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Abstract: Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad forskning kommit 
fram till gällande elever i grundskolans kommunikativa kunskapsutveckling utifrån 
bildanalys och bildsamtal i bildundervisningen. Den metod som valts för att 
genomföra detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie för att undersöka 
litteratur inom det valda forskningsfältet. Utifrån analysmetoden innehållsanalys har 
urval av forskningslitteraturen genomförts med fokus på svenska publikationer. 
Frågeställningarna är formulerade för att undersöka hur eleverna utvecklar 
kommunikativa förmågor genom bildanalys och bildsamtal, varför dessa moment är 
viktiga för elevernas lärande samt vad bildundervisning i svensk grundskola 
innehåller. Analys och dess resultat visar att elevernas kommunikativa förmågor 
utvecklas i positiv riktning genom bildanalys och bildsamtal. Genom bildanalys 
utvecklas elevernas bildspråkliga kompetens vilken är viktig för att eleverna ska kunna 
tolka, förstå samt kritiskt granska bilder. Bildsamtal är, ur ett sociokulturellt 
perspektiv, viktigt för elevernas lärande, elever interagerar och utvecklar bildspråklig 
kunskap tillsammans. Kommunikation i meningsskapande och lärande sammanhang 
bidrar till elevernas fördjupade förståelse för sig själva samt sin omvärld. Slutligen 
visar även analys och dess resultat att bildkommunikativa inslag inte förekommer i 
tillräckligt hög utsträckning i bildundervisningen. Detta beror, enligt forskningen, 
delvis på att bildlärarna och eleverna inte uppfattar bildämnet på samma sätt. 
Bildlärarna har, enligt forskarna, inte nått fram med det kommunikativa perspektivet 
på bildämnet som Lgr11 framhåller.  
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1. Inledning 

 
1.1 Introduktion  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ( Lgr11, s.20 ) 
framhävs betydelsen av bildämnet i grundskolan och att ämnet ska ge eleverna 
förutsättningar för att utveckla sina kommunikativa förmågor. Genom bildanalys ska 
förståelse och kunskap utvecklas för hur bilder konstrueras och vilket budskap de vill 
förmedla. Bildundervisningen ska möjliggöra kritisk granskning av olika medier samt 
ge eleverna kunskap och förmåga att diskutera kring detta. Läroplanen (2011, s.9) 
skriver i avsnittet om skolans uppdrag hur språk, lärande och identitetsutveckling står 
i nära relation till varandra. Eleverna ska ges rika möjligheter att samtala för att få 
utveckla sina kommunikativa förmågor samt ett förtroende för sin kommunikativa 
kompetens.  

Det har i undersökningar framkommit att bildundervisningen inte innehåller 
bildanalys, bildsamtal och bildkommunikation i tillräckligt hög grad. Anders Marner , 
professor i pedagogiskt arbete, och Hans Örtegren, docent i pedagogiskt arbete, 
(2005, Nationella Utvärderingen av grundskolan [NU-03]), har på uppdrag av 
Skolverket genomfört en nationell utvärdering av bildämnet. Baserat på denna 
utvärdering (NU-03) har det kunnat konstateras att det förekommer brister i 
bildämnets undervisning som behöver förändras och utvecklas för att uppnå målen. 
2013 genomförde Marner och Örtegren (2015, Skolverkets Nationella Utvärdering 
2013, Bild i grundskolan årskurs 6 och 9, [ NÄU-13]) ytterligare en utvärdering av 
bildämnet för att undersöka hur genomförandet av den nya läroplanen Lgr11 (2011) 
påverkat ämnet.  

Under min tid på VFU har jag upplevt att elevers kommunikation med varandra 
under bildlektioner är begränsad och inte har någon relation till undervisningen. Likt 
den utvärdering (NU-03) Skolverket låtit göra består främst den undervisning jag 
iakttagit av traditionsbundna inslag där det fria, individuella skapandet är i fokus. Jag 
upplever både från elever, som från andra vuxna i min omgivning, en ifrågasättande 
attityd till bildämnets betydelse. I relation till detta kan man anta lärarna inte når fram 
med bildämnets uttryckta kommunikativa syfte. 

Trots läroplanens tydliga betoning att bildundervisningen ska innehålla bildanalytiskt 
arbete som ska utveckla elevernas kommunikativa förmåga, har jag inte upplevt detta i 
någon större utsträckning under min VFU-tid. Jag vill i detta examensarbete 
undersöka vad forskningen visar att bildanalys i undervisningen kan bidra med för att 
utveckla elevernas kommunikativa förmåga samt hur bildsamtal kan påverka elevernas 
lärande. Begreppet bilder i studien inkluderar alla slags bilder; rörliga bilder, stillbilder, 
konst, foto, reklam, bilder i läromedel m.fl., som eleverna möter och som kan 
användas i bildanalys och bildsamtal i bildundervisningen. Examensarbetet tar sin 
utgångspunkt i vad Lgr11 beskriver bildämnet ska innehålla samt avser att undersöka 
hur läroplanen påverkat undervisningen utifrån vad NÄU-13 redovisar för resultat. 
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Litteraturstudien avser att inrikta sig på bildämnet i grundskolans alla årskurser och 
inte att enbart fokusera på vissa, detta för att ge en allmän översikt av 
bildundervisningen, såväl i historiskt perspektiv som i de frågeställningar som studien 
avser att besvara. Litteraturstudien utgår ifrån svensk bilddidaktisk forskning men 
inkluderar även språkdidaktiskt forskning då det har varit av relevans för det 
sociokulturella perspektivet på lärande i relation till bildundervisningen .  

 

1.2 Bakgrund 
 

1.2.1 Det sociokulturella perspektivet på kommunikativ kunskapsutveckling 
Bakgrunden inleds med en översikt över hur forskningen ser på lärande ur ett 
sociokulturellt perspektiv, vad detta innebär för synen på kommunikation, språk och 
dess relation till bild.  

Roger Säljö (2010, s.184), professor i pedagogik och forskare, beskriver hur ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att man definierar att lärande och 
kunskapsutveckling handlar om förmågor av kulturell karaktär som människor 
utvecklar. Läsa, skriva och resonera abstrakt nämns som några av dessa förmågor. Vi 
tänker och kommunicerar med språkliga redskap vilka inom den sociokulturella 
traditionen kallas för medierande redskap. Dessa redskap utgörs av tecken, symboler och 
teckensystem utifrån vilka vi kan kommunicera och tänka. De benämns som såväl 
intellektuella som fysiska redskap, kulturella redskap. Ett exempel på ett kulturellt 
redskap är bild som finns i såväl fysisk form men som behöver intellektuella redskap 
för att förstås och användas i ett kommunikativt syfte (Säljö, 2010, s.187). Inom den 
sociokulturella traditionen särskiljer man inte bilder, verbalt och skriftligt språk utan 
de utgör alla viktiga delar som står i relation till varandra för att förklara vår omvärld 
och utveckla språkliga förmågor. Säljö (2010, s.188) definierar människan som en 
multimodal teckenskapare som är i en ständigt utvecklande kommunikativ fas. Den 
digitala teknikens ständiga utveckling möjliggör för människor att kommunicera såväl 
med som om bilder menar Säljö (2010, Ibid ).  

Säljö (2010, s. 183-185) skriver om en av den sociokulturella traditionens mest kända 
profiler, den ryske pedagogen och filosofen Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934). 
Vygotskij arbetade med frågor om lärande, kunskapsutveckling och språk som har 
kommit att ha stor betydelse för skolan och det sociokulturella perspektivet. Vygotskij 
var mycket engagerad i skolutveckling och ansåg att barn vinner språklig kunskap 
tillsammans med andra i sin närhet. Språk finns, enligt Vygotskij, både mellan 
människor och inom människor, de står i nära relation till varandra och det är genom 
kommunikation via språkliga redskap vi formas som tänkande människor. 
Kommunikation med andra människor verbalt ger oss möjlighet att även uttrycka oss 
estetiskt (Säljö 2010, s.189). Samtal där man får uttrycka tolkningar och känslor 
utifrån bilder är exempel på lärande sammanhang ur ett sociokulturellt perspektiv.  

1.2.2 Bildämnets utveckling mot ett kommunikativt ämne 
Bildämnet beskrivs ur ett historiskt perspektiv för att visa hur det utvecklats mot det 
kommunikativa skolämne det benämns som i nutid. Denna tillbakablick på bildämnet 
avser att ge en djupare förståelse för bildämnets utveckling genom de olika 
styrdokument som präglat bildundervisningen och hur starka traditioner lever kvar 
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inom skolämnet än. Den historiska tillbakablicken redovisas baserat på det Gunnar 
Åsén, professor emeritus i didaktik, skriver i sin artikel Varför bild i skolan? (2006).  

