker är 
känslor och bildernas bildspråk präglas av populärkulturen som är en stor del av elevernas 
vardag. Det visuella materialet kan användas för att utveckla bl.a. undervisningen eller för att 
skildra skolans verksamhet i sin helhet vilket kommer fram i Jönssons studie. Det som också 
framkommer i studierna om det visuella materialet är att endast elevbilder analyserats för att 
utveckla skolans verksamhet. Jag menar att det finns en begränsning då endast stillbilder som 
eleverna har gjort har analyserats. Bildundervisningen ska omfatta allt ifrån tredimensionellt 
arbete till film som kan vara ett annat sätt för elever att förmedla känsla eller uttrycka 
budskap vilket kan vara ett underlag för samtal, reflektioner och utveckling av bl.a. 
undervisning.  
 
 
 

4 AVSLUTANDE REFLEKTION 
 

I detta avsnitt ges några sluttankar samt idéer inför nya forskningsfrågor som kan vara 
intressanta inför framtida studier. 
 
Det som var mest intressant i min undersökning var att ta reda på om bildämnet har 
kommunikativa kvaliteter och vilka de är eftersom att bildämnet har en marginaliserad roll i 
den svenska skolan. I och med att vi lever i en mycket bildtät del av världen är kunskaperna 
om visuella uttryck, enligt mig, mycket viktiga och det gör bildämne till ett 
kommunikationsämne. Jag menar att de kunskaper elever får genom undervisning i Bild 
gynnar de även i övriga ämnen eftersom undervisning allmänt innefattar digitala medier och 
visuella uttryck. Eftersom studierna visar att bildundervisning i skolan är traditionsbunden 
och oftast består av bildframställning, kan detta tyda på att lärarna gör sina personliga 
prioriteringar eller att lärarkompetensen är bristfällig. Jag menar inte att bildframställning är 
negativt eller att den försummar bildämnes kommunikativa kvaliteter, det jag menar är att 
bildframställningen bör vara ett moment då eleverna utvecklar kunskaper om visuella uttryck. 
Det kräver att lärarna har goda ämneskunskaper och kan på så vis möjliggöra att elever 
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utvecklar de kommunikativa redskapen i samtal om bilder, alltså visuell kommunikation. Det 
hade varit intressant att undersöka hur lärare arbetar för att utveckla den visuella 
kommunikationen genom bildframställning, det vill säga vilka metoder lärarna använder i 
undervisningsprocessen. En sådan studie skulle bidra till att tydliggöra bildämnets betydelse i 
skolan samt att processen gör produkten mer meningsfull. 
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