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SAMMANFATTNING 

 
Undersökningen görs i syfte att belysa hur verksamma lärare planerar undervisningen i bildämnet 
och hur det svarar mot den gällande läroplanen. Vidare är syftet att lyfta fram ramfaktorer, såsom 
tid, rum och material, hur de påverkar undervisning i bildämnet samt vilka uppfattningar om 
dagens bildämne som ger sig till känna hos verksamma lärare. Utifrån syftet har tre 
frågeställningar framställts som berör tid och val av innehåll, rum och material samt uppfattningar 
om ämnet. Den metod som har använts är en kvalitativ intervjuundersökning och en 
innehållsanalys av insamlad data. Urval av informanter gjordes efter avgränsningar vilket 
resulterade i fem intervjuer med bildlärare alt. lärare som undervisar i bilämnet i grundskolan. 
Resultatet diskuteras utifrån det sociokulturella perspektivet och multimodalitet som är teoretisk 
utgångspunkt i detta arbete. Resultatet visar att planering av undervisning i ämnet bild påverkas 
av bland annat undervisnings- och planeringstid, rum och material. Undervisningstid i ämnet 
varierar mellan olika skolor samt mellan olika årskurser, vilket påverkar valet av innehåll i 
undervisningen negativt då ämnet tilldelas lite undervisningstimmar enligt timplanen. Även de 
verksamma lärarnas egna uppfattningar och engagemang i ämnet påverkar undervisningens 
innehåll. Likaledes är det fysiska rummet en viktig del av bildundervisning då lärare som inte har 
tillgång till en bildsal och därmed begränsad tillgång till material, väljer bort visst innehåll i det 
centrala innehållet. Vidare påvisar resultatet att undervisningen i ämnet Bild är traditionsbunden 
då det hantverksmässiga dominerar. Slutligen visar resultatet att ämnet anses ha lägre status en de 
teoretiska ämnena. 
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1 INLEDNING 

1.1 Introduktion  
 
Bildämnet har en marginaliserad roll i den svenska skolan vilket kan, bland annat, bero på att 
ämnet är starkt präglad av gamla traditioner, samtidigt som styrdokumenten försöker styra in 
ämnet mot att bli ett modernt kommunikationsämne. Eftersom dagens massmediala och digitala 
samhälle kräver att multimodala uttryck tolkas och analyseras är det väsentligt att ämnet utvecklas 
i takt med samhällsutvecklingen, anser forskarna. En fördel med kommunikation som 
utgångspunkt i bildundervisningen är att flera förmågor som bland annat att skapa, uppleva och 
kritiskt granska integreras, vilket lägger en bra grund för elevernas framtida yrkesliv. 1 
 
Det sociokulturella perspektivet som dominerar den svenska skolans syn på lärandet framhåller 
vikten av det sociala samspelet och lyfter fram kommunikation som grundläggande. I och med att 
vi lever i en bildtät och multimodal medievärld är det nödvändigt att eleverna lär sig att tolka, 
analysera och förstå de visuella uttryck, vilket är något som inte förekommer i särskild stor 
utsträckning enligt flera bilddidaktiska och bildpedagogiska studier som har gjorts. Studierna visar 
även att undervisning i bildämnet består till största delen av bildframställning som kräver 
kommunikation och en förutsättning för att elever ska kunna framställa bilder är att de i samtal 
utvecklar förståelse för bildspråket. Dock är interaktion mellan lärare och elever bristfällig, vilket 
påvisades i studierna. Hur bilder framställs och vad de uttrycker kräver att eleverna 
kommunicerar det visuella och att de tar till sig kunskaper om bildspråk och bildkommunikation 
vilket är alltför frånvarande, konstateras det i studierna. Undervisningen bedrivs fortfarande enligt 
traditionella metoder med bildframställning och det fria skapande dominerar i undervisningen. 2 
 
En anledning till att jag intresserar mig för hur bildundervisningen i den svenska skolan bedrivs är 
att ämnet har varit underskattat av såväl lärare som elever, under en längre period vilket påvisades 
i de Nationella utvärderingar av grundskolan som har gjorts 1992 och 2003, (NUG-92, NU03). 
Enligt den senaste rapporten, NU03, upplever eleverna att kunskapen i ämnet är obetydliga för 
framtiden och att ämnet är oviktig, samtidigt som forskarna understryker att den kreativa och den 
initiativtagande förmågan som kan utvecklas genom Bild är av vikt för elevernas framtid.3  
 
Mot denna bakgrund och för mitt framtida yrke som grundlärare i bland annat bildämnet, är min 
ambition att försöka belysa hur undervisnings- och planeringstid samt ramfaktorer som rum och 
material påverkar planering av undervisningen i Bild. Ett av bildundervisningens syfte som 
framkommer i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (Lgr11) är att utveckla 
elevernas kommunikativa förmågor och det genom bildanalys, bildsamtal och 
bildkommunikation. Eftersom det sociokulturella perspektivet och aktuell forskning4 belyser 
vikten av kommunikationsaspekterna inom ämnet är syftet med detta examensarbete att 
undersöka på vilka sätt undervisningen planeras i bildämnet och hur den svarar mot den gällande 
läroplanen. Eftersom bildämnet kräver förberedelser, redskap och verktyg är vidare syftet att 
belysa ramfaktorer så som tid, rummet och material och hur dessa inverkar på planering av 
undervisningen i ämnet. Vilka uppfattningar det finns om ämnet är minst lika viktigt att ta reda på 
eftersom det kan inverka på vilka ämneskunskaper som är framträdande i undervisningen. Det 

                                                           
1 Marner, A. & Örtegren, H. (2010) Bildämnet i en skola för alla. i Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 
2003. (NU03) Skolverket. 
2 se avsnitt 1.2.3 
3 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 
4 Se Marner & Örtegren (2010) och Åsén (2006) 
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som utgör grunden i denna studie är de teoretiska traditionerna, sociokulturella perspektivet och 
multimodalitet, som dominerar pedagogiska fältet i den svenska skolan.  
 

1.2 Bakgrund 
 
Inledningsvis presenteras en kort återblick på skolämnet Bild för att belysa ämnets historiska 
utveckling (1.2.1). Vidare presenteras dagens bildämne, dess innehåll och utformning med den 
gällande läroplanen som utgångspunkt (1.2.2). Dessutom presenteras tidigare forskning kring 
ämnet med fokus på innehåll och undervisning i ämnet (1.2.3). Till sist presenteras den teoretiska 
utgångspunkten för detta examensarbete vilket lutar sig mot ett sociokulturellt perspektiv samt 
multimodalitet (1.2.4).  

1.2.1 Från Teckning till Bild 

Under 1800-talet växte industrialiseringen i det svenska samhället vilket resulterade i att ämnet 
Teckning etablerade sig i den svenska skolan. Yrkeskvalificeringsaspekterna påverkade ämnets 
innehåll som då fokuserade på geometriska former och linearritning och utfördes som en 
massundervisning i skolornas klassrum.5 På slutet av 1800-talet var fokus i ämnet inte enbart att 
fostra till arbete, utan syftade även till att eleverna skulle lära sig att sitta stilla och arbeta, det vill 
säga koncentrera sig.6 
 
Under 1900-talet har ämnet genomgått genomgripande förändringar och utvecklades i samband 
med samhällets värderingar och normer. Nya idéer om estetisk fostran och smakbildning växte 
fram då konstintresse och den demokratiska ideologin ökade i samhället. Undervisningen 
inriktades på det fria skapandet och konstkännedom som skulle lyfta fram individernas olikheter.7 
Under 1900-talets mitt, diskuterades återigen ämnet då idén om elevernas individuella 
uttrycksbehov genom det fria skapande resulterade i att material och tekniker hamnade i fokus. 
Till följd av ökad massmedia i samhället väcktes en strävan efter att utveckla ämnet till ett 
kommunikativt ämne vilket resulterade i att ämnet fick namnet Bild under reformen då en ny 
läroplan, Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr80), upprättades år 1980.  De kommunikativa 
aspekterna lyftes fram vilket gav ämnet större betydelse och bredare innehåll. 8  
 
Även om ämnet Bild genomgick stora förändringar för att vara i takt med samhällets behov, 
levde de gamla traditionerna fortfarande kvar under början av 2000-talet med fria skapande som 
ett dominerande faktor i undervisningen. I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, 
(NU03), påvisades att innehållet i undervisningen består till största delen av bildframställning för 
hand. Till följd av rapportens resultat har ämnets inriktning förtydligats och de kommunikativa 
aspekterna betonas ännu mer i den senaste läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011 (Lgr11). 9 

1.2.2 Nutida bildämne 

På begäran av Myndigheten för skolutveckling har universitetslektorer som verkar inom det 
konstvetenskapliga fältet, Anders Marner och Hans Örtegren skrivit en rapport som heter En 
kulturskola för alla - estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv med 
ambitionen att belysa möjligheter för de estetiska lärprocesserna och diskuterar detta i ett 
kunskapsteoretiskt sammanhang. Författarna poängterar att i dagens skola läggs stor vikt på 

                                                           
5 Åsén (2006) s.108. 
6 ibid. s.108 
7 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 
8 ibid. s.114 
9 Skolverket (2003) Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003.(NU03) Stockholm: Skolverket. s.6 
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ämnena matematik, svenska och engelska vilket leder in på begreppet ”treämnesskolan” som 
skapar en motsättning mellan skola, konst- och kulturliv. För att hävda denna motsättning, menar 
författarna, behövs en ”kulturskola för alla” vilket innebär en ökad användning av estetiska 
lärprocesser, det vill säga ett skapande perspektiv i alla ämnen. För detta krävs satsningar i form 
av materiella resurser, bland annat mediestudio, digitala resurser och pedagogiska resurser bland 
annat fortbildning, kompetensutveckling främst inom de estetiska ämnena, skriver Marner och 
Örtegren.10    
 
I rapporten diskuteras de estetiska ämnena och poängteras att ämnet Bild har haft en långsam 
utveckling i jämförelse med andra skolämnen. Dels på grund av att ämnet kategoriseras som ett 
estetiskt-praktiskt ämne och dels för att ämnet inte helt vilar på styrdokumenten utan till en viss 
del på beprövad erfarenhet. En annan aspekt är att kursplanen är ganska otydlig i den 
mediespecifika kompetensen i ämnet Bild, hävdar författarna. Trots att praktisk skapande 
undertrycks av ämnets kommunikativa aspekter i den nya läroplanen, Lgr11, är ämnets tradition 
dominerande. För att stärka ämnets roll i skolan och förändra de traditionella uppfattningarna är 
det nödvändigt att upplösa åsiktsskiljaktighet mellan bildskapande och bildanalys och istället utgå 
från ämnets kommunikativa egenskaper, skriver Marner och Örtegren.11 
 
Syftet i kursplanen för bildämnet tydliggör ämnets beståndsdelar som är väsentliga för att 
”eleverna ska kunna orientera sig och delta i en värld där människor dagligen möter en mängd 
visuella budskap och synintryck.” Begreppet visuell kultur är ett komplext samlingsnamn som 
skrivs fram i läroplanen i egenskap av att vidga synen på alla former av multimodala uttryck som 
människor möter i dagens massmediala samhälle. Det stora bildflödet fordrar att eleverna ökar 
förståelsen för visuell kultur genom bildtolkning och bildanalys, således att utveckla visuell 
kompetens.12  
 
Bildämnets kunskapsområde är indelad i tre delar i det centrala innehållet i kursplanen och de är 
bildframställning, redskap för bildframställning och bildanalys.13Det som utgör grunden i all 
bildundervisning enligt kursplanen är bildframställning. Dock ligger fokus inte enbart på material 
och det praktiska utan på arbetsprocessen. Eftersom bildframställning innefattar framställning av 
berättande och informativa bilder i årskursen 4-6, bidrar det till ”fördjupade kunskaper om det 
som berättas och skapa förståelse hos eleverna för olika förlopp och sammanhang. Samtidigt ger 
det eleverna möjligheter att utveckla ämnets bildskapande förmågor.”14Vidare innehåller 
bildframställning olika metoder och tekniker samt återanvändning av redan framställda bilder 
vilket bidrar till att utveckla elevernas kreativa förmåga. Dessutom framskrivs även digital 
framställning under bildframställning som innefattar filmande samt redigering i dataprogram i 
årskurs 4-6.15 
 
För att kunna framställa bilder behöver eleverna redskap för bildframställning som är det andra 
kunskapsområdet i det centrala innehållet. Hur bilden är framställd med bland annat ytor, linjer, 
färger, tecken och former är element som tillsammans bygger en bild. Kunskaper om och 
behärskning av bildelement är centralt i framsällning då ” valet av bildelement vara helt 
avgörande för slutresultatet.”16Förutom bildelement ingår verktyg och material i detta 