Teckningsämnet började ta form i början av 1800-talet vid konstnärsutbildningar på 
olika akademier och ateljéer. Detta var innan allmän obligatorisk skola, teckning och 
rit-undervisning förekom endast vid högre hantverksutbildningar och undervisningen 
präglades framförallt av avbildning där man arbetade kollektivt. Alla elever arbetade 
med samma moment och i den takt som läraren avsågs som lämplig (Åsén 2006. 
s.108). 

1865 blev ämnet Teckning obligatoriskt från att innan ha spelat en marginell roll i 
skolan. Behov av kvalificerad arbetskraft i och med den ökade industrialiseringen 
medförde att teckningsämnet fick en allt större betydelse hos läroverken (Åsén,2006. 
s.109). Under den senare delen av 1800-talet började estetiska aspekter influera 
teckningsämnet alltmer och ämnets betydelse för att utbilda ögats sinne för skönhet 
utvecklades (Åsén 2006, s. 110). I slutet av 1870-talet blev Teckning framskrivet som 
ett eget ämne på folkskolornas scheman. Man tillämpade den traditionella 
undervisningsmetoden, som utarbetats av den tyske pedagogen Adolf Stuhlmann. 
Detta innebar en kollektiv undervisning där man med linjer och geometriska former 
ritade efter rutmönster. Ämnets övergripande syfte var att utveckla elevernas 
kunskaper för att upprätthålla noggrannhet, deras arbetsdisciplin samt renlighet. 
Teckning framhölls vara av nytta för elevernas yrkeskvalificering med fokus på det 
praktiska och moraliska värdet av ämnet. Stuhlmanns undervisningsmetod spreds i 
folkskolorna och positivt med den ansågs vara det fokus på disciplin och ordning som 
blev effekten i klassrummet samt de låga kraven på lärarens kunskap och kompetens 
inom området (Åsén 2006, s.110).  

Slutet av 1800-talet och långt in på nästa sekel kom att handla om ämnet Tecknings 
praktiska aspekt i relation till de estetiska aspekterna på bildning. Vid sekelskiftet 
började ämnets betydelse framhållas vid högre utbildningar men dessa inkluderade 
endast pojkar och yngre män. Flickor och kvinnor vid den här tiden utbildades med 
fokus på deras förmåga att vara goda husmödrar och fruar (Åsén, 2006. s.111). Barns 
bildskapande fick ett ökat intresse under 1900-talets första del och stora empiriska 
studier av barns bilder och deras bildskapande genomfördes med syfte att undersöka 
om man kunde skönja mönster i barns teckningsförmåga i relation till deras ålder och 
mognad (Åsén 2006, s.112). De empiriska studierna resulterade i teorier om barns 
bildskapande från klotterstadiet vid unga ålder till det välutvecklade skapandet man 
kunde urskilja i deras bilder vid högre åldrar. Dessa teorier kom att ha stor betydelse 
för skolans utformning av undervisning och bedömning då man fick ökad kunskap 
om vad man kunde förvänta sig att barn skulle kunna vid olika åldrar.  

1919 års undervisningsplan inkluderade de ovanstående beskrivna teorierna och gällde 
fram till 1950-talets början. Undervisningsplanen framhöll teckningsämnet som ett 
viktigt stöd för övriga skolämnen där kreativt skapande genom hantverksmässiga 
tekniker kunde fördjupa teoretiska kunskaper (Åsén 2006, s.113). Under seklets första 
hälft började teckningsämnet mer och mer influeras av det fria skapandet och ämnets 
syfte framhölls under början av 1950-talet av argument om att vara ett ämne där 
avkoppling skulle vara centralt. Med detta innebar det att teoretiska inslag i 
teckningsämnet alltmer frångicks för att vara omväxling från övriga skolämnen där 
teori utgjorde en majoritet. Under nästföljande decennier fick det fria skapandet allt 
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större plats i skolans läro- och kursplaner. I läroplanen från 1962 betonades estetisk 
fostran och det fria skapandet som ledde till högre krav på att undervisningen skulle 
individualiseras samt att materialtillgång skulle möjliggöra detta (Åsén 2006, s.115). I 
takt med utvecklandet av samhällets visuella kultur då olika bildmedier som serier, 
TV, film och reklam alltmer breder ut sig börjar även dessa influera skolan. I och med 
detta började en bildspråklig inriktning av teckningsämnet ta form där 
bildanalysarbete blev alltmer centralt (Åsén 2006, s.117).  

Ett bildpedagogiskt nytänkande växte fram och i 1969 års läroplan fick 
teckningsämnet en vidare framtoning där bildkommunikation skrevs in som ett uttalat 
moment i grundskolans högre åldrar. Teckningsämnet bytte namn till Bild i den 
läroplan som kom 1980 och beskrivs som ett viktigt ämne där bildspråk och bild som 
kommunikationsmedel är i fokus. De kommunikativa aspekterna av bildämnet är av 
betydelse för elevernas utveckling av sin kreativitet och egna initiativförmåga som är 
av nytta för deras framtida liv såväl privat som i det yrkesverksamma (Åsén 2006, 
s.120). Vid sidan av bildframställning framhävs bildanalys och bildkommunikation i 
bildundervisningen. Trots de förändringar som genomförts i ämnets läroplaner har 
detta inte fått det genomslag i praktiken som man önskat. Under de senaste 25 åren 
har bildanalys och bildkommunikation spelat en central roll i styrdokumenten men 
ändå har de nationella utvärderingarna Skolverket låtit göra 1992 och 2003 visat det är 
bildframställning som har störst utrymme i bildundervisningen (Åsén 2006, s.118). De 
nationella utvärderingar som Åsén (2006) nämner redovisas ytterligare i denna 
litteraturstudies resultat samt den senaste nationella utvärderingen som publicerades 
2015 (NÄU-13).  

Skolämnet bild har genom de olika läroplanerna och styrdokumenten, som funnits 
genom åren, genomgått en utveckling som ämnats höja ämnets status och betydelse. 
Från att ha spelat en marginell roll i skolan har ämnet alltmer fått en betydande roll 
för elevernas bildning. Bilder spelar en allt större roll i vår vardag och elever behöver 
utbildas för att ges de verktyg som behövs för att möta dem och kritiskt granska dem. 
Detta behov av utbildning i visuell kommunikation kan urskiljas i Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) som beskrivs nedan. 

Bildämnet har i den senaste läroplanen Lgr11 skrivits fram som ett kommunikativt 
ämne vars undervisning ska syfta till att eleverna ska utveckla förmågor att kritiskt 
granska och tolka bilder och deras budskap. Dessa förmågor framhålls som 
betydelsefulla då bilder och bildkommunikation leder till att eleverna utvecklar 
kunskap för att kunna uttrycka sina egna åsikter och aktivt delta i sociala sammanhang 
och i samhället. Bilder uttrycks vara utvecklande för människors tänkande och 
lärande. Bildundervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse för 
bildbudskap och dess olika framställning beroende på vilka medier,  vilken kultur och 
tid de skapats i. Den kommunikativa aspekten beskrivs i läroplanens centrala innehåll 
för bildämnet, där bildanalys utskrivs som ett eget avsnitt i årskurs 1-3, 4-6 samt 
årskurs 7-9. Det centrala innehållet framhåller att bildkommunikation ska vara ett 
viktigt inslag i bildundervisningen samt att eleverna ska ges kunskap om de begrepp 
och ord som behövs för att kunna diskutera såväl andras som egna bilder. I 
läroplanens kunskapskrav för bildämnet beskrivs att elevernas förmåga att föra enkla 
resonemang om bilder och dess olika begrepp är ett krav för att uppnå betygsnivån E, 
vilket innebär godkänd, både i årskurs 6 och i årskurs 9 (Lgr11 2011, s.20-22).  
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1.2.3 Bilden som språk 

Bilder är verktyg som kan spegla erfarenheter, budskap samt stärka identiteter. 
Genom bilder kan bildskaparen förmedla känslor och uttryck men det är betraktaren 
som ger bilden en betydelse. Därför är det viktigt att betraktaren har den kunskap och 
de förmågor som krävs för att kunna analysera bilder samt att kunna sätta ord på sin 
analys och kommunicera kring den. Detta avsnitt avser att ge en bakgrund till vad 
bildanalys är, hur man tolkar bilder samt en del av de bildanalytiska begrepp som är 
viktiga att ha förståelse för i arbetet med detta.  

Stefan F. Lindberg (2006), reportagefotograf samt fotolärare, beskriver betraktarens 
roll i bildanalysarbetet och hur viktigt det är att denna kan knyta an till egna 
reaktioner, tankar och känslor. Man ger bildupplevelsen ett språk (Lindberg 2006, s. 
113). Stort sett alla de bilder vi möter i vår omgivning innehåller bildkoder vilka är 
uppbyggda av erfarenheter, förförståelse om olika fenomen och associationer. En 
bilds färg- och formspråk skapar bildkoder som ger oss en förståelse för vad bilden 
vill uttrycka för budskap (Frid 2002, s.299). För att knäcka dessa bildkoder kan man 
bryta ner en bild i de olika delar den är uppbyggd av. En systematisk bildanalys tolkar 
bildens olika element som tillsammans skapar en helhet, ett bildspråk som vill 
förmedla ett budskap (Danbolt 2002, s.21).  

I arbetet med bildanalys bryter man ner bilden i olika tecken och studerar och 
analyserar tecknen var och en för sig. De olika tecknen brukar man dela in i två 
kategorier då man analyserar dem, piktorala eller plastiska tecken utifrån vad de 
betyder. De piktorala tecknen är dem som vi kan knyta an till verkligheten. Denna 
kategori grupperas i tre olika slags teckengrupper där symboler, ikoner och index 
utgör tecken som alla kan sammankopplas med verkligheten. Plastiska tecken utgörs 
av färger och formers olika uttryck, starka färger och skarpa linjer ger ett annat 
uttryck än mjuka linjer och mildare färger. 

När man har analyserat en bilds olika tecken sammankopplar man dessa i vad som 
benämns som syntes. Syntes är det uppbyggande av olika tecken som blir deltecken till 
helhetstecken och som tillsammans ger bilden en betydelse (Frid 2002, s.292). Att 
associera olika tecken till varandra i en bildanalys kallas för metonym eller metaforisk 
sammankoppling. Den metonyma sammankopplingen, vilket är den vanligast 
förekommande i bildanalyser, har till syfte att undersöka vad det är bilden vill 
förmedla. Bildanalytikern ska genom bildens olika tecken kunna tolka bildens helhet 
vilket kräver en god associativ förmåga (Frid 2002, s.296). En metaforisk 
sammankoppling av bilders olika tecken är inte lika vanligt förekommande i bildanalys 
då det är främst i tal- och skriftspråk man använder sig av detta. I bildspråket kan 
man urskilja metaforiska sammankopplingar genom att utifrån färg och form 
associera till något annat än det bilden visar, t ex kan en basfiol associeras till den 
form en människokropps ryggtavla har (Frid 2002, s.297).  

Vid analys av en bild tar man inte bara in bildens olika tecken i beaktande utan 
sammanhanget bilden skapats i samt bildens skapare är också av relevans (Frid 2002, 
s.292). Till vem bilden riktar sig avgör hur man analyserar bilden, man skiljer mellan 
det som benämns mottagar- och sändarorienterade bilder. Mottagarorienterade bilder 
har en tydlig målgrupp och vill förmedla ett budskap till denna, reklambilder är ett 
exempel på bilder av detta slag. Sändarorienterade bilder kan vara svårare att analysera 
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då det är skapade utifrån bildskaparens upplevelser, tankar och känslor. Dessa är 
centrala i bildens budskap och bildanalytikern måste ta bildskaparens intentioner och 
bakgrund i beaktande i sitt analysarbete (Frid 2002, s.298) .  

Bildanalys av konstnärsbilder såsom de ovan beskrivna sändarorienterade bilderna 
kräver ett annorlunda angripande av bildanalytikern. En konstbild analyseras 
systematiskt genom att bildanalytikern sätter den i relation till åtta olika punkter: 
perspektiv, ljussättning, modellering, textur, rum, rörelse, balans och färgbruk 
(Danbolt 2002, s.45).  

 

1.2.5 Bildanalys och bildsamtal i undervisningen 
Nedan beskrivs bildanalys och bildsamtal utifrån Sten-Gösta Karlsson och Staffan 
Lövgrens lärobok Bilder i skolan (2001). Karlsson och Lövgren är verksamma vid 
Uppsala Universitet och har lång erfarenhet av bildundervisning i skolan och 
utbildning av lärare vid Institutionen för lärarutbildning, Uppsala Universitet. 
Meningen med att beskriva bildanalys och bildsamtal utifrån en lärobok är att belysa 
hur man kan tillägna sig detta i bildundervisningen. Hur är en av didaktikens stora 
frågor som denna litteraturstudie kommer knyta an till i såväl bakgrund som analys, 
resultat och diskussion.  

Bildanalys är en samlingsterm som inom bildundervisningen inkluderar de moment 
som avser att man medvetet arbetar med förståelse och tolkning av bilder. Dessa 
moment är reflektion, bildanalys och sortering av bilder. Bildanalys, skriver Karlsson 
och Lövgren (2001, s.46), bör vara en naturlig del i undervisningen. Den kan kopplas 
direkt till elevernas bildproduktion, den kan tillämpas i skolans alla årskurser och 
anpassas efter elevernas individuella förmågor. 

Karlsson och Lövgren (2001, s.42) framhäver i sin lärobok tre viktiga argument för att 
tillägna sig åt bildanalys i undervisningen och hur dessa är av betydelse för elevernas 
utveckling av sin kommunikativa förmåga. Bildanalys bör ges ett stort utrymme i 
bildundervisningen delvis för den stora mängd bilder elever möter i skolans vardag 
genom sina läromedel. Läromedel är fyllda med bilder som avser att förmedla 
information till eleverna vilket kräver att eleverna har förmågan att tolka och förstå 
bildernas budskap på ett djupare plan. Denna djupare insiktsförmåga kräver att 
bildläraren handleder eleverna på ett tydligt sätt i bildanalyseringen samt att det sker 
vid upprepade tillfällen. Ytterligare argument för att ägna sig åt bildanalys i 
bildundervisningen hänvisar till den stora mängd bilder som elever möter i dagens 
kommunikationssamhällen genom television och datorer. Elever lever till stor del i 
den artificiella värld som Internet möjliggör vilket måste inkluderas i skolans kontext 
och den bildundervisning lärarna utvecklar. Karlsson och Lövgren (2001, s.43) skriver 
att elever kan, genom att utveckla sitt kritiska granskande av bilder, hur budskap i 
dem kan kontrolleras och formuleras, lära sig att analysera dem. Detta är kunskaper 
som även kommer till användning för elevernas bildskapande.  

Bildanalys kan genomföras både genom att eleverna skriftligt får analysera bilder och 
genom att samtala om bilder. Det senare kan vara av fördel då det inte sätter några 
högre krav på elevernas skrivkunnighet vilket även innebär att detta är en metod som 
kan tillämpas redan i skolans lägsta årskurser. Karlsson och Lövgren (2001, s.47) 
beskriver bildsamtal som en metod där bildlärarens delaktighet är av största betydelse. 
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Genom att lyssna, stödja och stimulera elevernas bildsamtal bidrar läraren till att 
utveckla deras bildanalytiska förmåga. Det ligger på lärarens ansvar att strukturera och 
sammanfatta genomförandet av bildsamtal och det är av stor betydelse att denne även 
dokumenterar varje bildsamtal genom anteckningar. 

Utifrån anteckningarna kan bildsamtalen utvärderas och nya mål kan sättas för vad 
man vill uppnå med vidare bildanalysarbete. Bildlärarens aktiva roll i bildsamtalet kan 
över tid successivt minskas för att ge eleverna möjlighet att ta eget ansvar för 
samtalen men även för att ge dem frihet att göra alternativa tolkningar. För att detta 
ska vara möjligt krävs det att läraren ger den handledning som behövs för att eleverna 
ska kunna utveckla en god associativ och tolkande förmåga (Karlsson & Lövgren 
2001, s. 48). Bildsamtal betonas även vara ett naturligt sätt att handskas med de bilder 
eleverna möter samt att detta bör förekomma dagligen på ett lustfyllt sätt (Karlsson 
&Lövgren 2001, s.48-49).  

Att bildämnet genomgått stora förändringar ur ett historiskt perspektiv är tydligt. 
Från strukturerad och styrd, nästintill mekanisk, pedagogik där eleverna arbetade 
individuellt till att i modern tid fokusera på de kommunikativa aspekterna av 
bildämnet. Eleverna ska, ur ett sociokulturellt perspektiv, utveckla kunskap och 
förmågor i meningsskapande sammanhang med varandra. Bildundervisningen ska 
möjliggöra för elevernas kunskapsutveckling så att de kan tolka och resonera om 
bilder samt uttrycka sina åsikter. De kommunikativa aspekterna av bildämnet är 
viktiga då eleverna i det moderna mediesamhället omgärdas av bilder som de varje 
dag behöver hantera. Med bakgrunden som plattform kan denna litteraturstudie nu 
riktas mot det den avser att belysa. Bildanalys och bildsamtal har, som nämnts tidigare  
betonats i kursplanen (Lgr11, s. 20-22) för bildämnets centrala innehåll. Detta svarar 
på en av didaktikens grundfrågor om vad eleverna ska lära sig av bildundervisningen. 
Selander (2010, s.202) sammanfattar didaktikens grundfrågor som förutom att fråga 
vad som ska läras, frågar hur och varför det ska läras. 
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1.3 Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att genom didaktisk forskning undersöka hur 
bildanalys och bildsamtal kan utveckla elevers kommunikativa förmåga. Studien ska 
även ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka vilken betydelse bildsamtal kan ha för 
elevernas kunskapsutveckling och lärande, samt hur stor del av bildundervisningen 
som tillägnas bildanalys och bildsamtal i svenska skolor. 