                                                           
10 Marner & Örtegren (2010) s.147-49 
11 ibid. s.145 
12 Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i bild. Stockholm: Skolverket. s.6-7 
13 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (Lgr11), Stockholm: Skolverket. s. 21 
14 Skolverket (2011) s.11-12 
15 Lgr11. s.21 
16 Skolverket (2011) s.13-14 
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kunskapsområde, dock specificeras inte i kursplanen vilka material och verktyg som eleverna ska 
få möta i undervisningen. Istället framskrivs hantverksmässiga och digitala verktyg.17 
 
Det sista kunskapsområdet i det centrala innehållet i kursplanen är bildanalys som bland annat 
syftar till att eleverna ska utveckla förståelsen för hur bilder är framställda, vad bilder handlar om, 
vem som skapat bilden och i vilket syfte. För att kunna ”kommunicera med bilder för att uttrycka 
budskap”18är det nödvändigt att bilderna tolkas och kritiskt granskas och dessutom att eleverna 
kan framställa egna bilder i syfte att förmedla budskap. Budskap som förmedlas genom visuella 
uttryck kan ha ett starkt inflytande på eleverna eftersom de kan vara mångtydiga och svårfångade, 
framförallt reklam- och nyhetsbilder. Därför är det viktigt att eleverna genom bildanalys utvecklar 
förmåga att urskilja och kritiskt granska de budskap som försöker övertala, locka eller påverka. I 
årskurserna 4-6 ska eleverna få möta en stor variation av bilder, då utöver reklam och 
nyhetsbilder betonas konstbilder, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och 
kulturer. Fokus ligger på bildernas konkreta element, bildernas uttryck därtill bildernas 
funktion.19Eleverna i årskurs 4-6 ska även utveckla språket genom att tillägna sig de 
ämnesspecifika ord och begrepp som krävs för att kunna tolka och analysera bilder.20 

1.2.3 Tidigare forskning 

Studier kring bilddidaktik och bildpedagogik är relativt nytt och begränsad i Sverige medan 
nordisk och internationell forskning är mer omfattande. De utvalda svenska studier som 
presenteras i detta avsnitt fokuserar bland annat på bildundervisning i den svenska skolan och 
sträcker sig över ett decennium. Det som är intresseväckande inom dessa studier är att resultatet 
visar på ett samband då bildundervisning oftast består av bildframställning och att ämnets 
kommunikativa aspekter är åsidosatta. Trots att ämnet idag definieras som ett 
kommunikationsämne lever de gamla traditioner kvar.21 
 
Hans Wetterholms bildpedagogisk studie, Lärare undervisar och elever gör bilder, som genomfördes 
2001 och under den då gällande läroplanen, Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet 1994, 
(Lpo94), inriktade sig på bildundervisning på låg- och mellanstadiet med ambition att identifiera 
och analysera problem i undervisningen. Resultatet visade att undervisningens innehåll består till 
största delen av bildframställning och att de verksamma lärarnas uppfattningar och värderingar 
påverkade ämnets innehåll, utformning samt uppfattning om ämnet. Studien visade även att 
bildspråkets kommunikativa möjligheter är framträdande i elevernas framställda bilder som 
studerades, eftersom bildframställning i sig, menar Wetterholm är en kreativt, skapande och 
kommunikativ process som kräver22 kommunikation mellan lärare och elever.  Interaktionen 
mellan lärare och elever är begränsad i Wetterholms studie vilket medför att den bildspråkliga 
förmågan inte utvecklas fullt hos eleverna.23   
 
I likhet med Wetterholm, har Catrine Björck studerat bildundervisning med ambition att 
undersöka hur lärarna med det digitala bildarbetet skapar didaktiska rum för bildpedagogiskt 
lärande i undervisningen. Fokus i hennes studie är kommunikativa och visuella aspekter i 
bildundervisningen.24 Studien ”Klicka där”, utfördes 2014 och utifrån den senaste läroplanen 
(Lgr11), visar på att bildämnets kommunikativa aspekter som bildanalys begränsas vilket Björck 
tror kan bero på att det är bildframställningen som av traditionen styr bildämnet. Interaktionen 

                                                           
17 Skolverket (2011) s.14 
18 Lgr11 s.20 
19 Skolverket (2011) s.9 
20 ibid. s.16 
21 Marner & Örtegren (2010) s.145 
22 Wetterholm, H.(2001)En bildpedagogisk studie: lärare undervisar och elever gör bilder. Diss. Lund: Lund Universitet.s.60-61 
23 ibid. s. 70-71 
24 Björck, C. (2014) Klicka där. En studie om bildundervisning med datorer. Diss. Stockholm: Stockholm Universitet. 
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mellan lärare och elever begränsas till det praktiska i datoranvändningen och hanteringen av olika 
dataprogram tar för mycket utrymme. Bildens uttrycks- och kommunikativa möjligheter i 
elevernas bildframställning förblir obemärkta.25 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. Det som är anmärkningsvärt i ovan nämnda studier är att även om det skiljer över 
ett decennium mellan dessa studier är de kommunikativa aspekterna inom bildundervisning 
fortfarande marginella i jämförelse med bildframställning. Dock dominerar den moderna 
tekniken över hantverkstraditionen i den senaste studien vilket leder till nya svårigheter och 
dilemma som kräver att undervisningen organiseras och planeras på så sätt att de kommunikativa 
aspekterna inom ämnet lyfts fram.26  
 
Avsaknad av de grundläggande kunskaperna från grundskolan i ämnet påverkar eleverna vidare 
på gymnasiet vilket Gunnilla Welwerts studie, Bilden påminner mig om mig själv, från 2010 lyfter 
fram.27Bilder som elever framställer på gymnasiet är stereotypa och förväntade och saknar 
personliga uttryck, skriver Welwert, vilket kan bero på flera anledningar. Problemet kan bland 
annat, ligga i de olika miljöer eleverna befinner sig i då skolans miljö är skild från ungdomarnas 
vardag. Hemmets visuella miljö är präglat av populärkulturen medan det visuella i skolans miljö 
förblir präglad av äldre konst. Detta i likhet med ovan nämnda studier dominerar teknikövning i 
Welwerts studie, vilket gör att den inte är tillräckligt utmanande för eleverna och den kreativa 
processen i bildframställning där utvecklande av olika förmågor som bl.a. problemlösning 
hämmas, framhåller författaren.28 
  
Sammanfattningsvis är bildundervisning i den svenska skolan starkt traditionsbunden visar de 
olika studierna. Med traditionsbunden menas att undervisning består av färdighetsträning och 
utövning av olika tekniker och material vilket gör att bildens kommunikativa aspekter såsom att 
tolka och analysera bilder förblir försummade. Det kan bero på, visar studier, att interaktionen 
mellan lärare och elever är begränsad just till det praktiska vilket medför att den bildspråkliga 
förmågan inte utvecklas hos eleverna. Resultatet i de olika studierna indikerar att kreativitet inte 
kan utvecklas om samtalet inte inbjuder till djupare förståelse om visuell kommunikation. 

1.2.4 Sociokulturella perspektivet och multimodalitet 

Lärande i skolan, som en institution, understryks av politiska och ideologiska diskurser som råder 
i samhället. De aktiviteterna som finns i den formella skolan kan sammanfattas i två områden, 
färdighetsträning och de dominerande textaktiviteter.29 Det pedagogiska fältet och 
undervisningen i skolan har genom tiden dominerats av olika teoretiska perspektiv och idéer om 
vad kunskap och lärande är. Det sociokulturella perspektivet är en av traditionerna som 
dominerar inom pedagogiken och perspektivets företrädare Lev Vygotskijs pedagogiska 
tankegångar har påverkat och influerat den svenska skolans syn på kunskap och lärande. Till 
skillnad från andra teorier tar den sociokulturella teorin hänsyn till olika kulturer och 
sammanhang, vilket är väsentligt i dagens mångkulturella och globaliserade samhälle. Vikten av 
det sociala samspelet för att lärande och utveckling ska ske är emellertid ytterligare en anledning 
till att traditionen är betydelsefull i dagens skola. 30 

                                                           
25 Björck (2014) s.197 
26 ibid. s.195 
27 Welwert, G. (2010). "Bilden påminner mig om mig själv": en studie om ungdomar och deras bilder i två olika miljöer. 
Licentiatavhandling. Malmö: Malmö högskola. 
28 ibid. s.144 
29 Selander, S. & Kress, G.R. (2010). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedt. s.70-71 
30 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 
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Enligt den pedagogiska teoretikern, Lev Vygotskij är kommunikation fundamental då språk och 
tanke inte kan ses som åtskilda utan verkar i samspel med varandra. Professor i pedagogik, Roger 
Säljö, lyfter fram begreppet mediering som betyder förmedling och som är ett av de 
grundläggande begreppen i den sociokulturella traditionen. Hur människor medierar, alltså 
använder sig av språkliga och materiella redskap påverkar deras sätt att tänka och kommunicera. 
Med de språkliga redskapen menas de intellektuella redskapen som är föränderliga och beroende 
av de kulturella traditionerna och däribland bilder som kan fungera som ett kommunikativt 
medel. Säljö lyfter fram begreppet multimodalitet som beskriver ett samspel mellan olika redskap 
och uttrycksätt i kommunikationen och skriver följande: 
 

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.31  
 

Liksom Säljö, tar Marner och Örtegren upp begreppet multimodalitet och menar att ett sådant 
perspektiv är viktig för bland annat estetiska ämnen i skolan. Författarna diskuterar skriftspråkets 
dominans i skolan som bör utmanas då kommunikationen sker i kombination av olika 
teckensystem.32  
 
Professor i didaktik Stefan Selander och professor i semiotik och utbildning Gunther Kress är 
forskare inom didaktisk design och lyfter begreppet multimodalitet som ett perspektiv att se på 
lärandet i undervisningssammanhang. I boken Design för lärandet – ett multimodalt perspektiv 
diskuterar de hur bland annat teknisk utveckling i samhället kräver nya sätt att se hur vi lär oss 
och hur vi lär ut. Författarna menar att lärandet sker på en mer global nivå och utanför de 
traditionella inlärningsmiljöerna eftersom informationskanalerna är många i dagens samhälle. De 
dominerande och traditionella teoretiska perspektiv och idéer om kunskap och lärande bör 
kompletteras med ett multimodalt perspektiv som bör förstås mot bakgrund av den 
sociokulturella kontexten, menar författarna.33 Selander skriver:  
 

Multimodalitet handlar om att kommunikation (och lärande) alltid sker med olika semiotiska 
resurser samtidigt. Man kan skilja mellan teckenvärldar/teckensystem och medier/gränssnitt. De 
första handlar om kommunikationens ”byggstenar”: ord, gester, linjer, färger, ytor eller ljud och 
toner mm. De senare om kommunikationens ”gränssnitt”, som radio, TV, bok eller tidning, scen 
eller bio, dator, mobiltelefon, iPad eller läsplatta osv. Här finns en skillnad mellan verbalt språk, 
bilder, gester, ljud etc., som får olika betydelser beroende på i vilka medier de används och vilka 
teckensystem och genrer som tilldelas rollen av signifikant informationsförmedlare.34 

 
I och med att kommunikation är grundläggande inom den sociokulturella teorin kan lärande och 
kunskapsbildning ske dels genom interaktion med andra och dels i andra sociokulturella 
sammanhang och aktiviteter. Säljö kritiserar synen på att kunskapen är en ägodel där det mentala 
och det praktiska är åtskilda delar och menar att kunskap inte är en personlig ägodel utan den 
finns både inom och mellan individer. ”Kunskap utvecklas och bemästras framförallt genom 
samspel med andra människor”, skriver Säljö.35 

                                                           
31Säljö, R. (2010) s. 188 
32 Marner & Örtegren (2010) s.143 
33 ibid. 
34 Selander, S.(2012) Att arbeta multimodalt. Institution för pedagogik och didaktik. Stockholm: Skoverket. 
35 Säljö, R. (2011) Kontext och mänskliga samspel. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Örebro Universitet. Utbildning & 
Demokrati 2011. Vol.20. Nr 3. s.67-82. Tillgänglig på internet: 10.02.2015. 
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Selander och Kress diskuterar hur olika lärmiljöer kan inverka på lärandet. Det handlar både om 
det fysiska samt det sociala rummet som är beroende av varandra.  Författarna menar att utifrån till 
exempel möbleringen i det fysiska rummet synliggörs vilken social hierarki som råder i det sociala 
rummet. Förutom det fysiska och det sociala rummet urskiljs det virtuella rummet som till följd av 
digital utveckling fått allt mer större plats i skolan. Selander och Kress skriver: 
 
Rummets betydelser existerar inte i sig utan planeras av arkitekter, som skapar rummet för vissa 
syften, och realiseras av användarna, där sociala relationer och mer eller mindre målinriktade 
handlingar påverkar hur olika resurser används.36 
 
Vidare framhåller författarna att rummets betydelse är i ständig förändring och att olika resurser 
skapas och används i sociala sammanhang. Förutom lärmiljöer som resurs för lärandet framskrivs 
andra resurser, bland annat digitala, som inverkar på kunskapsutveckling och lärande. Lärande i 
olika kontexter handlar om vilka resurser som väljs och hur dessa resurser brukas, skriver 
författarna.37  
 
Sammanfattningsvis är kommunikation en väsentlig del av kunskap och lärande inom 
undervisningen. Det sociokulturella perspektivet lyfter fram kommunikation som ett socialt 
samspel där språk och tanke inte kan ses som åtskilda. Hur vi kommunicerar med andra har 
förändrats genom tid och dagens massmediala och digitaliserade samhälle utmanar traditionella 
synsätt på kunskap och lärande. När vi kommunicerar med andra använder vi och kombinerar 
olika resurser som talat språk, bild, ljud, kroppsspråk etc. vilket leder in på begreppet 
multimodalitet. Selander och Kress anser att multimodalitet bör ses mot bakgrund av det 
sociokulturella perspektivet då det vidgar synen på lärandet och hur kommunikation skapar 
mening på en djupare nivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Selander och Kress (2010) s.49 
37 Selander och Kress (2010) s.115 
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1.3 Syfte 
 
Undersökningen görs i syfte att belysa hur verksamma lärare planerar undervisningen i bildämnet 
och hur det svarar mot den gällande läroplanen. Vidare är syftet att lyfta fram vilka ramfaktorer 
påverkar planeringen och innehållet i ämnet samt vilka uppfattningar om dagens bildämne som 
ger sig till känna hos verksamma lärare. 
 