 

1.4 Frågeställningar 

Nedan presenteras de tre frågeställningar som formulerats för att studien ska uppnå 
sitt syfte. 

 Hur kan bildanalys i bildundervisningen påverka elevernas kommunikativa 
förmåga? 

 På vilket sätt kan bildsamtal påverka elevernas lärande? 

 I vilken utsträckning får eleverna tillägna sig bildanalys och bildsamtal? 

 

1.5 Metod 

Detta examensarbete har utgjorts av självständigt arbete där information systematiskt 
har inhämtats och bearbetats utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och där kritiskt 
tänkande varit i fokus (Eriksson Barajas m.fl. 2013. s.43). I detta avsnitt redovisas 
vilken metod som använts för att genomföra examensarbetet. Avsnittet redogör även 
för val av analys för inhämtat material samt vilket urval och avgränsning som gjorts av 
materialet. Avslutningsvis redovisas de forskare och författare samt information om 
det material som använts för att utgöra examensarbetets resultat. 

Utgångspunkten i ett examensarbete bygger på en tydlig avgränsning samt de 
frågeställningar som formuleras, vilket redogör för vilka fenomen man vill belysa i 
arbetet (Larsen 2009, s.19). Såväl Fejes (2014) som Eriksson Barajas (2013) beskriver 
betydelsen av att utgå från en tydligt och välformulerad syfte och frågeställningar. För 
att genomföra examensarbetet har det varit viktigt att formulera en tydlig 
syftesformulering som redogör för de problem som avses undersökas i denna studie.  

Examensarbete är en systematisk litteraturstudie som avser att ge en inblick i material 
som är publicerat utifrån examensarbetets syfte. Litteraturstudien har genomförts 
genom sökord och utifrån vetenskapliga texter har data inhämtas och avgränsats i ett 
urval som är relevant för studien. Systematisk litteraturstudie med en kvalitativ 
forskningsansats har valts som metod (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s.26). Eriksson 
Barajas m.fl. (2013, s.24) skriver ” Systematiska litteraturstudier är en vetenskaplig 
metod bland andra, som bidrar med en särskild typ av kunskap baserad på en särskild 
typ av ”data”- tidigare genomförd och publicerad forskning”. Denna typ av studie 
bygger på att man systematiskt söker i bibliotekskataloger, databaser, böcker och 
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artiklar utifrån specifika sökord som leder till relevant material (Nyberg & Aspfors 
2012, s.215).  

 

1.5.1 Databaser 

Följande databaser har använts för att söka information och material till denna 
systematiska litteraturstudie: Google Scholar, Kungliga Bibliotekets databas Libris 
samt Skolverkets hemsida där rapporter och utvärderingar av bildundervisningen har 
inhämtats. Titlar, som hittats via Libris, har sökts och inhämtats via Bibliotek 
Värmlands (www.bibliotekvarmland.se) hemsida och sökmotor. Sistnämnda 
sökmotor har även använts i vidare sökning utifrån den breddning som redovisas i 
nästa avsnitt. 

 

1.5.2 Urval och avgränsning 

Genom sökord och nedan beskrivna strategi har material sökts, inhämtats och 
avgränsats genom att göra urval relevanta för studien. Eriksson Barajas m.fl. (2013, 
s.69) skriver ”Etiska överväganden vid systematiska litteraturstudier bör göras 
beträffande urval och presentation av urval”. Detta innebär att det är oetiskt och inte 
acceptabelt att felaktigt återge tidigare publicerat forskningsmaterial i systematiska 
litteraturstudier. Avgränsning i denna litteraturstudie har gjorts med fokus på svensk 
didaktisk forskning med bild som främsta ämne. Språkdidaktisk forskning har 
inkluderats utifrån relevant innehåll för att lyfta kommunikativa aspekter på lärande i 
relation till bildämnet. Anledningen att internationella forskningsresultat har valts bort 
i denna litteraturstudie beror på att den har sin grund i läroplanen (Lgr11, 2011) för 
den svenska grundskolan samt de rapporter som studerats närmare i resultat är 
undersökningar av den svenska bildundervisningen.  

Sökord: bildanalys, bildsamtal, bildundervisning, kommunikationsförmåga, lärande 

Sökordern valdes för att kunna fungera tillsammans i sökningen. Genom att söka 
bildanalys och bildsamtal enskilt till att börja med för att sedan söka orden 
tillsammans med bildundervisning samt kommunikationsförmåga kunde skillnader 
skönjas inom de olika forskningsfälten. Urval av forskningsmaterialet har genomförts 
baserat på den relevans som de ansetts ha för denna litteraturstudie samt att de är 
publicerade i relation till när bildämnet framskrevs som ett kommunikativt ämne i 
styrdokumenten 1980 fram tills idag.  Nedan visas exempel av sökningsresultaten 
,från databaser som använts i litteraturstudien, för att illustrera de skillnader som 
sökningarna resulterade i. 

 

 Libris Google Scholar 

Bildanalys 838 träffar 2730 

Bildanalys 
Bildundervisning 

17 träffar 253 

Bildsamtal Inga träffar 182 
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Bildsamtal 
Bildundervisning 

Inga träffar 76 

Då sökningen via Google Scholar resulterade i ett stort antal träffar lades även peer 
review till i sökningen, vilket minskade antalet träffar och sållade bort artiklar och 
material som inte var relevanta för litteraturstudiens innehåll. Via Libris och Bibliotek 
Värmlands sökmotor breddades sökningen genom att utgå från bildundervisning samt 
språklig utveckling och lärande samtal. Avgränsning gjordes mot grundskolan, men 
två titlar som riktade sig mot yngre barn och förskolan inkluderades utifrån de 
generella delar de belyste gällande bildanalys, bildsamtal och barns kommunikativa 
kunskapsutveckling. De generella delarna, som var relevanta för denna litteraturstudie, 
inhämtades från titlarna: 

 Ahlner Malmström, E. (1991) Är barns bilder språk? Malmö: Carlssons 
Bokförlag 

 Bjar, L. & Liberg, C (red) (2003) Barn utvecklar sitt språk. Lund: 
Studentlitteratur. 

Strategi: Informationshämtning av data via tidigare nämnda databaser, samt 
kedjesökning via granskning av avhandlings (Jönsson, 2010) referenslistor. 
Sekundärkällor har använts då det inte varit nödvändigt att gå tillbaka till primärkällan 
utan sekundärkällan gett tillräcklig information. Dessa publikationer har valts då det 
anses vara trovärdiga på grund av att de producerats av sakkunniga inom 
forskningsfältet (Nyberg & Aspfors 2012, s.215). I de fall sekundärkällor använts 
refereras det till primärkällan i texten. Kedjesökning, vilket använts i litteraturstudien, 
innebär att man utifrån en publikations referenslista söker sig bakåt till de 
primärkällor som använts, dessa kan sedan i sin tur också användas på samma sätt för 
att söka sig bakåt i publicerade referenser. Detta bildar en kedjesökning vilket är 
fördelaktigt då man hittat artiklar och/eller avhandlingar som inkluderar det område 
man avser undersöka (Nyberg & Aspfors 2012. s.215).  

Avhandling som använts för kedjesökning: 

 Jönsson, Lena (2010). Elevers bilder av skolan: vad elever berättar om och hur lärare 
och lärarstudenter reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder. Diss. Lund : 
Lunds universitet, 2010 

Jönsson (2010) refererar återkommande till källor som var relevanta att använda som 
primärkällor i denna litteraturstudie. Såväl Jönssons (2010) avhandling samt ett urval 
av de titlar hon refererar till ingår i denna litteraturstudies resultat. I avsnitt 1.5.4 (s.11) 
redovisas Jönsson (2010) närmare, hennes avhandling samt en av  de publikationer 
som inhämtats som primärkälla därifrån.  

1.5.3 Analys 
Detta arbete har genom kvalitativ analys systematiskt undersökt och arrangerat det 
inhämtade materialet där koncentrering använts, vilket innebär att omformuleringar 
minimerat textmaterialet och att jag genom mina egna ord redovisat relevant material 
i denna studie (Fejes m.fl. 2014, s.37). Fejes (2014, s.36) skriver om det unika i varje 
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kvalitativ studie vilket innebär att det efterföljande analysarbetet också blir unikt. I 
kapitel 2 i denna litteraturstudie, Analys och resultat, presenteras relevant forskning, 
utifrån undersökningens syfte samt frågeställningar, vilket analyseras utifrån dess 
innehåll samt redovisar dess resultat.  

Vald analysmetod för denna litteraturstudie är innehållsanalys utifrån vilken jag 
strukturerat mina analyskriterier i relation till mina frågeställningar. Att systematiskt 
och stegvis klassificera inhämtat data är det grundläggande arbetssättet i en 
innehållsanalys (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 147). Frågeställningarna har varit 
ledande under arbetets gång, urval av forskning och inhämtande av material har med 
innehållsanalysen som verktyg utvecklats i en process till det som presenteras i 
avsnittet för analys och dess resultat. Då litteraturstudien är genomförd med en 
kvalitativ forskningsansats kan inte det resultat jag presenterar definieras som 
generaliserbart, vilket heller inte varit målet med min undersökning. Målet med 
litteraturstudien är att utifrån syfte och frågeställningar lyfta tendenser av hur 
forskningen kring bildanalys och bildsamtal ser ut i relation till elevers 
kunskapsutveckling där bildundervisningen utgör det sociokulturella sammanhanget. 
Eftersom min undersökning utgått från detta förhållningssätt har innehållsanalysen 
förhållits till begreppen reliabilitet och validitet utifrån att detta är en kvalitativ studie 
och då, som Eriksson Barajas m.fl. (2013, s.146) beskriver, kommit att handla om 
trovärdighet och rimlighet i studien. Avvägningar gällande trovärdighet och rimlighet 
har gjorts genom de urval och avgränsningar som genomförts i relation till 
litteraturstudiens syfte. Trovärdighet utifrån att de forskare som ingår i 
litteraturstudien är välkända inom forskningsfältet samt att vad de skriver kan anses 
vara rimligt och vetenskapligt. 

De analytiska kriterierna i denna litteraturstudie, vad som eftersökts i utvald litteratur 
och därefter analyserats i relation till varandra, har formulerats utifrån syfte och 
frågeställningar. De analytiska kriterierna är: bildanalys och dess relation till 
kommunikation och lärande, bildsamtal och dess relation till lärande samt hur 
bildanalys och bildsamtal länkas till bildundervisning i den utvalda forskningen.  

 

1.5.4 Forskning i urval 
Litteraturstudien inkluderar bilddidaktisk forskning, språkdidaktisk forskning samt 
material som författats av bildlärare. Den bilddidaktiska forskningen har varit i fokus 
men språkdidaktisk forskning har också varit viktig att inkludera utifrån 
litteraturstudiens syfte att lyfta en kommunikativ och språklig kunskapsutveckling i 
sociala sammanhang. Material som författats av bildlärare ingår i litteraturstudien då 
de belyser aspekter av bildundervisning som varit av betydelse att inkludera, samt att 
läraren även varit verksam som forskare, vars avhandling också ingår i denna 
litteraturstudie. Flera av publikationerna är gamla men relevanta inom forskningsfältet 
fortfarande. Innehållsanalys utifrån analyskriterier  med grund i litteraturstudiens 
frågeställningar har varit drivande i urval av den forskning som inkluderas i detta 
examensarbete. 

Nedan beskrivs ett urval av de forskare vars material inkluderas i denna 
litteraturstudies resultat.  
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Hasse Hansson arbetar som högskolelektor i bildpedagogik vid Konstfack. Hansson 
har en bakgrund sedan 1970-talet som forskare inom bild och bildpedagogik. I denna 
litteraturstudie medverkar Hansson i publikationen Bildspråkets grunder (1992) 
tillsammans med Sten-Gösta Karlsson och Gert Z. Nordström. Hansson, Karlsson 
och Nordström (1992)  beskriver bildens språkliga aspekter samt hur dessa genom 
konst och massmediala uttryck kan användas kommunikativt. Då Hansson, Karlsson 
och Nordström (1992) belyser bildens kommunikativa egenskaper samt jämställer 
dessa med verbalspråket var denna publikation relevant utifrån litteraturstudiens syfte. 
Publikationen är inhämtad som primärkälla från Jönssons (2010) avhandling. 

Lena Jönsson har erfarenhet som bildlärare i grundskolan samt på uppdrag av 
Skolverket deltagit i olika utvecklingsprojekt om bildundervisning i skola. Med sin 
avhandling Elevers bilder av skolan (Jönsson, 2010) har studier av elevbilder samt hur 
dessa kan initiera reflektion och samtal hos lärare och lärarstudenter genomförts. 
Denna studie valdes då den belyser bildsamtalets lärande aspekter generellt samt att 
Jönsson fokuserar på bilden som ett kommunikativt medium vilket var relevant för 
min litteraturstudie  

Sten-Gösta Karlsson är sedan 1970-talet verksam som forskare inom bildpedagogik och 
bild. Numera arbetar Karlsson som högskolelektor vid lärarutbildningen i Uppsala. I 
denna litteraturstudie medverkar Karlsson i  tidigare nämnda Bildspråkets grunder 
(1992) tillsammans med Hansson och Gert Z. Nordström.  

Tarja Karlsson Häikiö har tidigare erfarenheter som bildpedagog och pedagogisk 
handledare i såväl förskolan som grundskolan. Karlsson Häikiö är fil.dr. i konst- och 
bildvetenskap, numera verksam som forskare och lärarutbildare vid Göteborgs 
Universitet. Karlsson Häikiö medverkar i Bild, konst och medier för yngre barn (2014) både 
som redaktör och kapitelförfattare. Publikationen ingår i denna litteraturstudies 
resultat då Karlsson Häikiö beskriver bildens visuella egenskaper, hur dessa kan tolkas 
samt hur bild kan vara meningsskapande i lärande sammanhang.  

Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap och svenska med didaktisk 
inriktning. Hon är verksam vid Uppsala universitet där hon även tidigare verkat som 
universitetslektor i lingvistik. Hennes forskning har varit aktuell i denna 
litteraturstudie då hon belyser barns språkliga utveckling och hur samtalskulturer kan 
vara utvecklande för barns kommunikativa förmågor samt hur bilder är en del av 
barns språkliga miljö. I denna litteraturstudie ingår titlarna Barn utvecklar sitt språk ,där 
Liberg tillsammans med Bjar är författare och redaktörer, och Lärande, skola, bildning 
(2010) där Liberg medverkar såväl som redaktör som kapitelförfattare. 

Anders Marner är professor emeritus i pedagogiskt arbete med inriktning mot 
bilddidaktik. Marner har tidigare skrivit många artiklar och rapporter om bildämnet 
och dess innehåll. I denna litteraturstudies avsnitt resultat medverkar Marner 
tillsammans med Örtegren i de nationella utvärderingar (2005, NU-03, 2015, NÄU-
13) av bildämnet som genomförts på uppdrag av Skolverket.  

Gert Z Nordström är Sveriges förste professor i bildpedagogik och har influerat 
bildämnet i grundskolan med nya tankar och perspektiv att se på ämnet. Redan som 
elev på 1950-talet började Nordström (2011, s.54-55) intressera sig för bilden som 
språk. År 1964 publicerades en artikel av Nordström där han tydligt uttryckte sin 
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vision om bild som ett språkligt ämne. I denna litteraturstudies resultat medverkar 
Nordström i tidigare nämnda publikationen Bildspråkets grunder (1992) tillsammans 
med Hansson och Karlsson.  

Hans Wetterholm har en bakgrund som universitetslektor vid Högskolan i Kalmar där 
hans inriktning har varit bildpedagogiska frågor. Wetterholm har skrivit såväl artiklar 
som rapporter om bildpedagogik. I detta examensarbete ingår hans lärobok Det synliga 
språket(1994) samt hans avhandling En bildpedagogisk studie : lärare undervisar och elever gör 
bilder (2001). Dessa valdes då Wetterholm (1992, 2001) i dem båda belyser bildämnets 
kommunikativa aspekter samt bildanalys och bildsamtal. Läroboken (1992) inkluderas 
då den belyser på vilket sätt och varför bildämnet är viktigt samt konkret går in på 
bildanalys och bildsamtal. Wetterholms (2001) avhandling var relevant att inkludera i 
denna litteraturstudie då den belyser hur bildundervisning i grundskolans tidigare år 
ser ut samt att den har sin grund i Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet 1994 
(Lpo94). Detta innebär att avhandlingen (2001) blir en naturlig progression av det 
som Wetterholm (1992) skrev i sin lärobok då den skrevs i relation till rådande 
läroplan för den tiden (Lgr80).  

Hans Örtegren är verksam som docent i pedagogiskt arbete vid Umeå Universitet, 
Institutionen för estetiska ämnen. Örtegren har tillsammans med tidigare nämnda 
Marner undersökt undervisningen i bildämnet, på uppdrag av Skolverket, vars 
innehåll redovisas denna litteraturstudies resultat. Publikationerna ingår i denna 
litteraturstudie då de redovisar hur undervisningen i ämnet Bild ser ut i relation till 
läroplanerna (NU-03, NÄU-13). 