Med ramfaktorer avses tid (undervisnings- och planeringstid), rum (det fysiska rummet för 
bildundervisning) och material (digitala och hantverksmässiga redskap). 
 

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

 På vilka sätt påverkar undervisnings- och planeringstid planering av undervisning i ämnet 
Bild?  

 Hur inverkar rum och material på planering av undervisningen i ämnet Bild? 

 Vilka uppfattningar om dagens bildämne ger sig till känna hos verksamma lärare?  
 
 

1.5 Metod 
 
I detta avsnitt presenteras en metodologisk ansats för denna studie. Först presenteras den 
kvalitativa metoden (1.5.1) som är utgångspunkt i detta examensarbete samt intervju som metod 
för insamling av det empiriska materialet(1.5.2) och analysmetoden (1.5.3). Vidare presenteras 
urval och avgränsningar som har gjorts i undersökningen (1.5.4) följt av de etiska aspekterna som 
har beaktats (1.5.5). Genomförandet av arbetet samt hur datainsamling har gått till i 
undersökningen presenteras (1.5.6). Bearbetning (1.5.7) av insamlad empiri presenteras där 
analysprocessen beskrivs. Slutligen presenteras validitet och reliabilitet av undersökningen (1.5.8). 

1.5.1 Forskningsmetod 

Den valda metoden för detta examensarbete är kvalitativ metod. Kvalitativ forskningsprocess är 
oftast induktiv, det vill säga slutsatser härleds från empiriska erfarenheter, vilket görs i denna 
studie. Kvalitativa metoder används för att få helhetsförståelse av ämnet som studeras och det 
kvalitativa data som samlas säger något om kvalitativa egenskaper som inte går att mäta, alltså inte 
siffermässiga. En fördel med kvalitativa metoder är att forskaren möter informanter vilket gör att 
frågor besvaras och följdfrågor kan ställas för att undvika missförstånd. Forskaren kan få bättre 
förståelse om ämnet och gå på djupet i en kvalitativ metod. Nackdelar med sådan metod är att 
det inte går att generalisera, den är svårare och mer tidskrävande. Det är omfattande att 
klassificera material. Det kan även förekomma oärliga svar då informanten inte är anonym och 
resultatet kan även påverkas av intervjuaren eller själva metoden, alltså det kan förekomma så 
kallad kontrolleffekt. 38 

1.5.2 Intervju 

Metod handlar om hur man hämtar in, organiserar och tolkar information och därav har den 
kvalitativa forskningsintervjun valts för datainsamlingen. Intervjuer är viktiga redskap för lärare 
och betydelsefulla inom undervisning och lärande.39 Dimenäs diskuterar vad som kan påverka 

                                                           
38 Larsen, A.K. (2007). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod Malmö: Gleerup. s.22-26 
39 Dimenäs, J. (red.), (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. (1. 
uppl.) Stockholm: Liber. s.47 
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resultatet i en intervju och lyfter fram intervjuarens egna förförståelse samt frågor som kan vara 
ledande eller styra in samtalet. För att undvika att på något sätt påverka resultatet bör intervjuaren 
ställa öppna frågor samt bortse från det egna förförståelsen.40  Intervju kan vara strukturerad eller 
ostrukturerad och kan även kombineras med andra metoder, skriver Larsen.41 Till denna 
undersökning har en lista med frågor och stödord använts som stöd under intervjun vilket kallas 
för strukturerad intervju. Under en strukturerad intervju ställs öppna frågor som innebär att 
informanten får prata fritt. Intervjuer har spelats in för att undvika avbrott i intervjun med 
avsikten att det inspelade materialet eller primärdata42 kan analyseras mer noga. Att spela in en 
intervju ”ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun” samt att 
”intervjuaren gång på gång kan återvända för omlyssning”.43  

1.5.3 Analys 

Analys handlar om bearbetning av det empiriska materialet som samlats in, skriver Dimenäs och 
lyfter fram kategorisering som ett sätt sortera upp det insamlade materialet. Utgångspunkt i en 
analys är att göra insamlad data mer begriplig och kommunicerbar så att syftet med 
undersökningen kan uppnås och frågeställningar besvaras. Dimenäs poängterar att det empiriska 
materialet kan behöva sorteras upp samt reduceras för att ”spara såväl energi som tid till 
analysarbetet”. Vidare framhåller Dimenäs att analysarbete kan ske på olika sätt som att utgå från 
ett tema eller enskilda utsagor.44”Att identifiera mönster, samband och gemensamma drag och 
skillnader” utifrån det empiriska materialet kallar Larsen för innehållsanalys.45Mot denna 
bakgrund har analysen i detta arbete gjorts vilket presenteras mer ingående under bearbetning i 
avsnittet 1.5.7.  

1.5.4 Empiri, urval och avgränsning 

Urval inom kvalitativa metoder kan göras på olika sätt, beskriver Larsen.46Urvalet är avgörande 
för hur väl resultatet kan generaliseras47 dock är den utvalda undersökningsgruppen av mindre 
omfattning vilket gör att resultatet inte kan generaliseras till en hel bildlärarpopulation. Till denna 
undersökning har ett godtyckligt urval gjorts vilket innebär att personer som har valts ut verkar 
inom samma område som i detta fall är bildlärare eller lärare som undervisar i bildämnet. Ett 
informationsbrev48 med information om studiens innehåll och syfte skickades ut till rektorer på 
fem slumpvis utvalda skolor i två olika kommuner för att hitta relevanta intervjupersoner. 
Eftersom studiens syfte är att undersöka på vilka sätt undervisning planeras i ämnet Bild och hur 
det svarar mot den gällande läroplanen har följande kriterium ställts på undersökningsgruppen 
och det är att personerna undervisar i ämnet. Ett annat kriterium är att informatörer är 
verksamma i grundskolan på grund av att utgångspunkten i detta arbete är läroplan för 
grundskolan (Lgr11). Därför skulle informanter, eller lärare som arbetar inom andra fält som 
gymnasieskolan eller förskolan inte kunnat ge förväntade svar på frågeställningar i arbetet. Dock 
skulle variation av populationen i undersökningen ge större bredd i undersökningen. Förfrågan 
om deltagande i undersökningen med den ovan nämnda kriterier har skickats till rektorer på fem 
slumpmässigt utvalda skolor i två olika kommuner. De personer som accepterade medverkan i 
undersökningen har intervjuats. Kriteriet för antal medverkande i undersökningen är minst fem 

                                                           
40 Dimenäs (2007) s.48 
41 Larsen (2007) s.83-86 
42 Primärdata är data man själv samlar och analyserar. Se Eliasson, A. (2010). Kvantitativ metod från början. Lund: 
Studentlitteratur AB. s.24 
43 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. s.218 
44 Dimenäs (2007) s.124-125 
45 Larsen (2009) s.101 
46 ibid. s.77-78 
47 Dimenäs (2007) s.86 
48 Se bilaga 1 
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vilket anses vara tillräckligt för genomförande av denna studiens omfattning. Personer som har 
intervjuats är: 
 

1. Anna är utbildad bildlärare med 60 högskolepoäng i bilämnet. Hon undervisar endast i 
bild i åk 6-9 med ca 300 elever. Hennes tjänstgöringsgrad är 80 %. Anna har ca 30 år 
erfarenhet inom bildundervisning. 

2. Stina är utbildad grundskollärare som inte är behörig att undervisa i bild, men har ca 10 
års erfarenhet i bildundervisning. Hon arbetar just nu på lågstadiet som klasslärare i en åk 
2. 

3. Eva är utbildad fritidspedagog med 60 högskolepoäng i bildämnet. Hon undervisar endast 
i bild i en åk 4 och en åk 5, med ca 50 elever. Eva har ca 1 års erfarenhet som bildlärare. 

4. Maj är utbildad grundskollärare och är behörig att undervisa i bildämnet. Hon arbetar just 
nu på lågstadiet som klasslärare i en åk 2. Maj har ca 38 år erfarenhet som lärare. 

5. Ingrid är utbildad grundskollärare med 60-70 högskolepoäng i bildämnet. Hon undervisar 
i bild i åk 3-6 med ca 210 elever. Hennes tjänstgöringsgrad är 70 %. Ingrid har 15 års 
erfarenhet som lärare. 

 
Namn på informanterna har bytts ut mot fingerade namn. 

1.5.5 Forskningsetiska aspekter 

Etik framskrivs i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter med utgångspunkt i människors lika 
värde däribland barns rättigheter är formulerade i skriften Barnkonventionen. För de etiska 
riktlinjer inom forskningen har Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) 
utgivit ett häfte där etiska krav ställs som forskaren måste följa i sitt forskningsarbete.49 Dessa 
krav definieras i fyra kategorier. Den första är informationskravet som innebär att de som deltar i 
forskningen ska informeras om forskningens syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet då 
deltagarna är frivilliga att bestämma över medverkan i forskningen. Det tredje kravet är 
konfidentialitetskravet som innebär att information och uppgifter om de medverkande ska skyddas 
från obehöriga. Det insamlade materialet får endast användas i forskningssyfte vilket framskrivs i 
det sista kravet som heter nyttjandekravet. Att uppfylla alla kraven är nödvändigt men svår uppgift 
då det är forskarens ansvar att de etiska reglerna följs samt vara medveten om konsekvenserna 
som studien kan ha för de medverkande deltagarna.50Under en intervjuundersökning kan det 
förekomma svårigheter vad det gäller etiska aspekter. Detta har att göra med ”den mänskliga 
interaktionen i intervjun påverkar intervjupersonen, och den kunskap som produceras genom en 
intervjuundersökning påverkar vår förståelse av människans villkor”.51 
 
För att uppfylla de etiska kraven har ett informationsbrev med förfrågan om medverkan i en 
intervjustudie utformats och delgivits till samtliga medverkare.52 I informationsbrevet får de 
tillfrågade information om studiens syfte, innehåll och det praktiska genomförande. Vidare 
lämnas information om att deltagande i denna undersökning är helt frivillig och att 
undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Likaledes 
har en blankett fastställd av Forskningsetiska nämnden den 2008-10-23 för Högskolan Dalarna 
besvarats för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor. 
Anonymitetskravet uppfylls genom att inga uppgifter om deltagande informanter utelämnas och 
all data som samlats in bearbetas endast för denna undersökning. Intervjuerna har spelats in och 
inspelningar ha raderats efter att de har renskrivits på datorn på grund av att informationen om 

                                                           
49 Nyberg, R. (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet. (4., [bearb.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. s.37 
50 Dimenäs (2007) s.21-28 
51 Kvale & Brinkmann (2014) s.97-98 
52 Se bilaga 1 
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medverkande ska skyddas från obehöriga. På intervjuutskrifterna har ingen personlig information 
använts så som namn, skola, ålder etc. vilket gör att de som deltagit i intervjuundersökningen inte 
går att identifiera.  