 

 

2. Analys och resultat 

Detta kapitel avser att innehållsanalysera och redovisa vad det utvalda 
forskningsmaterialet, har påvisat för resultat utifrån litteraturstudiens syfte och 
frågeställningar. Analys och resultat har delats in i tre olika delar, där den första (2.1) 
analyserar vilken betydelse bildanalys kan ha för elevernas kommunikativa 
kompetensutveckling. Avsnitt två (2.2) analyserar hur forskningen belyser 
bildsamtalets betydelse ur ett lärande perspektiv. Den tredje och avslutande delen 
(2.3) undersöker hur undervisningen i bildanalys och bildsamtal ser ut i den svenska 
grundskolan utifrån de senaste forskningsrapporterna samt analyserar hur dessa står i 
relation till annan forskning. 

2.1 Bildanalys- ett verktyg för kommunikativ 

kompetensutveckling  
Första avsnittet i detta kapitel avser att svara på denna litteraturstudies första 
frågeställning: Hur kan bildanalys i bildundervisningen påverka elevernas 
kommunikativa förmåga? Avsnittet inkluderar material som inhämtats från Hans 
Wetterholms (1992) lärobok då den visar på viktiga aspekter av hur man i 
bildundervisningen kan tillägna sig bildanalys samt vilken kunskapsutveckling detta 
kan leda till.   
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Hans Wetterholm (2001, s. 52) skriver i sin avhandling hur människor ständigt 
försöker tolka, kategorisera och finna struktur i den omvärld vi upplever. Människors 
hjärnor är inte passiva mottagare av alla de färger, mönster och figurer som omger 
oss. Det vi uppfattar genom seendet tolkas sedan i kognitiva processer (Wetterholm, 
2001. s.54). För att kunna analysera bilder och förstå dem är det viktigt att man 
besitter ett gemensamt språk där koder och symboler är generella i vår kultur. Jönsson 
(2010, s.106) beskriver det unika med bildspråkets kommunikationsform, genom 
bildspråket startas en process där associationsformer och koder relateras till varandra.  

Hansson, Karlsson och Nordström (1992, s.109) beskriver bilders betydelse för barn 
och ungdomars språkliga utveckling, de anger inte någon snävare ålderskategorisering 
utan kategoriserar alla under 18 år att tillhöra denna grupp. De sammanhang barn 
vistas i påverkar såväl den språkliga utvecklingen samt de kollektiva mönster som 
barn anammar. Barn och ungdomars samvaro med andra i samma ålder fungerar 
kunskapsutvecklande och är en viktig förutsättning för utveckling av deras 
kommunikativa och moraliska förmågor (Hansson, Karlsson & Nordström 1992. 
s.112).  

Även Ahlner Malmström (1991, s.15) skriver att barn utvecklas i en miljö där de får 
möjlighet att interagera med andra. Ahlner Malmström (Ibid) menar att barn genom 
skolan ska få utveckla sitt eget bildspråk vilket i sin tur leder till en utvecklad 
kommunikativ kompetens. Bildspråk definieras av Ahlner Malmström (Ibid) som 
språk, liksom tal-, skrift- och kroppsspråket. Barn utvecklar sitt bildspråk genom att 
fördjupa sin förståelse för hur andra barn, konstnärer och massmedia arbetar med 
bildframställning samt vilken betydelse material och form har. Ahlner Malmström 
(1991, s. 20) nämner den påverkan som massmediala bilder kan ha på barn och att det 
finns aspekter av denna påverkan man bör ställa sig kritisk till. Bildpedagogiken, 
menar Ahlner Malmström (Ibid), bör inta ett aktivt och medvetet förhållningssätt för 
att arbeta mot en omedveten påverkan av massmediala bilder. I relation till barns 
påverkan av bilder citerar Ahlner Malmström (Ibid) Gert Z. Nordström: ”Det är lätt 
att fängslas av bilder, men varför vi gör det reflekterar vi inte så mycket över. Det 
sannolika är att barn inte gör det. Därför är också barn mer sårbara”. Barns 
kommunikativa förmågor kan genom bildspråket utvecklas så att de kan hantera det 
visuella samhälle dem lever i och alla de bilder och intryck de påverkas av. Ahlner 
Malmström (1991, s.26) beskriver att bildspråklig medvetenhet hos barn bör inkludera 
kunskap om bilders olika användningsområden och funktioner. För att uppnå denna 
medvetenhet  menar Ahlner Malmtröm (Ibid) att barn bör tränas i att prata om sina 
egna bilder, ta del av kamraters berättelser om sina bilder samt tolka konst- och 
massmediabilder.  

I sin lärobok Det synliga språket (1992) betonar Wetterholm bilders språkliga betydelse 
för barn och ungdomar. Wetterholm (1992, s.48) beskriver bildämnets dubbla mening 
för elevernas kunskapsutveckling där den visuella iakttagelse- och uttrycksförmågan är 
den ena. Genom att tolka, förstå verkligheten och bilder utifrån vad eleverna upplevt 
utvecklas deras kommunikativa förmåga. Den andra meningen av bildämnet, enligt 
Wetterholm (Ibid) är den stora roll den spelar för elevernas språkliga förmåga. Bilden 
definieras som ett språk där eleverna genom bildämnet ges förmågan att läsa och 
analysera de bilder de möter. Att analysera en bild medför en djupare förståelse om 
dess budskap och förstärker den upplevelse bilden vill förmedla (Wetterholm, 1992. 
s.60). Wetterholm betonar att vi i vår tid omges av bilder och att det måste finnas 
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möjlighet att analysera alla olika slags bilder (1992, s.61). Bildämnet bör struktureras 
så att det finns en balans mellan bildskapande och utveckling av elevernas 
bildspråkliga förmåga, den kommunikativa aspekten av bildämnet får inte förminskas 
(Wetterholm 1992. s.79).  

Wetterholm (2001, s.48) beskriver i sin avhandling bildämnet i relation till Lpo94 och 
strukturerar in bildundervisning i fyra olika kategorier: att se och iaktta, framställa bilder, 
se och tolka samt att använda bilder. Utifrån bildämnets perspektiv beskriver Wetterholm 
(2001, s.55-56) seendets definition och betydelse där eleverna ska lära sig kategorisera 
det de ser i bilder utifrån dess egenskaper. Eleverna ska lära sig identifiera och se 
samband utifrån kulturella och kontextuella sammanhang som bilden visar. Bildämnet 
ska utveckla elevernas seende av bilder så att de kan lära sig skapa visuella 
tolkningsmönster och urskilja bilders karaktäristiska drag. Att se och tolka bilder 
beskrivs utifrån bildämnet som en allmän förmåga utan begränsningar (Wetterholm, 
2001, s.66). Elever ska ges kunskap om hur bildanalys kan ge dem förståelse för 
bilders djupare innebörd (Wetterholm, 2001, s.67).  

Wetterholm (2001, s.69) beskriver hur det i modern undervisning är alltmer vanligt att 
bilder interageras med andra uttryckssätt, där bilder exempelvis får illustrera texter. 
Wetterholm (2001, s.70) skriver om hur Staffan Selander, professor i didaktik, 
tillsammans med sitt forskarlag undersökt hur bilder fyller ett pedagogiskt syfte i 
skolans läromedel. Dessa bilder kan förmedla budskap som kan påverka elevernas syn 
på könsroller, samhällsstrukturer samt förändra deras syn på historien. Wetterholm 
(2001, Ibid) menar att detta inte uppmärksammas i bildundervisningen i tillräckligt 
hög grad och att bilders betydande inflytande på eleverna bör framhållas tydligare. 
Kommunikativa syften ska ingå i bildämnets undervisning och eleverna ska lära sig att 
kunna sätta ord på bilders budskap och ha kunskap om hur bildens syfte och 
användning påverkar dess framställning (Wetterholm, 2001. s73). Eleverna ska kunna 
använda bilderna på ett medvetet sätt där de kan presentera ett innehåll med hjälp av 
bilder, de ska ha kunskap om hur man integrerar bild och andra uttryckssätt.  

Utifrån analys av det innehåll Wetterholm (2001) beskriver i sin avhandling så belyser 
den de kunskaper elever behöver för att kunna skilja på bilders form, uttryck och 
betydelse. Till bilder kategoriserar Wetterholm (2001, s.66) även arkitektur, 
miljögestaltning och design som kräver en utvecklad analytisk kunskap för att tolkas. 
Lärare beskrivs ansvara för att bildundervisningen ska ge eleverna de förmågorna som 
krävs för detta, möjlighet att kategorisera bilder samt att utveckla kunskap om 
bildernas djupare betydelse. Wetterholm(2001, s.74) skriver om bildämnet utifrån 
Lpo94 där bilders användning beskrivs vara en del av syftet med bildundervisningen. 
Eleverna ska undervisas för att skapa kunskap om hur bilders syfte och användning 
påverkar framställningen av dem. I likhet med det Wetterholm (2001) beskriver ovan 
nämner även Lgr11 (2011, s.20) hur eleverna ska utveckla kunskap om hur bilder 
tolkas. Bildundervisningen ska ge eleverna möjlighet att  utveckla kunskap och 
erfarenheter av visuell kultur där Lgr11 (2011, Ibid) inkluderar film, design, konst, 
miljöer samt arkitektur. Sammanfattningsvis kan man se likheter i Wetterholms (2001) 
avhandling som är skriven utifrån Lpo94, gällande vad bildämnet ska bidra till för 
lärande, till vad Lgr11 beskriver om elevernas kunskapsutveckling.  

I Lgr11s (2011, s.22) centrala innehåll för bildämnet , för årskurs 7-9, beskrivs just att 
bildundervisningen ska inkludera massmediebilders budskap och påverkan samt hur 
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eleverna kan tolka och kritiskt granska dessa. Att detta betonas som en viktig aspekt i 
bildundervisnigen kan man utifrån det Hansson, Karlsson och Nordström (1992, s.7) 
beskriver förstå, då barn och ungdomar omges av det som definieras som bildstarka 
visuella budskap och de möter dessa överallt i samhället. Dessa olika bildmedium 
fungerar som kunskapsbärare och språkutvecklande vilket påverkar barn och 
ungdomars kommunikativa kompetens. Även Karlsson Häikiö (2014, s. 23) beskriver 
hur samhällsutvecklingen i allt större grad präglas av en visuell kultur där barn och 
ungas analys- och reflektionsförmåga är allt mer betydelsefull. Att barn och unga får 
ta del av budskap som förmedlas via olika medier leder detta till en fördjupad 
förståelse av den värld vi lever i. Hansson, Karlsson och Nordström (1992, s.115) 
menar att barn och ungdomar besitter ett brett tolkningsregister i sin kommunaktiva 
förmåga vilket gör dem än mer uppmärksamma på olika bildmediers budskap.  

Liksom Hansson, Karlsson och Nordström (1992) beskriver Lena Jönsson (2010, 
s.29) hur skolan fyller en ny funktion utifrån dess kommunikativa syften i relation till 
samhällsutvecklingen. Information och kunskap förmedlas genom olika medier till 
följd av samhällets teknikrevolution och globalisering. Utifrån Selander skriver 
Jönsson (2010, Ibid) om hur de traditionella linjära texterna och läromedlen successivt 
kommer att ersättas av multimodala medier. Det betonas hur betydelsefullt det är att 
använda den nya teknologin på rätt sätt för att kunna kommunicera. Den 
bildkommunikativa kompetensen är viktig för flera olika delar i bildundervisningen: 
bildframställning, analys, tolkning och användning av bilder.  

Jönsson (2010, s. 36) beskriver bilder som en representationsform där det är  
bildspråket som får uttrycka känslor, tankar och åsikter. En bild behöver förstås och 
inte endast ”ses” skriver Jönsson (2010, s. 111). I Jönssons (2010, s. 36) avhandling är 
det bilderna som eleverna skapat som förmedlar budskap och erfarenheter. Bilderna 
är representationer av en skolverklighet skildrad ur elevernas perspektiv som lärare 
och lärarstudenter i studien får analysera. De representerar saker som är bekanta för 
lärarna och lärarstudenterna, som deltar i undersökningen, men de uttrycker även 
genom sitt bildspråk erfarenheter och åsikter som eleverna innehar vilka tidigare varit 
okända  Förståelse för bild skapas då man tolkar dess mening och innebörd. Den 
kontext bilden skapats i är viktig, vilket historiskt och kulturellt perspektiv som har 
präglat den.  

I likhet med Jönsson (2010) beskriver Selander (2009, s.217) bilder som en slags 
representationsform och går in på det direkta samband som finns mellan bilder, 
kommunikation och lärande. Selander (2009, Ibid) skriver att kunskap är en social 
aktivitet men han menar även att representationen är av stor betydelse. Det är utifrån 
representationen man genom olika teckensystem och medier kan kommunicera med 
varandra, alltså är kommunikationen direkt beroende av olika tecken vilket bygger på 
att generell förståelse av olika teckensystem . Genom tecken och bilder kan vi skapa 
och förmedla budskap som uttrycker kunskap, förståelse och erfarenheter (Selander, 
2009, s.218). För att kunna analysera bilder och förstå dem är det viktigt att man 
besitter ett gemensamt språk där koder och symboler är generella i vår kultur.  

Karlsson Häikiö (2014a, s.23) definierar bilden som ett medium där våra inre bilder 
står i relation till minne, fantasi och föreställningsförmåga. Våra inre bilder är ett slags 
tankeverktyg. Att få ta del av bilder samt att få kunskap om hur dessa kan reflekteras 
kring menar Karlsson Häikiö (2014a, Ibid ) är en väsentlig kunskapsform.  Även 
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Hansson, Karlsson och Nordström (1992, s. 9) beskriver bildspråkets betydelse för 
vårt inre. Hansson, Karlsson och Nordström (1992, Ibid) menar att bildspråket är lika 
viktigt som verbalspråket. I likhet med Vygotskijs (Säljö, 2010. s. 189) tankar om att 
språk finns inom och mellan människor, beskriver Hansson, Karlsson och 
Nordström (1992, Ibid) hur bildspråket påverkar vår tolkning av inre och yttre 
visuella intryck: ”Alla människor äger ett bildspråk som de är delaktiga i när de 
bearbetar inre och yttre upplevelser i sitt medvetande”. De inre och yttre 
upplevelserna bearbetas genom drömbilder och seendebilder, där individen ensam 
tolkar bilderna, vilka är jämförbara med verbalspråket (Hansson, Karlsson & 
Nordström, 1992, s.10). Dessa bilder har ett eget slags värde menar Hansson, 
Karlsson och Nordström (1992, Ibid) som tyvärr har förbisetts i såväl pedagogiska 
som kommunikativa sammanhang. Sammanfattningsvis kan det, baserat på min 
analys, konstateras att ovan nämnda forskare är eniga om bilder och bildspråkets 
betydelse. Bildspråket beskrivs ha en jämställd status med verbalspråket samt vara att 
vara en betydelsefull kommunikationsförmåga för barn och ungdomar. Detta leder 
vidare till nästa del av litteraturstudien där bildsamtalets betydelse ur ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande analyseras. 

 

2.2 Bildsamtalets betydelse för elevernas lärande  
Följande avsnitt sammanfattar vad utvald forskning redovisat om bildsamtal i 
bildundervisningen, hur dessa används och vilken påverkan detta har för elevernas 
lärande i ämnet bild. Nedan redovisade analys och dess resultat avser att besvara 
frågeställningen: På vilket sätt kan bildsamtal påverka elevernas lärande? Avsnittet 
inkluderar även språkdidaktisk forskning med betoning på samtalets lärande aspekter. 

Bjar och Liberg (2003, s. 18) beskriver kommunikationens syfte och meningsfullhet i 
vårt liv. Det är kommunikation, i meningsskapande sammanhang, som ger oss 
förståelse för såväl andra som oss själva och vår omvärld. Dessa meningsskapande 
sammanhang inkluderar såväl verbala som icke-verbala språkande kommunikation. 
Till det icke-verbala finns kommunikation där bilder, tecken och symboler används. 
Bjar och Liberg (2003, Ibid) betonar att olika uttrycksformer leder till olika slags 
kunskapsinhämtande. Vidare förklaras hur de olika uttrycksformerna står i dialogisk 
relation till varandra och hur de bygger på varandra och utvecklas på grund av detta. 
Den kunskap man fått genom läsning kan uttryckas i bildskapande, den upplevelse 
som kan uppnås genom en bild kan samtalas om via talet. Detta är exempel på 
meningsskapande sammanhang som är i ständig förnyelse. Bjar och Liberg (2003, s. 
19) menar att det är i språkliga sammanhang meningsfull kunskap och förståelse kan 
utvecklas.  

Även Bendroth Karlsson (2014, s. 17), forskare i bild- och konstpedagogik, beskriver 
hur sammanhang är av betydelse för elevernas möjlighet till kunskapsutveckling. 
Bendroth Karlsson (2014, Ibid) belyser lärande ur ett sociokulturellt perspektiv där 
hon relaterar till Vygotskijs teorier vilka även Säljö (2010, s. 183-185) beskriver. Under 
1900-talets senare del har det utvecklats nya perspektiv att se på barns lärande, att 
barn utvecklar kunskap genom interaktion med andra i sin närhet. Detta har även 
influerat bildpedagogiken. Från att undervisningen utformades med intentionen att 
barn skapar kunskap individuellt, genom den undervisningstradition Åsén (2006, 
s.110) beskriver bildämnet utgjordes av på slutet av 1800-talet, har bildskapande 
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utifrån en sociokulturell syn på lärande vuxit fram. Med detta menas att barn 
utvecklar kunskap och förmågor i sociala sammanhang.  