1.5.6 Genomförande 

Att genomföra en kvalitativ intervju kräver att intervjuaren behärskar intervjumetodiken för att 
undvika olika fällor som att exempelvis styra in samtalet.53Den kvalitativa undersökningsintervjun 
som har används i detta arbete har genomförts på så sätt att personer som har medgivit sitt 
godkännande för medverkan i studien har intervjuats. Intervjufrågor54 som har används är korta 
och enkla och är av olika typer, till exempel enkla frågor som Vilka årskurser undervisar du just nu i 
ämnet Bild? och mer direkta frågor som Väger bildanalys och bildframställning lika mycket i din 
undervisning? Kvale och Brinkmann beskriver olika typer av intervjufrågor som kan ställas 
beroende på vilket kunskap som eftersträvas.55 Frågorna som ställdes under intervjuerna är dels 
specificerade frågor och dels strukturerade frågor och med öppna svar. För att undvika att 
påverka intervjuarnas svar och endast fokusera på intervjuarnas uppfattningar och föreställningar 
som är av intresse har öppna frågor ställts.56 Det finns en del praktiska arrangemang som är 
viktiga att tänka på innan och under genomförandet av intervjun och det är bland annat 
ljudinspelare, placering, tid och miljö.57 
 
Under intervjuerna har en ljudinspelare använts vilket gjorde att avbrott i samtalet undveks samt 
att det inspelade samtalet kunde bearbetas i efterhand. Ljudinspelare möjliggör även att fokus 
läggs på informatörernas uppfattningar och föreställningar som är av intresse för denna 
undersökning. Tiden för intervjun bestämdes i förväg vilket gjorde att det fanns tillräckligt med 
tid så att alla frågor kunde besvaras.58 Alla intervjuer har genomförts på skolorna där informanter 
arbetar, antingen i klassrum som var lediga eller i ett avskilt arbetsrum. Det rådde en lugn 
atmosfär på alla platser där intervjuerna genomfördes och det förekom inga störande moment. 
Intervjuerna inleddes med en kort beskrivning av arbetes syfte och därefter startade inspelning av 
intervjuer utifrån redan förberedda frågor. Intervjuerna tog mellan 10 och 20 minuter att 
genomföra.  

1.5.7 Bearbetning 

I denna studie utgår analysarbetet från teman som presenteras längre ner i detta avsnitt. Intervjuer 
har transkriberats på datorn för att strukturera samtalet till innehållsanalytisk process. Det finns 
flera faktorer som påverkar utskrifterna och de är bland annat tid och resurs för 
utskriften.59Längd på intervjuerna har varierat och därmed mängd information som lärarna utgav. 
Kvale och Brinkmann skriver följande om transkribering: 
 

Att göra en utskrift från en bandinspelning är förbundet med en rad tekniska och tolkningsmässiga 
problem, särskild när det gäller förhållandet mellan ordgrann muntlig stil och skriftlig stil, för vilka 
det inte finns så många standardregler, utan det handlar om en rad val som måste göras.60 

 
Mot den bakgrunden har intervjuerna transkriberats i en berättande form och inte som en dialog 
vilket innebär att ord som inte tillför någon mening i samtalet som pauser eller vissa fraser som 
anses obetydliga har sållats bort. Till exempel:  

                                                           
53 Dimenäs (2007) s.48 
54 Se bilaga 2 
55 Kvale & Brinkmann (2014) s.176-177 
56 Dimenäs (2007) s.48 
57 ibid. s.51 
58 Dimenäs (2007) s.51 
59 Kvale & Brinkmann (2014) s.220 
60 ibid. s.221 
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Informant: Hm….Åååh det var svårt…vad säger man om detta då?...Jo, jag tycker att […]. 
 
Svaret på ovanstående exempel har skrivits på följande sätt: Jag tycker att […]. På detta sätt har 
textens mängd reducerats till endast rena svar vilket, enligt mig, var lättare att analysera. Kvale 
och Brinkmann diskuterar huruvida ”pauser, betoningar i intonationen och emotionella uttryck 
som skratt och suckar” ska användas och menar att det beror på avsikten med utskriften. 
Eftersom min avsikt är att intervjupersonernas redogörelse ska bli till en berättelse och inte ett 
samtal eller språkanalys, har de nedskrivna intervjutexter en formell skriftspråklig karaktär.61 
 
Efter transkriberingen, lästes texterna flera gånger för att upptäcka återkommande uppgifter eller 
gemensam tema. Första kategoriseringen av intervjutexterna gjordes då frågorna till intervjuerna 
var indelade i två kategorier. Innehåll i den första kategorin är frågor som var av inledande och 
mer allmän karaktär och som behandlade information om lärarnas utbildning, erfarenhet etc. Den 
informationen presenteras i avsnittet 1.5.4. Den andra kategorins innehåll behandlade 
frågeställningar avsedda för arbetets syfte och frågeställningar och en uppdelning gjordes i 
ytterligare tre teman eller kategorier då kategorin analyserades mer noga. De kategorierna är tid 
och val av innehåll i undervisningen, rum och material samt ämnets uppfattning.  
 
Eftersom analysen av data i detta arbete utgår från innehållsanalys innebär det att utifrån de 
transkriberade texterna har en kategorisering gjorts och delar i förhållande till helheten och vice 
versa, analyseras ytterligare. Varje kategori behandlas först enskilt, vilket betyder att varje enskild 
intervjutext analyseras utifrån ett tema för att sedan hitta gemensamma ståndpunkter samt 
likheter och skillnader i lärarnas utsagor. För att kunna säga något generellt om ämnet som detta 
arbete fokuserar på, har ett induktivt angreppssätt antagits i analysprocessen.62  

1.5.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet i en studie handlar om studien undersöker det som påstås undersöka, alltså huruvida 
studien är giltig eller inte. Validering omfattar inte enbart studiens resultat utan hela studiens 
process, från tematisering till rapportering. Att validera i en bredare bemärkelse innebär att 
kontrollera, ifrågasätta och teoretisk tolka resultatet under hela processen. Reliabilitet i en studie 
handlar om studiens resultat kan göras om av andra forskare vid olika tidpunkter, alltså huruvida 
studiens resultat är tillförlitlig eller trovärdig.63 
 
Dimenäs diskuterar vetenskapliga kriterier, validitet och reliabilitet, inom kvalitativ forskning och 
framställer dem som nästan en omöjlighet. De menar att dessa kriterier lämpar sig bättre för 
kvantitativa metoder och poängterar att inom kvalitativa metoder används dessa kriterier ”främst 
i betydelsen att metoden ska svara på, på något sätt mäta, observera och identifiera det som 
avsikten var att söka svar på”.64  
 
I den här undersökningen har hänsyn till validiteten tagits genom bland annat kritisk granskning 
av den valda metoden för undersökningen för att studiens syfte skulle uppnås. På samma sätt har 
frågorna till intervjuer utformats för att få fram den eftersträvande kunskapen som är av kvalitativ 
karaktär.  
 
 
 

                                                           
61 Kvale och Birkmann (2014) s.220-222 
62 ibid.s.238 
63 ibid. s.295-302 
64 Dimenäs (2007) s. 252 
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2 RESULTAT 
 
I detta avsnitt kommer empirin att behandlas för att arbetets syfte ska uppnås och frågeställningar 
att besvaras. Undersökningen görs i syfte att belysa hur verksamma lärare planerar 
undervisningen i bildämnet och hur det svarar mot den gällande läroplanen. Vidare är syftet att 
lyfta fram vilka ramfaktorer påverkar planeringen och innehållet i ämnet samt vilka uppfattningar 
om dagens bildämne som ger sig till känna hos verksamma lärare. Resultatet delas upp i tre 
kategorier med frågeställningar som utgångspunkter. Den första kategorin som kommer att 
behandlas i detta avsnitt är tid och val av innehåll(2.1). Den andra kategorin (2.2) delas ytterligare 
i två kategorier och de är rum och material. Den sista kategorin är uppfattningar om ämnet (2.3).  
 

2.1 Tid och innehåll 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet på den första frågeställningen som är: På vilka sätt påverkar 
undervisnings- och planeringstid planering av undervisning i ämnet Bild? Först presenteras 
undervisningstid på de två olika skolorna (2.1.1) följt av planeringstid i ämnet, det vill säga hur 
mycket tid var och en, av de intervjuade lärarna, lägger ner på planeringen (2.1.2). Till sist 
presenteras val av innehållet i undervisningen (2.1.3).  

2.1.1 Undervisningstid 

En kommunal timplan fastställs av barn- och utbildningsnämnden i kommunen med 
utgångspunkt i Skolverkets nationella timplan, Skolverkets antaganden om den undervisningstid 
inom årskursspann som behöver erbjudas för att kunna nå kunskapskraven.65 Det totala antalet 
timmar i bildämnet är 230 timmar och fördelningen mellan olika årskurser bestäms av bland 
annat, rektorerna på skolan, berättar informanter. Alla informanter förutom Ingrid arbetar i 
samma kommun och enligt samma timplan. I kommunen där Anna, Stina, Eva och Maj arbetar 
tilldelas bildämnet enligt det lokala timplanen följande tid: 
 

Årskurs Timmar/läsår Minuter/vecka 

1-3 17 28 

4-6 23 38 

7-8 40 67 

9 34 57 

Skola 1,Tabell I 
 
Totalt antal timmar blir då 234 vilket är 4 timmar mer än det nationella timplanen. Stina och Maj 
undervisar i åk 2 där undervisningstid i bildämnet är ca 15 minuter i veckan. Stina berättar att 
undervisning i ämnet inte sker varje vecka då 15 minuter i veckan anses otillräckligt. Istället får 
elever bildundervisning en gång var fjärde vecka då tiden läggs ihop till 60 minuter vilket hon 
anser är mer rimligt. Undervisningen består då oftast av projektarbete vilket kan sträcka sig över 
flera lektioner. Stina som också undervisar i åk 2 berättar att hon bestämmer själv över hur 
undervisningstiden förläggs. Eftersom hon är oberoende och ensam klasslärare äger hon sin tid 
själv och bildämnet är oftast integrerad i andra ämnen. I intervjun med Maj framkommer inte 
några exakta tider. Eva i likhet med Stina planerar arbete som oftast sträcker sig över flera 
lektioner då en lektion om ca 40 minuter inte är tillräcklig, anser hon. Eva tillägger att hon får 
lägga upp eller planera lektionerna på så vis att det som ska göras hinns med. 

                                                           
65 Skolverket (2014) Timplan för grundskolan. Tillgänglig på internet: 2 mars 2015. 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-
grundskolan-1.159242 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-grundskolan-1.159242
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-grundskolan-1.159242
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I kommunen där Ingrid arbetar tilldelas bildämnet, enligt det lokala timplanen följande tid: 
 

Årskurs Timmar/läsår Minuter/vecka 

1-2 0 0 

3 24 40 

4 47,5 80 

5-6 35,5 60 

7-9 24 40 

Skola 2, Tabell II 
 
Totalt antal timmar blir då ca 214 vilket är 16 timmar mindre än det nationella timplanen. Som 
det framkommer i tabell 2 finns ingen tid förlagt för bildämne i årskurserna 1 och 2. Istället 
berättar Ingrid att eleverna i de årskurserna har PA, praktiskt arbete. Vad PA innebär och vad det 
innehåller framkommer inte under intervjun med Ingrid eftersom hon inte undervisar i de lägre 
årskurserna. Undervisningstiden i årskurs 3 är förlagd varannan vecka medan de andra 
årskurserna har undervisning i ämnet varje vecka och enligt tabell 2.  

2.1.2 Planeringstid 

Tiden för planering av bildundervisning varierar hos de olika informanterna, beroende bland 
annat på vilka årskurser de undervisar i, då de lägre årskurserna har mindre tid i ämnet enligt 
timplanen, än de högre årskurserna. Planeringstiden varierar även mellan klasslärare och 
bildlärare.  
 
Maj som är klasslärare och undervisar i åk 2 berättar att hon inte lägger någon tid på planeringen i 
just bildämnet utan att bild integreras i andra ämnen vilket innebär att de har mer bild än det som 
står i timplanen. Hon berättar att hon inte lägger mycket tid på ämnet bild i sig vad det gäller att 
planera för att bilden ingår i det allmänna arbetet för att förstärka annan undervisning. Några 
exakta tider för planering framkom inte under intervjun. Stina som i likhet med Maj är klasslärare 
och undervisar i en åk 2 berättar att tiden för planeringen varierar mellan 40 – 60 minuter per 60 
minuters lektion som förläggs till 1 gång var fjärde vecka.  
 
Eva som endast undervisar i bild i två klasser, en åk 4 och en åk 5, berättar att planeringstiden för 
varje lektion är ca 30 minuter. Eva berättar att hon inte har så mycket erfarenhet då hon endast 
jobbat i ca ett läsår upplever hon att planeringstiden hon har är tillräcklig för att planera 
lektionerna.  
 
Anna undervisar i bild i åk 6 till 9 och hon lägger ca 30 minuter på planering till varje lektion, 
berättar hon. Hon upplever att hon inte har tillräckligt med planeringstid. Hon berättar att 
planeringstiden anpassas endast efter hur många procent man arbetar då hennes tid för planering 
minskade när hennes tjänstetid minskade. I likhet med Anna upplever Ingrid är planeringstiden är 
otillräcklig då hon lägger ner mycket tid till planering både i skolan och hemma. Det framkommer 
inga exakta planeringstider i intervjun med Ingrid.   

2.1.3 Val av innehåll 

Utgångspunkten i valet av innehåll i bildundervisning är det centrala innehållet i Lgr11, framkom 
det i alla intervjuer. Anna poängterar att hon saknar lektyr eller läroböcker i bildämnet vilket gör 
att det inte finns något att utgå ifrån utan att hon själv måste komma på vad hon ska välja för 
innehåll, hur hon ska genomföra det och samtidigt försöka koppla det till läroplanen. Ofta får 
hon idéer från det som händer runt omkring, alltså aktuella händelser och samhällsdebatter i 
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omvärlden och försöker presentera det på ett bra sätt i bild. Anna berättar att det finns visst 
innehåll som hon väljer bort från det centrala innehållet och att det har blivit mer och mer sådant 
som hon inte jobbar så mycket med och det är bland annat delar av bildanalysen i det centrala 
innehållet. En anledning till det, framhåller hon, är att hennes bildundervisning består mycket av 
hantverkstekniker. Anna svarar följande på frågan om bildframställning och bildanalys väger lika 
mycket i hennes undervisning: 
 

- Nej. Det tror jag inte det gör. Inte i min undervisning, gör det inte det. Det borde göra det, men 
det gör det nog inte. Det kan bero på min ålder, tror jag, och att det har hänt mycket inom 
bildämnet. Jag har inte hängt med riktigt där och inte fått någon fortbildning heller. Det har varit 
mest pedagogisk utbildning men inte direkt kopplat till bildämnet.  

 
Anna fortsätter med att konstatera att det är oerhört viktigt att bildlärarna har kunskaper om eller 
får fortbildning om just bildanalys. På frågan vad hon anser är svårast att tillföra i undervisningen 
svarar Anna att det är bildanalys. Det som kan påverka valet av innehållet i bildundervisningen är 
bland annat material som finns tillgängligt på skolan, tillägger hon. 
 
Att välja innehållet i undervisningen är inte så enkelt, framhåller Ingrid. Vidare fortsätter hon att 
berätta att hon har kursplanerna kopierade och uppsatta på väggen som hon brukar markera allt 
eftersom hon arbetar med uppgifterna. Syftet med detta är att alla delar blir markerade, alla 
områden blir beröra på något sätt innan slutet på åk 6. Till skillnad från Anna, väljer Ingrid inte 
bort något delområde eller moment från det centrala innehållet och poängterar att ”det inte är 
valbart”. Däremot är det valbart hur omfattande hon väljer att arbeta med att utveckla elevernas 
olika förmågor. Hon väljer uppgifterna delvis efter vad eleverna läser i sina årskurser och delvis 
efter hennes egen lust och inspiration. Vad det gäller ämnets kommunikativa aspekter som 
bildanalys, berättar Ingrid att det förekommer ofta i hennes undervisning men inte i någon större 
omfattning på grund av att det tar inte lika långt tid för elever i åk 3-6 att prata om hur och varför 
som att skapa bilder med olika tekniker. Ingrid tillägger: 
 
Att arbeta med de yngre åldrarna innebär för mig att fokusera mer på konstgrunder än något 
annat. Man kan inte kommunicera med bilder om man inte har ett språk för det. Man kan inte 
skapa fritt om man inte kan få kunskaper om hur man gör eller hur man använder de olika 
materialen, teknikerna och verktygen. 
 
I likhet med Anna berättar Ingrid att det som kan påverka valet av innehållet i undervisningen är 
delvis material, specifikt det digitala, men det som är mest betydelsefull är hennes egen 
engagemang, poängterar Ingrid. Eftersom det saknas digitala verktyg i bildsalen är det svårt att 
tillföra det i undervisningen, men det väljs ändå inte bort utan mer sällan då den digitala tekniken 
måste samlas runt på skolan.   
 
Eva har samma tankegångar som Ingrid då hon berättar att innehållet väljs ut på så sätt att alla 
kunskapsområden i det centrala innehållet behandlas innan eleverna slutar åk 6. Vissa moment 
väljs bort på grund av elevernas förkunskaper i ämnet och hon tillägger att eleverna måste få en 
stabil bas, lära sig grunderna innan de kan gå vidare och arbeta med mer utförliga och mer 
detaljerade uppgifter. Vad det gäller bildanalys har Eva inte arbetat med det så mycket på grund 
av att hon endast arbetat i ett läsår men ambitionerna och planerna finns. Hennes undervisning 
präglas av bildframställning där med fokus på processen i bildframställningen. Hon upplever att 
det svåraste vad det gäller att hantera i bildundervisningen är att få alla elever motiverade och att 
de kan koncentrera sig på uppgiften. Elevernas olika förutsättningar, vad det gäller förmågor och 
intresse är inte så lätt att hantera då man ska försöka fånga upp de individuella olikheterna. Dels 
har elevernas eget kunnande, för- och baskunskaperna som måste man ta hänsyn till, påverka 
valet av innehållet, berättar Eva och dels material och lokaler.     
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Utgångspunkten i valet av innehållet i undervisningen är hos Maj, så som hos de andra 
informanterna, det centrala innehållet i läroplanen. Maj framhåller att variation, då man arbetar 
med olika tekniker, är att föredra så att undervisningen inte blir statiskt. Alla delar i det centrala 
innehållet måste behandlas i en progression uppåt, berättar Maj. Det område som väljs bort är 
oftast det som tar långt tid. Att arbeta med till exempel papier maché är något som Maj valt bort 
på grund av att det är tidskrävande . Man väljer det som går snabbast att genomföra, säger hon 
och tillägger att om man jobbar som ensam klasslärare är det svårt att genomföra uppgifter som 
kräver mycket förberedelser och efterarbete. Undervisning i bildämnet präglas av hantverk i de 
lägre årskurserna. Maj berättar att man kan arbeta med bildanalys även i de yngre åldrarna men att 
det inte förekommer utan att fokuset ligger oftast på hantverkstekniker med enkla material som 
inte är krävande. Tiden, utpekar hon som det största hindret då man väljer ut innehåll i bild.    
 
Stina som också arbetar som klasslärare berättar att hon arbetar utifrån läroplanen då hon 
försöker lägga upp arbetet så att alla delområden täcks innan slutet av åk 3. Det som påverkar val 
av innehåll i hennes undervisning är dels undervisningstid som är väldigt begränsad och dels 
årstiderna. Hon berättar att undervisningen kan hållas utomhus om vädret tillåter. Eftersom det 
saknas bildsal och all undervisning hålls i klassrummet är det svårt att tillföra vissa tekniker och 
material i undervisningen, berättar Stina. I åk 2 präglas bildundervisning av bildframställning och i 
åk 3 arbetar man mer med bildanalys. Hon tillägger att eleverna brukar besöka konstutställning 
och även arbeta med vernissage i åk 3.  
 

2.2 Rum och material 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet på den andra frågeställningen som är: Hur inverkar rum och 
material på planering av undervisningen i ämnet Bild? Med rum menas det fysiska rummet som 
finns tillgängliga på skolorna för bildundervisning (2.2.1). Med material menas hantverksmässiga 
verktyg som färger, penslar, lera etc., och digitala verktyg som datorer, lärplatta etc.(2.2.2). 

2.2.1 Rum 

Anna som endast undervisar i bild i åk 6 till 9 med ca 300 elever har tillgång till en stor bildsal där 
eleverna får undervisning i ämnet. I anslutning till bildsalen finns ett mindre arbetsrum eller 
verkstad, som hon kallar den, som endast används till lera-arbeten. Anna poängterar att hon är 
nöjd med lokalerna men att hon saknar ett separat grupprum till de elever som vill sitta och 
arbeta ifred eftersom det kan bli stökigt i den stora bildsalen med alla elever samtidigt då det är 
högljutt och mycket rörelse. Annas bildsal är placerad i ett så kallat ”estetbyggnad”, separat från 
byggnaden där det undervisas i andra ämnen. I estetbyggnaden finns musik, hemkunskap, syslöjd 
och bild. Det finns gemensamma lokaler, ett antal mindre rum, som används för förvaring 
eftersom de är inte tillskrivna till något ämne. Eftersom det saknas tillräckligt med datorer i 
bildsalen har eleverna tillgång till flera datasalar i den andra byggnaden.  
 
Ingrid som i likhet med Anna endast undervisar i bild i åk 3 till 6 med ca 210 elever har tillgång 
till en stor estetsal och en mindre bildsal. Den stora estetsalen används av åk 4 till 6 och den 
mindre bildsalen till åk 3. Uppdelningen är gjord endast på grund av en stor mängd elever. 
Estetsalen används till både bildämnet och musikämnet, berättar Ingrid och framhåller att hon är 
nöjd med lokalerna på skolan. 
 
De övriga informanterna, Stina, Eva och Maj har inte tillgång till någon lokal på skolan som 
endast är avsedd för bildämnet utan all undervisning sker i elevernas klassrum vilket betyder att 
all material måste tas in i klassrummet. Eva berättar att eleverna brukar sitta och arbeta i 
korridoren eller i studiehallen som är skolans gemensamma lokaler endast vid enstaka tillfällen då 
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dessa är lediga och om eleverna inte stör annan undervisning. Stina poängterar att en bildsal på 
skolan skulle gynnat ämnet betydligt. 

2.2.2 Material 

Annas bildsal är utrustad tillräckligt med hantverksmässigt material för att bedriva 
bildundervisning, berättar hon. Det finns alla sorters pennor (blyerts, tusch, färg, kol, kritor mm.), 
penslar, färger (akvarell, olja, tusch, akryl mm.), olika underlag till bildframställning (papper, 
träskivor, pannå, duk mm.), lera (drejskivor, brännugn mm.) samt mycket annat material. Vad det 
gäller digitala verktyg är bildsalen utrustad med 5 datorer vilket är otillräckligt, berättar Anna, 
eftersom de inte räcker till för alla elever. Datorerna som finns är ganska gamla och utrustade 
med gratis bildbehandlingsprogram vilket gör det svårt att hantera bilder i datorn eftersom det tar 
för långt tid och bildbehandlingsprogrammet är begränsat. Anna framhåller att bildämnet borde 
ha datorer med hög prestanda och bättre bildbehandlingsprogram. Eftersom alla elever på skolan 
där Anna arbetar har tillgång till egna lärplattor används de istället.  
 
Ingrids estetsal och bildsal är utrustade med samma material. Hon berättar att det finns tillräckligt 
med hantverksmässiga verktyg för att kunna bedriva bildundervisning. Till skillnad från Anna 
som har tillgång till brännugn och drejskivor, använder Ingrid lufttorkande lera. De använder 
också centilera samt Foam Clay. Vad det gäller digitala verktyg är varken estetsalen eller bildsalen 
utrustad med datorer eller lärplattor. Ingrid berättar att det finns bärbara datorer på skolan som 
kan lånas men att det är problematiskt eftersom de är inte samlade på ett ställe utan finns hos 
olika arbetslag i fyra olika hus. Hon upplever att det blir väldigt krångligt att springa runt i olika 
hus och bära teknik och att datorerna inte räcker till varje enskild elev.  
 
Stina berättar att materialtillgång är ganska dålig på skolan där hon arbetar. Det som finns är olika 
sorters papper och pennor, vatten och akrylfärger samt lite annat material. Hon framhåller att 
hon skulle vilja ha stafflier samt material som lera för att kunna arbeta tredimensionellt. Det finns 
inte några datorer på skolan men alla elever har tillgång till egna lärplattor som brukar användas i 
undervisningen i bild, berättar Stina. 
 
Eva och Maj som arbetar på samma skola berättar att det finns ett stort bildförråd på skolan 
utrustad med olika material, bland annat tyger, garn, olika sorters papper och färger. Digitala 
verktyg i form av lärplattor finns då varje enskild elev har fått en egen. Eva berättar att de arbetar 
mycket med film och då använder eleverna lärplattor och ett bildredigeringsprogram som finns 
tillgänglig. På frågan gällande tillgängligt material på skolan till bildämnet svarar Maj följande: 

 
- Vi har mycket material men det handlar om oss själva, att ge oss tid att uppdatera det 

materialet vi har hela tiden, eftersom vi har möjligheter. Vi har bra bildförråd men det kan 
alltid bli bättre. 

 

2.3 Uppfattningar om ämnet 
 
Detta avsnitt kommer att presentera resultatet på den tredje frågeställningen som är: Vilka 
uppfattningar om dagens bildämne som ger sig till känna hos verksamma lärare? Frågan som 
ställdes var: Hur uppfattas bildämnet enligt dig? och lärarna fick svara fritt på frågan och det 
ställdes inga följdfrågor. 
 
Anna svarar att bildämnet inte har lika hög status som svenska, engelska och matematik och vad 
det beror på kunde hon inte svara på. Ändå upplever Anna att det inte är direkt lågstatusämne 
heller eftersom många elever kan lyckas i bild när de inte lyckas någon annanstans, berättar Anna.  
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Stina svarar att bildämnet på skolan där hon arbetar är ”ett ont måste” för många lärare och att 
det är endast fåtal lärare som tycker det är roligt. Hon framhåller att eleverna oftast tycker att det 
är roligt. Föräldrarnas åsikter om bildämnet skiljs från elevernas, berättar hon och fortsätter att de 
flesta föräldrar inte tycker att bild är viktigt utan tycker mest att det är lek och avkoppling. 
 
Eva konstaterar att bildämnet inte är ett högstatusämne. Hon tror att det kan bero på att lärare 
överlag inte ser kopplingen mellan bild och andra ämnen. Hon menar att om man skulle kunna 
integrera bilämnet, vilket det aldrig förekommer på skolan där hon arbetar, skulle bildämnet bli 
mer betydelsefullt. Eftersom bild är återkommande överallt och eleverna är omgivna av olika 
bilder genom bland annat sociala medier och läroböcker borde man diskutera mer kring bildernas 
betydelse, berättar Eva. 
 
Maj berättar att lärarna på skolan där hon arbetar har olika uppfattningar om ämnet. Hon säger 
att ”det finns lärare som bara suckar åt ämnet bild, helt klart”, men att ”några få försöker hålla 
uppe det estetiska tänkandet”. Att lägga upp innehållet i undervisningen på rätt nivå är väldigt 
viktigt, menar hon. Elever däremot tycker mycket om bild och längtar efter mer bild där de får ge 
sig an penslar, färger osv. 
 
Till skillnad från övriga informanter berättar Ingrid att ämnet uppfattas mycket positivt både av 
lärare och av elever på skolan där hon arbetar. Det finns endast några få elever som inte är 
engagerade, säger hon. Hon framhåller att det handlar mest om hur bildlärarna själva ser på yrket 
och om de är stolta över ämnet så blir de även respekterade, poängterar hon. Hon säger: ”Vi 
måste lära oss att ta plats.” 
 

3 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Detta avsnitt diskuterar undersökningens resultat och metod och delas in i resultatdiskussion 
(3.1), metoddiskussion (3.2) och slutsatser (3.3). Resultatdiskussionen delas in i tre delar med 
diskussion tid och innehåll (3.1.1), diskussion om rum och material (3.1.2) och diskussion om 
bildämnets uppfattning (3.1.3) som diskuteras mot arbetets bakgrund. Metoden kommer att 
diskuteras på så sätt att fördelar och nackdelar kommer att lyftas fram och till sist besvaras 
arbetets tre frågeställningar i slutsatser. 
 

3.1 Resultatdiskussion 

 

Undersökningen görs i syfte att belysa hur verksamma lärare planerar undervisningen i bildämnet 
och hur det svarar mot den gällande läroplanen. Vidare är syftet att lyfta fram vilka ramfaktorer 
påverkar planeringen och innehållet i ämnet samt vilka uppfattningar om dagens bildämne som 
ger sig till känna hos verksamma lärare. Resultatet har presenterats med utgångspunkt i arbetets 
frågeställningar som kommer att diskuteras på samma sätt i följande avsnitt. I diskussionen 
kommer arbetets resultat att diskuteras utifrån arbetets bakgrund då det sociokulturella 
perspektivet och multimodalitet är de teoretiska utgångspunkter i arbetet. Först diskuteras 
planering av undervisning med fokus på undervisnings- och planeringstid följt av ramfaktorer 
med fokus på rum och material och till sist uppfattningar om ämnet.  

3.1.1 Diskussion om tid och innehåll 

Det sociokulturella perspektivet framhållet vikten av kommunikation samt det sociala samspelet 
för ett meningsfullt lärande. Det sociala samspelet mellan lärare och elever kan utgöra grund i 
utveckling av olika kunskaper, vilket tidigare forskning framlägger bevis på. Studierna visar att 
kommunikation mellan lärare och elever är begränsad vilket resulterar i utveckling elevernas 
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förmågor inte kan nå sin fulla potential.66 Jag menar att tid kan spela en avgörande roll vad det 
gäller det sociala samspelet och kommunikationen mellan lärare och elever. Planering av 
undervisning påverkas av bland annat undervisningstid visar resultatet. Bildämnet har enligt 
skolverket sammanlagd 230 undervisningstimmar i grundskolan. Hur timmarna fördelas bestäms 
dels av barn och utbildningsnämnden i kommunen och av rektorerna själva på skolorna. 
Resultatet visar även att undervisningstimmarna i bildämnet bestäms även av lärare. Maj som är 
klasslärare har ingen undervisning i bildämnet eftersom hon ”äger” tiden och disponerar den hur 
hon själv vill. Dock framhåller hon att bild är integrerad i andra ämnen, men det framkommer 
inte på vilket sätt. Wetterholm studie67 indikerar på liknande tankegångar om lärarnas 
prioriteringar i bildämnet och resultatet i denna undersökning lutar också mot konstaterande att 
lärarnas värderingar inverkar på ämnet vad det gäller undervisningstid. Stina som också är 
klasslärare väljer att ha bilundervisning 1 gång i månaden då 15 minuter i veckan som bildämnet 
har tilldelats är otillräcklig, anser hon. Eva som till skillnad från Maj och Stina har 40 minuter i 
veckan att disponera upplever att tiden inte räcker till och att tiden styr valet av innehållet till en 
viss del. Sett utifrån sociokulturella och multimodala perspektivet kan det låga antalet 
undervisningstimmar i bildämnet osannolikt vara till gagn för elevernas lärande i ämnet. Jag 
menar att de förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla genom bildundervisning kräver 
mer tid än det ämnet har tilldelats. En lektion på 15 minuter kan omöjligen vara tillräcklig för att 
lärare ska kunna kommunicera med alla elever på ett meningsfullt sätt, anser jag, oberoendet av 
ämnet.68 
 
Det som är intressant i denna undersökning är att det finns skillnader i skolornas timplan 
beträffande prioriteringar i ämnet. Även om sociokulturella traditionen är dominerande i den 
svenska skolan och undervisning som bygger på värderingar och idéer om vad kunskap och 
lärande är, kan prioriteringar som skolorna gör ifrågasättas. Jag menar att individuella och lokala 
prioriteringar som görs motsäger den svenska skolans syn på likvärdig utbildning. I jämförelse 
mellan de två kommuner vars timplan presenteras i resultatet kan man konstatera att det finns 
stora skillnader. Den största skillnaden är på lågstadiet då Skolan 1 har 28 minuter i veckan i åk 1-
2 medan Skolan 2 inte har några undervisningstimmar alls i åk 1-2. Skolan 2 lägger mest antal 
timmar i åk 4 som är 80 min/veckan, medan Skolan 1 i åk 7-8, som är 67 min/veckan. Skolan 1 
verkar ha en jämnare fördelning mellan årskurserna då alla får undervisningstimmar i ämnet och 
det totala antalet timmar överskrider skolverkets rekommendationer med 4 timmar. Skolan 2 
fokuserar mer på högre årskurser och därmed får ämnet fler antal timmar än Skolan 1. Dock 
ligger deras totala antal timmar under skolverkets rekommendationer med hela 16 timmar vilket 
skulle kunna läggas på de lägre årskurserna som saknar bildundervisning helt. Det som inte 
framkommer under intervjuerna, men som skulle bidra till ökad förståelse är vilka resonemang 
som förs angående undervisningstimmarna i de olika skolor och varför tiden fördelas på det här 
viset mellan de olika årskurserna. Jag menar att undervisning som eleverna får i bildämnet i de 
båda skolorna inte kan ses som likvärdiga med tanke på att vissa årskurser inte erbjuds 
undervisning i bild alls och därmed inte kan utveckla kunskaper i ämnet.69 
 
Resultatet visar att undervisningstid påverkar planering i ämnet då det låga antalet 
undervisningsminuter i veckan är otillräckliga, anser samtliga lärare. Marner och Örtegren 
diskuterar begreppet ”treämnesskolan” då ämnen som svenska, engelska och matematik är 
dominerande i dagens skola. Detta kan konstateras genom timplanen som visar på stora 
skillnader i undervisningstid mellan till exempel bild som har 230 timmar och svenska som har 

                                                           
66 Se 1.2.3 
67 ibid. 
68 Skolverket (2014), 1.2.4 
69 Se Tabell I och II, Lgr11 s.8, 1.2.4 
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1490 timmar.70 Eftersom undervisningstimmar i ämnet på skolorna där informanter arbetar är 
väldigt få och då särskilt i de lägre årskurserna, kan man konstatera att det inte läggs så stor vikt 
på just bildämnet. Både Wetterholm och Welwert71 framhåller att bildframställning är en kreativ 
process vilket bidrar till att förmågor som problemlösning utvecklas hos eleverna är det 
anmärkningsvärt att ämnet inte tilldelas mer tid i skolan. Jag menar eftersom grunden i 
bildundervisning är bildframställning vilket är tidskrävande är ämnets utvecklingsmöjligheter i de 
undersökta skolor väldigt små. Marner och Örtegren framhåller att integrering av estetiska 
lärprocesser i alla ämnen skulle bidra till att dagens skola skulle bli ”en kulturskola för alla” istället 
för treämnesskola. Diskussionen om att bild som ett estetiskt ämne skulle kunna bidra till att 
minska klyftan mellan estetiska och teoretiska ämnen i skolan kan ifrågasättas eftersom det låga 
antalet minuter i veckan som bildämnet tilldelas är orimligt för att ämnet skulle kunna tillföra ett 
annorlunda tänk i andra ämnen, anser jag.72 
 
Planeringstid i bildämnet är beroende av bland annat vilka årskurser lärarna undervisar i, om de 
arbetar som bild – eller klasslärare samt deras egen anställningstid, påvisar resultatet. Eftersom 
Maj som är klasslärare och väljer att inte ha bildundervisning har ingen planeringstid alls. Stina 
som också är klasslärare lägger ca 40-60 minuter för varje nytt projekt som brukar sträcka sig över 
flera lektioner. Stina väljer att ha bildlektion 1 gång i månaden då hon slår ihop 15 minuter i 
veckan till 60 minuter var fjärde vecka. Eftersom hon arbetar med projekt som sträcker sig över 
flera 60 minuters lektioner kan man konstatera att hon lägger ca 1 timme på planering för projekt 
som kan ta upp till flera undervisningstimmar, vilket jag menar inte är tillräckligt.  
 
Eva till skillnad från Stina lägger ca 30 minuter planering på en 40 minuters lektion i veckan, dock 
i högre årskurser. Anna lägger också ca 30 minuter på planeringen till varje lektion i åk 6-9 och 
hon poängterar att planeringstiden anpassas efter tjänsten. Det man kan fastställa utifrån Annas 
utsagor är att anställningsform påverkar lärarens planeringstid däremot förblir elevernas 
undervisningstid densamma. I intervjun med Ingrid framkom inte några exakta tider för planering 
dock framkom det att hon lägger ner väldigt mycket tid även hemma. Eftersom Ingrid såsom 
Anna har en lägre anställningsgrad kan man konstatera att lärarnas planeringstid är otillräcklig 
vilket gör att planering sker även utanför skoltid. I och med att flera faktorer påverkar 
planeringstiden finns det indikationer på lärarnas egna prioriteringar, menar jag, vilket även 
framkom i tidigare studier.73 Resultatet i NU03 visar att uppfattningar om ämnet är marginella då 
ämnet ses som oviktigt och kunskaperna som utvecklas är obetydliga för elevernas framtid. Detta 
kan understrykas av att de flesta lärare lägger ganska lite tid på planering. Jag menar att 
planeringstiden kan påverka valet av innehållet i undervisningen vilket medför att alla delar i det 
centrala innehållet inte kan täckas utan att lärarna prioriterar de praktiska moment som 
bildframställning över de teoretiska som bildanalys vilket visas i resultatet.  
 
I kursplanens centrala innehåll för bildämnet tydliggörs vilka förmågor och kunskaper eleverna 
ska utveckla i undervisningen. Flera studier74 och nationella rapporter, (NUG-92, NU03), visar att 
undervisning i bilämnet består till största del av bildframställning och att ämnets kommunikativa 
aspekter är åsidosatta. Dock lyfts bildframställning som grundläggande i all bildundervisning i 
Lgr11, fast med betoning inte enbart på produkten och det praktiska utan på processen och det 
teoretiska. I denna undersökning visar resultatet att bildframställning är dominerande i 
undervisningen men med fokus på det praktiska. Detta har flera orsaker visar denna 
undersökning. En av orsakerna, som framkom i intervjun med Anna, är att lärarna saknar 
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72 Se 1.2.2 
73 Se 1.2.3 
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didaktiska kunskaper i bildanalys, alltså vad, hur och varför kan bildanalys tillföras i undervisningen. 
Anna poängterar även att hon kommer från den äldre generationen då hantverksteknikerna var i 
fokus och eftersom hon aldrig fått fortbildning inom ämnet så faller bildanalys oftast bort. 
Bildämnet, enligt styrdokumenten, bör ses som ett modernt kommunikationsämne vilket kräver 
att det visuella tolkas. Forskarna75 lyfter fram begreppet multimodalitet vilket speglar dagens 
samhälle men som inte lyfts fram i bildundervisningen utan det är det traditionella som 
dominerar. Även om digitala tekniker är närvarande hos de flesta i denna undersökning, vilket 
speglar dagens moderna samhälle, framkommer det inte på vilka sätt det används för att utveckla 
bildämnets kommunikativa aspekter. Resultatet visar att även om eleverna har tillgång till egna 
lärplattor i de flesta klasser, saknas datorer på skolorna vilket är en orsak för att ett visst område, 
som bildredigering, i det centrala innehållet, inte finns med i undervisningen. Att kunna 
kommunicera innebär, enligt Vygotskij och den sociokulturella traditionen att kunna använda sig 
av redskap för kommunikation. Medierande redskap är fysiska redskap, som exempelvis en dator 
som bör kompletteras med de intellektuella redskapen, alltså sammanföra teori och praktik för att 
åstadkomma förståelse poängterar Säljö. 76 I och med att resultatet visar att det saknas medierande 
redskap på skolorna kan slutsatsen dras att alla elever inte kan utveckla förståelsen i den mån vårt 
multimodala samhälle kräver. Selander och Kress framhåller att olika resurser väljs och används 
vilket handlar om lärandet i olika kontexter. Att lärare väljer bort vissa moment i undervisningen 
tyder på att lärarnas egna val vilka begränsar lärandet. Björcks studie visar att bildämnets 
kommunikativa aspekter som bildanalys begränsas då det praktiska i datoranvändningen och 
hanteringen av olika dataprogram tar för mycket utrymme, medför att bildens uttrycks- och 
kommunikativa möjligheter i elevernas bildframställning förblir obemärkta.77 Lärarnas snäva 
utsagor, vad det gäller medierande redskap och hur de används i undervisningssammanhang tyder 
på, som i Björcks studie, begränsningar vad det gäller utveckling av ämnets kommunikativa 
aspekter. Jag menar att multimodalitet som handlar om att kommunikation och lärande alltid sker 
med olika semiotiska resurser samtidigt begränsas då bland annat digitala resurser i form av 
datorer inte finns att tillgå för alla elever.78  
 
Samtliga lärare som deltog i undersökningen berättar att utgångspunkten i undervisningen är 
läroplanen dock framkommer det att vissa delmoment väljs bort helt och att fokusen läggs mer 
på till exempel hantverk än på bildanalys. Det sociokulturella perspektivet är starkt närvarande i 
dagens syn på lärande där kommunikation och det sociala samspelet ses som ett grundläggande i 
elevernas kunskapsutveckling för att nya mediers inflytande i dagens samhälle och skola ställer 
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. I och med att bildanalys är bildämnets kommunikativa del som 
inte prioriteras i lärarnas bildundervisning kan man konstatera att ämnet fortfarande är starkt 
präglat av gamla traditioner. Utifrån intervju med både Eva och Ingrid kan man konstatera att 
lärare försöker täcka alla område i det centrala innehållet men att vissa områden arbetar man mer 
med än andra. Det har att göra med elevernas baskunskaper, framhåller både Eva och Ingrid och 
liknande konstaterande påvisas även i Gunilla Welwerts studie. Lärarna menar, i likhet med 
Welwert studie som visar att avsaknad av de grundläggande kunskaperna från grundskolan i 
ämnet påverkar eleverna vidare på gymnasiet, att eleverna först måste få grundläggande 
kunskaper i bildframställning för att kunna gå vidare och kommunicera med bilder. Ingrids 
tankegångar överensstämmer med läroplanens beskrivningar i kunskapsområdet, bildanalys, som 
innebär att eleverna måste utveckla förståelsen för hur bilder är framställda, vad bilder handlar 
om, vem som skapat bilden och i vilket syfte. Ingrid pratar om att eleverna måste få ett bildspråk 
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i de lägre årskurserna men det framgår inte hur bildspråket används i de högre årskurserna där 
hon arbetar. Visuell läskunnighet, som Björck lyfter fram, innebär att elever måste tillägna sig ett 
bildspråk och det genom bildanalys för att kunna hantera bilder från olika medier. Jag menar om 
bildanalys väljs bort kan eleverna inte utveckla förståelse för bildspråk och bildens 
kommunikativa aspekter som den visuella kulturen som vi befinner oss i kräver.79 
 
Lärarnas utsagor om vilka moment som är svåra att genomföra i bildundervisningen är olika. 
Anna lyfter fram bildanalys medan övriga lärare pratar om digitala och hantverksmässiga redskap. 
Redskap som inte finns alls eller inte finns tillgängliga endast för bildundervisning. Material som 
är tidskrävande väljs också bort av klasslärare och det kan förstås mot bakgrund av det låga 
antalet undervisningsminuter i veckan. Säljö framhäver att de intellektuella redskapen som är 
föränderliga och beroende av de kulturella traditionerna är de språkliga tyder resultatet på att 
bildämnet fortfarande präglas av gamla traditioner eftersom bildanalys inte får stort utrymme i 
undervisningen. 

3.1.2 Diskussion om rum och material 

Multimodalt perspektiv anlägger vikten av lärmiljöer som resurs för lärande. Det fysiska rummet, 
inverkar på det sociala rummet poängterar Selander och Kress. Vidare framhåller forskarna att 
rummets betydelse är i ständig förändring och att olika resurser skapas och används i sociala 
sammanhang. Jag menar att den traditionella klassrumsundervisningen skapar hierarki då läraren 
oftast intar en maktposition med placeringen i det sociala rummet. Marner och Örtegren 
diskuterar förutsättningar för bland annat bildämnet som kräver materiella resurser som till 
exempel mediestudio och digitala resurser. Resultatet visar att elever i de lägre åldrarna inte har 
tillgång till en bildsal, estetsal eller mediestudio utan all undervisning sker i klassrummet. Även 
separata rum, där eleverna kan arbeta, saknas då gemensamma utrymmen på skolorna, som 
korridor, får användas under bildundervisning under förutsättning att eleverna inte stör annan 
verksamhet på skolan. Jag menar att möjligheter för att uppnå bildämnets fulla potential genom 
undervisning i ett traditionellt klassrum inte kan erbjudas. 80 
 
I de högre årskurserna där Ingrid och Anna undervisar endast i bild finns bildsal och estetsal 
tillgängliga endast för flera estetiska ämnen som får dela på vissa utrymmen. Annas bildsal är 
placerad i ”estetbyggnaden” som är en separat byggnad från skolan där eleverna har undervisning 
i andra ämnen vilket kan tolkas på olika sätt. Marner och Örtegren diskuterar om integration av 
estetiska lärprocesser i all undervisning i skolan där estetiska ämnen skulle vara ett givande bidrag. 
I och med att man väljer att placera estetiska ämnen separat från andra ämnen kan man 
ifrågasätta möjligheterna till det ovan nämnda. Situationen på Annas skola återspeglar 
motsättningen mellan ”en kulturskola för alla” och ”treämnesskola”, anser jag. Lärare som har en 
bildsal berättar att de är nöjda med lokaler medan lärare som använder elevernas klassrum för 
bildundervisning tycker att en bildsal skulle gynna både elever och lärare betydligt och det på 
grund av materialtillgänglighet.81 
 
Förutom olika lärmiljöer spelar andra lärresurser, bland annat digitala, en viktig roll i dagens 
skola. Selander och Kress lyfter fram begreppet mobilt lärande som avser alla fysiska digitala 
redskap.82 Den digitala tekniken i bildundervisningen avser bl.a. användning av dator för att 
skapa, hantera, bearbeta och analysera bilder. Kommunikationsprocessen har digitaliserats då 
användning av datorn har utvecklats till att omfatta både produktion och distribution av bilder 
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och därmed är digital bildbehandling vanlig i skolan, poängterar Marner och Örtegren.83 Björck 
diskuterar användning av digital teknik i bildundervisning och menar att det möjliggör nya sätt att 
arbeta med vad visuella uttryck gör och hur de skapar mening. Eftersom resultatet visar att digital 
teknik inte används i så stor utsträckning i bildundervisning kan Björcks konstaterande av 
meningsskapande av visuella uttryck ifrågasättas i lärarnas undervisning.84 
 
Materialtillgången varierar på skolorna visar resultatet. Bildsalar där bildlärare Anna och Ingrid 
arbetar är utrustade med material, tillräckligt för att kunna bedriva undervisningen. Även om 
Ingrid saknar brännugn till lera har hon hittat alternativ till det och det är självtorkande lera. Det 
visar på att läraren inte valt bort det momentet i undervisningen utan hittat alternativ. Till skillnad 
från Ingrid arbetar de övriga klasslärare endast med det material som finns tillgängligt på skolan. 
Maj berättar att hon inte arbetat tredimensionellt i klassen då tiden inte räcker till och att material 
saknas. Jag menar att det går att hitta alternativ även om man inte har tillgång till just det 
materialet som finns på skolan och som Maj poängterar att det handlar om lärarens engagemang. 
Att de verksamma lärarnas uppfattningar och värderingar påverkar ämnets innehåll, utformning 
samt uppfattning om ämnet visar även Wetterholms studie. Utifrån lärarnas uttalande kan man 
konstatera att lärarna är olika engagerade i bildundervisningen. Ingrid och Anna berättar väldigt 
mycket under intervjuerna medan de övriga informanter berättar ganska kortfattat om materialet 
och innehållet i undervisningen. Lärarnas gemensamma yttrande handlar om digitala verktyg i 
form av datorer som saknas på skolorna. Även om eleverna har egna lärplattor upplever lärarna 
att de inte lämpar sig för bildundervisningen. Björcks studie visar att arbete med datorer i 
bildundervisning begränsas till det praktiska i datoranvändningen. Det kan bero bland annat på 
att lärare inte har goda kunskaper i hantering av olika dataprogram. Även om det inte tydligt 
framkommer i lärarnas utsagor hur det digitala hanteras finns det indikationer på att lärare inte 
vet hur de ska arbeta med lärplattor som finns tillgängliga och därmed anser att de inte lämpar sig 
för bildundervisning.85 

3.1.3 Diskussion om uppfattningar om ämnet 

Frågan som ställdes till alla lärare var en öppen fråga om uppfattningar om bildämnet och lärarna 
ombads att svara fritt. Lärarna svarar inte vad de själva tycker om dagens bildämne utan uttalar 
sig om vad de tror att andra tycker. I tre av fem svar tror lärarna att eleverna tycker om bildämnet 
eftersom det är roligt därför att det är väldigt få elever som inte engagerar sig.86 
 
I ett av uttalanden kom det fram att föräldrar tycker att ämnet är oviktigt eftersom det handlar 
mest om lek och avkoppling. Varför läraren upplever att föräldrar tycker på detta viset är oklart. 
Samma lärare svarar att bildämnet är ”ett ont måste” för en del lärare medan andra tycker det är 
”kul”. Detta indikerar på att bildämnet inte har så hög status på skolan eftersom inga positiva 
reflektioner om ämnet framkom i svaren. Endast en lärare svarar att ämnet är ett lågstatusämne 
vilket kan bero på att lärarnas egna uppfattningar dels på grund av att lärare inte ser kopplingen 
mellan bild och andra ämnen och dels för att bildämnet inte värderas högt av andra lärare på 
skolan. Frågor av samma slag diskuterades i NU03 vilket visar på liknande resultat att eleverna 
tycker att det är roligt men att kunskaperna i ämnet är obetydliga, fastän rapprten gjordes över ett 
decennium innan detta arbete. Även forskarna Marner och Örtegren diskuterar bildämnets 
marginaliserade roll i den svenska skolan och menar att det beror dels på att ämnet ses som ett 
estetiskt-praktiskt ämne och dels för att ämnet inte helt vilar på styrdokumenten utan till en viss 
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del på beprövad erfarenhet. Likaledes noterades detta i lärarnas svar då undervisning består, för 
det mesta, av praktiskt verksamhet samt att lärarna väljer innehållet utifrån eget tycke.87 
 
Fastän forskare poängterar att bildundervisning kan utveckla förmågor som kreativitet, visuell 
läskunnighet och multimodalitet som kan hjälpa eleverna i framtiden anses bildämnet fortfarande 
som mindre viktig, visar resultatet. Jag menar att ämnet fortfarande präglas av gamla traditioner 
även om läroplanen anlägger vikten på ämnets kommunikativa aspekter genom multimodalt 
perspektiv på kunskap och lärande. Jag menar att vår visuella kultur medför ökade krav på 
utveckling av den visuella kompetensen hos eleverna samt ökad medvetenhet i samhället om 
vikten av meningsfull bildundervisning. 
 

3.2 Metoddiskussion 
 

En kvalitativ intervjuundersökning i detta examensarbete har både fördelar och nackdelar. 
Metoden är av kvalitativ ansats som kan ge en helhetsförståelse av fenomenet som studeras. 
Forskning inom samhällsvetenskapen använder kvalitativa metoder då man kan söka samband, 
uppnå bättre förståelse samt djupgående studera ett fenomen, vilket är en fördel för denna 
undersökning. Den valda datainsamlingsmetoden för denna undersökning är intervjuer som 
kräver ett möte med informanter vilket gör att alla frågor som ställs besvaras till skillnad från ett 
frågeformulär där informanter kan strunta i att besvara vissa frågor, framhåller Larsen. På detta 
sätt kan man gå på djupet och få bättre helhetsförståelse samt att missförstånd kan redas ut. 88 
 
Frågorna till intervju har utformats med utgångspunkt i arbetets frågeställningar för att arbetets 
syfte ska uppnås. Frågorna var enkla frågor och det förekom inga missförstånd under 
intervjuerna. Frågorna var öppna då informanter fick svara fritt. Fördelen med denna typ av 
frågor är att de svaren som gavs var ganska breda och innehöll mycket information. Nackdelen är 
dock att svaren som informanterna gav under intervjun var ganska omfattande och det förekom 
svar som inte var relevanta eller som berörde andra tema. Intervjuerna tog mellan 10 och 20 
minuter att genomföra på grund av att inga följdfrågor ställdes och detta kan vara både till för- 
och nackdel för arbetets resultat. Fördelen är att frågor som kan styra in samtalet undveks samt 
att intervjuarens egna förförståelse inte kan påverka resultatet utan att resultatet endast baseras på 
lärarnas utsagor. Nackdelen är att resultatet begränsas då följdfrågor skulle bidra med arr belysa 
ytterligare aspekter av ämnet som studeras. 
 
Analysmetoden är en innehållsanalys vilket innebär att kunna förstå och tolka, samt sortera och 
kategorisera det som framkom under intervjuerna. Intervjuerna transkriberades inte i sin helhet 
utan delar som ansågs vara olämpliga togs bort som till exempel pauser, vissa fraser, suckar osv. 
Detta reducerade texten till endast ren text vilket underlättade innehållsanalysen. Nackdelen med 
detta sätt att transkribera är att delar som tas bort som pauser, suckar och dyl. kan ge bredare 
förståelsen om fenomenet som studeras eller andra tolkningar av lärarnas utsagor än de som detta 
resultat visar.89 
 
Vad det gäller urvalet i denna undersökning är det begränsat till endast fem intervjuer vilket gör 
att resultatet inte kan generaliseras till en hel bildlärarpopulation. En mer omfattande studie med 
många fler informanter skulle förstärka arbetets reliabilitet. Om urvalet hade omfattat fler 
informanter hade resultatet blivit annorlunda. Även avgränsningar som gjordes påverkar 
resultatet då vissa informanter arbetar som klasslärare. Om endast verksamma bildlärare hade 
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ingått i undersökningen hade resultatet blivit annorlunda. Även kombinering av flera metoder, 
triangulering, skulle kunna öka reliabiliteten. 90 
 
En annan nackdel med valet av datainsamlingsmetoden är att hitta relevanta informanter. 
Avgränsningen gjorde att det inte fanns många informanter med de ställda kriterierna att tillgå 
vilket gjorde att två skolor till fick kontaktas. En annan svårighet gällande intervjuer var att 
informanterna var väldigt upptagna och det var svårt att hitta en tid som passade. Även 
informanter som valde att inte delta. Att jaga informanter upplevdes tidskrävande och 
påfrestande. 
 
Resultatet i denna undersökning är tillförlitlig i den omfattning studiens görs. Det vill säga till 
begränsad population i urvalet samt i den sociala kontexten studien görs. 
Undersökningens reliabilitet skulle kunna ökas genom triangulering91 som innebär användning av 
flera redskap, till exempel flera metoder, i undersökningen vilket inte gjordes i detta fall. 
 
 

3.3 Slutsatser  

 

 På vilka sätt påverkar undervisnings- och planeringstid planering av undervisning i ämnet 
Bild?  
 

Undervisning i bilämnet planeras med utgångspunkt i det centrala innehållet i Lgr11, visar 
resultatet. Lärarna har för ambition att täcka alla delar i det centrala innehållet i undervisningen 
dock är det hantverksmässiga som dominerar och det kommunikativa som bildanalys är sällan 
förekommande. Detta beror på lärarnas dåliga kunskaper om bildanalys men även på lärarnas 
engagemang, menar jag. Planeringen av undervisning sker i första hand efter timplanen på 
skolorna då tiden för undervisning i bildämnet varierar efter kommun och skola. Även om 
skolverket har rekommenderat timmar för ämnet ser det olika ut på skolorna eftersom timmarna 
för undervisning bestäms av kommunen, rektorer och även de enskilda lärarna. Resultatet visar 
även att bildundervisning i de lägre åldrarna är begränsad vad det gäller både tid och innehåll. 
Lärarnas planeringstid för undervisning varierar beroende dels på undervisningstimmar och dels 
på lärarnas egen tjänstgöringsgrad, visar resultatet. Även om forskningen anlägger vikten på de 
kommunikativa aspekter i bildämnet som viktig del i elevernas framtid och deltagande i dagens 
multimodala och massmediala samhälle är bildämnet i dagens skola fortfarande präglad av gamla 
traditioner. Eftersom det sociokulturella perspektivet som dominerar inom pedagogiken betonar 
vikten av kommunikation och det sociala samspelet inom kunskap och lärande, visar resultatet i 
detta examensarbete att undervisning i bild inte lever upp till de kraven som ställs för ett 
meningsfullt lärande.  
 

 Hur inverkar material och rum på planering av undervisningen i ämnet Bild? 
 

Ramfaktorer så som material och rum inverkar på planering av undervisning i ämnet bild. Genom 
multimodalt perspektiv sker lärande genom olika kontexter som handlar om vilka resurser som 
väljs och hur dessa resurser brukas. Resultatet visar att lärarnas egna uppfattningar och 
prioriteringar påverkar innehållet i undervisningen som även anpassas efter materialet som finns 
tillgängligt på skolan. Även rum inverkar negativt på planeringen av undervisning då lärarna som 
inte har tillgång till en bildsal väljer oftast bort innehåll som är tidskrävande och som kräver 
mycket förberedelser och efterarbete. Lärarna som inte har tillgång till bildsal eller inte har 

                                                           
90 Se 1.5.3 
91 Dimenäs (2007) s.231 



 

26 
 

tillräckligt med material är lärare som arbetar på lågstadiet. Lärare som arbetar i årskurserna 4 till 
6 och 7 till 9 har tillgång till både bildsal och i synnerligen mycket mer material än lärare som 
arbetar i årskurserna 1 till 3.  
 

 Vilka uppfattningar om dagens bildämne ger sig till känna hos verksamma lärare?  
 
De uppfattningar som ger sig till känna om dagens bildämne hos lärare är att bildämnet inte har 
lika hög status som ämnen svenska och matematik. Det kan bero på dels att lärare inte ser 
kopplingen mellan bild och andra ämnen och dels för att det inte förekommer någon integrering i 
ämnet. Lärarnas utsagor indikerar på att lärare som inte undervisar i ämnet upplever bildämnet 
som jobbigt och oviktigt. Resultatet visar att elever upplever att bildämnet är roligt men att 
föräldrarna tycker att ämnet är oviktigt. Lärarnas egna inställningar till och uppfattningar om 
ämnet gör ämnet till det, det är och uppfattas som, anser jag. Detta trots att forskare lägger fram 
bevis på att bildundervisning kan utveckla förmågor hos eleverna som är väsentliga för att kunna 
förstå och ta del av visuella uttryck vi omges av i dagens massmedial samhälle. 
 

4 AVSLUTANDE REFLEKTION 
 

I detta avsnitt ges några reflektioner samt idéer inför nya forskningsfrågor som kan vara 
intressanta inför framtida studier. 
 
Det som har varit mest intressant i denna undersökning är att ta reda på hur det ser ut i 
verkligheten vad det gäller planering av bildundervisning. Det som har varit en ögonöppnare för 
mig är att bildämnet tilldelas väldigt lite tid i undervisningen jämfört med andra ämnen. Detta 
lägger stort ansvar på lärarna avseende planering samt val av innehåll i bildundervisning. I och 
med att vi lever i en bildtät multimodal medievärld är det av största vikten att eleverna, redan i de 
yngre åldrarna, får kunskaper om hur bilder framställs och vad de förmedlar, vilket inte sker i 
någon stor omfattning i dagens skola. Elever i de yngre åldrarna får väldigt lite eller nästintill 
ingen bildundervisning alls medan elever i de högre åldrarna får något mer. Trots mer tid i de 
högre åldrarna är det otillräckligt för att lärarnas planering och elevernas lärande skulle kunna 
uppnå ämnets komplexa syfte, anser jag. Jag menar att ämnet borde få mycket större utrymme i 
den svenska skolan eftersom forskningen poängterar att integrering av estetiska uttrycksformer i 
alla ämnen breddar förståelsen och underlättar kunskapsutveckling hos elever samtidigt som 
verkligheten visar på motsats. I och med att lärarna saknar kunskaper i hur de ska arbeta med 
ämnets kommunikativa del och undervisningstiden är ganska låg, lägger de flesta lärare inte så 
stor vikt på bildämnet vilket leder till att resultatet i NU03 rapport fortfarande är aktuell trots att 
den är gjort för över ett decennium sedan. Mot denna bakgrund och vetskap om den aktuella 
forskningen i ämnet skulle det vara intressant att undersöka på vilket sätt det resoneras kring 
ämnets timplan, både kommunalt och lokalt på skolorna. En sådan studie skulle bidra till att 
tydliggöra bildämnets betydelse i den svenska skolan. 
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Bilaga 1 Informationsbrevet 
 

 
 
 
 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, 
med titeln: Bildämnet utifrån lärarperspektiv. En kvalitativ 
intervjuundersökning om planering av bildundervisning med fokus 
på tid, rum och material.  
 
Undersökningen görs i syfte att belysa hur verksamma lärare planerar undervisningen i 
bildämnet och hur det svarar mot det gällande läroplanen. Vidare är syftet att lyfta fram vilka 
ramfaktorer, så som rum, tid och material påverkar planeringen i bildämnet samt vilka 
uppfattningar om dagens bildämne som ger sig till känna hos verksamma lärare. Följande 
frågeställningar har utformats för att studiens syfte ska uppnås: 

 

 På vilka sätt planeras undervisning i bildämnet utifrån kursplanen i ämnet Bild?  

 Hur inverkar olika ramfaktorer så som material och rum på planering av 
undervisningen i ämnet Bild? 

 Vilka uppfattningar om dagens bildämne ger sig till känna hos verksamma lärare?  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i undersökningen 
är helt frivilligt och kommer att behandlas enligt konfidentialitetskravet. Du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att genomföras 
genom intervju som beräknas ta ca 10 minuter. Intervjufrågorna är utformade som öppna 
frågor vilket ger dig möjlighet att besvara fritt och utifrån egna kunskaper och erfarenheter.  
Den insamlade materialet kommer att behandlas och besvaras konfidentiellt. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Student: Nina Kukobat   Handledare: Cecilia Andersson 
Mail: h11ninku@du.se   Mail: cad@du.se   

Mobil: XXXXXXXXXX   Telefon: XXXXXXXX 
 
Underskrift intervjuare   Underskrift deltagare 
 
______________________  __________________________ 
 
 
Ort och Datum   Ort och Datum 
 
______________________  ___________________________ 
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Bilaga 2 Frågor till intervju 
 

Bildämnet utifrån lärarperspektiv 

En kvalitativ intervjuundersökning om planering av bildundervisning med fokus på tid, 

rum och material.  

 

Frågor till intervjun  

 Allmänna frågor kring dig och din utbildning/erfarenhet. Besvaras kort. 

Vilka årskurser undervisar du just nu i ämnet Bild? 
Är du behörig att undervisa i bildämnet?  
Hur många poäng har du läst Bild på högskolan? 
Hur många år har du arbetat som lärare? 
Hur många år har du undervisat i ämnet bild? 
 
Frågor som behandlar planering av undervisning i ämnet. Besvaras utförligt.  
 
Hur ser det ut vad det gäller tiden (planeringstid, undervisningstid, lektionstid) i ämnet Bild? 
Hur lång tid lägger du på planering av undervisning i ämnet Bild? 
På vilket sätt väljer du ut olika uppgifter utifrån det centrala innehållet i ämnet Bild?  

Vad är det som gör att du väljer eller inte väljer genomföra vissa moment i undervisningen 

utifrån det centrala innehållet? 

Väger bildanalys (det kommunikativa) och bildframställning (det hantverksmässiga) lika 

mycket i din undervisning?  

Vad anser du, för dig som lärare är det svåraste att tillföra och hantera i undervisningen 

utifrån det centrala innehållet?  

Vad anser du påverkar valet av innehållet i undervisningen?  
Vilket innehåll anser du är övervägande i bildundervisningen?  

 

 

 Frågor kring ramfaktorer i ämnet. Rum och material. Besvaras utförligt. 

 
Hur ser det ut på skolan där du arbetar avseende lokaler (bildsal, mediesal, verkstad, ateljé osv.) i 
ämnet Bild? 
Hur ser det ut gällande material (redskap, verktyg osv.) i ämnet Bild? 
 
Fråga avseende uppfattningar om dagens bildämne. Besvaras utförligt. 
 

Hur uppfattas bildämnet enligt dig?  
 
 
 
Nina Kukobat 
Högskolan Dalarna  
Examensarbete 2 för Grundlärarexamen inriktning 4-6 
Avancerad nivå 

 