Det Bendroth Karlsson (2014, s.17) skriver om elevers kunskapsutveckling i lärande 
sammanhang kan analyseras i relation till det Jönsson (2010, s.107), liksom Bjar och 
Liberg (2003), beskriver om lärande och kunskapsutveckling ur ett sociokulturellt 
perspektiv där samtalet har en stor betydelse. Jönssons (2010) studie utgörs av lärare 
och lärarstudenter som får analysera de bilder som eleverna skapat. I bildsamtalen om 
elevernas bilder interagerar deltagarna med varandra och det skapas ett kollegialt 
kommunikativt sammanhang som är meningsskapande. Liberg (2003, s.79) skriver om 
hur samtalet är en språklig och social process för barn samt betonas det att skolans 
roll är viktig för att barn får ingå i offentliga och utvecklande samtal. Liberg (2003, s. 
95) skriver att barn i skolåldern oftast blir styrda i samtalssituationer genom frågor, 
uppmaningar samt att vuxna oftast väljer vad det ska samtalas om. Vuxna beskrivs 
inneha en viss makt över samtalssituationen med barn i skolan där de, förutom val av 
ämne, styr hur man ska samtala. Liberg (2003, Ibid) menar att vuxna bör vara 
försiktiga i samtalssituationer med barn i skolan så att de inte hämmar barnens 
deltagande. Vidare betonar Liberg (2003, Ibid) att det inte räcker att endast tala med 
barnen för utveckling av deras språkliga förmåga utan det viktiga är hur man 
genomför samtalen.  

Tarja Karlsson Häikö (2014b, s.69), forskare och fil.dr. i konst och bildvetenskap, 
skriver om hur bilder och bildsamtal kan utveckla kunskap och förmågor hos barn 
som skapar mening. Bilder definieras vara kommunikativa vars syfte är att förmedla 
budskap utifrån deras funktion: att förmedla en känsla eller tanke (Karlsson Häikö, 
2014b, s.70). Karlsson Häikö menar att konst och kultur är viktigt för lärande ur en 
medborgerlig utgångspunkt. Hon skriver att om bildundervisningen möjliggör 
kommunikationsvägar, för att barn ska kunna formulera samt uttrycka sina tankar och 
känslor, bidrar detta till att grundskolans demokratiska uppdrag om yttrandefrihet 
infrias (2014b, s.72). Utifrån det Jönsson (2010, s. 106) beskriver, kan man se likheter 
med Karlsson Häikiös (2014b) åsikter om bildsamtalets betydelse ur ett demokratiskt 
perspektiv. I Jönssons (2010, Ibid) undersökning redovisas bildsamtal som utgår ifrån 
bilder som elever skapat själva, dessa bildsamtal beskrivs möjliggöra ett lärande 
sammanhang ur ett sociokulturellt perspektiv. Bildsamtal om elevers egenskapande 
bilder som skildrar skolan är ett sätt att stärka elevernas yttrandefrihet menar Jönsson 
(2001, Ibid). Sammanfattningsvis kan Karlsson Häikiös (Ibid) åsikter analyseras i 
relation till det Jönson (Ibid) beskriver om bildsamtalets betydelse. Båda menar att 
bildsamtalet kan bidra till att demokratiska rättigheter lyfts, såsom yttrandefrihet. Hur 
dessa samtal kan genomföras i bildundervisningen kan relateras till vad Selander 
(2010, s.202) beskriver vara en av de didaktiska grundfrågor all undervisning vilar på.  

Utifrån den didaktiska grundfrågan hur undervisning ska tillämpas, kan det Karlsson 
Häikiö (2014b, s.77) skriver vara ett svar. Karlsson Häikiö (Ibid) beskriver att öppna 
frågor är bra direktiv och kan fungera som utgångspunkt då man genomför bildsamtal 
med barn. Den vuxne bör då ha barnets perspektiv i fokus då hen lyssnar och svarar 
på barnets frågor, med öppna motfrågor kan den vuxne leda barnets resonemang till 
ett utvecklat tänkande. Detta utvecklade tänkande skriver Karlsson Häikiö (2014b,s. 
Ibid) leder till en progression där kopplingar mellan äldre och nya erfarenheter 
sammanlänkas. Karlsson Häikiö (2014b, Ibid) menar att bildanalys och bildsamtal kan 
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användas som ett pedagogiskt verktyg i bildundervisningen för att utveckla barns 
visuella läskunnighet.  

Till skillnad från Karlsson Häikiös (Ibid) teoretiska beskrivning av bildsamtal 
beskriver Wetterholm (2001, s.91) i sin avhandling ett konkret exempel där en 
bildlärare initierat bildsamtal utifrån abstrakta konstbilder. Eleverna fick arbeta med 
bildbeskrivningar i par eller mindre grupper och det resulterade i lyckade bildsamtal i 
vilka eleverna uttryckte sina tolkningar med stor entusiasm. Eleverna beskrevs anta 
uppgiften med ett stort intresse och de var mottagliga för direktiv av läraren under 
bildsamtalets gång. Även Liberg (2003, s. 96-97) beskriver hur barn interagerar med 
varandra i samtalssituationer. Barns spontana språkande med varandra är kontext- 
och situationsbundet vilket gör att det för utomstående kan vara svårt att förstå. 
Därför, menar Liberg (2003, s. 97) att barn bör utmanas, ju äldre de blir, att delta i 
samtal med personer de inte känner lika väl, vilket innebär att de inte skulle ha samma 
förståelse för dem. Liberg (2003, Ibid) beskriver att dessa samtal i så fall skulle 
medföra att barnen får en förståelse för att de måste förtydliga sitt sätt att uttrycka sig 
verbalt. 

Det är bilders mångtydighet som gör dem lämpliga att reflektera och föra samtal 
utifrån skriver Jönsson (2010, s.127). Dock är det just denna mångtydighet som 
kräver att man strukturerar upp samtalet för att de som samtalar ska förstå varandra. 
För att bildsamtal inte ska bli ett utbyte av vanligt tyckande om bilden behöver 
eleverna veta hur man ser på bilden, vad man ser i den och hur man sedan samtalar 
kring bilden. Det är efter denna strukturerade inledning av bildsamtalet som friare 
tolkningar och elevernas egna erfarenheter kan inkluderas i samtalet menar Jönsson 
(2010, s.128). Skolan beskrivs som en social arena och läromiljö där bildsamtal menas 
utvidga elevernas kommunikationsmöjligheter. Kommunikation är det som uppstår 
mellan människors inre (tänkande) och yttre (det vi uttrycker)( Jönsson, 2010. s.110). I 
skolan är det i sociala sammanhang viktigt att lära sig det gemensamma sociala språket 
menar Jönsson.  

Såväl Karlsson Häikiö (2014b) som Jönsson (2010) beskriver bildsamtal och samtal 
kring elevernas egenskapade bilder vara möjlighet för en ökad yttrandefrihet hos barn. 
Utifrån Ahlner Malmström (1991, s.26) beskrevs, i tidigare avsnitt, att barn bör få 
möjlighet att tala om sina egna bilder samt ta del av sina kamraters berättelser utifrån 
deras bilder. Även Hansson, Karlsson och Nordström (1992, s.112) nämns i tidigare 
avsnitt och deras syn på hur barn och ungdomars samvaro med varandra bidrar till en 
gynnsam kunskapsprogression samt att detta är en betydande förutsättning för 
utveckling av barns och ungdomars kommunikativa- samt moraliska 
kunskapsförmågor. Hansson, Karlsson och Nordström (1992, s. 16) nämner, liksom 
Jönsson (2010), kommunikativa aspekter på relationen mellan vårt inre tänkande och i 
vilka uttryck det tar sig i interaktionen med andra människor. Bildspråket beskrivs ha 
en stor betydelse för vårt inre av såväl Hansson, Karlsson och Nordström (1992, s.9) 
som av Karlsson Häikiö (2014a, s. 23). Verbalspråket är enligt Hansson, Karlsson och 
Nordström (Ibid) jämförbart med bildspråket och bildspråket beskrivs lika 
betydelsefullt som verbalspråket för människors kommunikativa 
kompetensutveckling.  
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2.3 Bildanalysens och bildsamtalets roll i bildundervisningen 

Tredje avsnittet i denna litteraturstudies resultat avser att besvara på den avslutande 
frågeställningen: I vilken utsträckning får eleverna tillägna sig bildanalys och 
bildsamtal? I bakgrunden redovisades Åséns (2006) artikel sammanfattningsvis där 
han nämner de nationella utvärderingar Skolverket låtit göra 1992 och 2003. Det har 
sedan dess genomförts ytterligare en nationell utvärdering (Marner & Örtegren, 2015) 
av bildämnet på uppdrag av Skolverket. Nedan nämns de äldre utvärderingarna som 
en kort introduktion för att sedan utförligare redovisa den senaste utvärderingen 
(2015) för visa vilken utveckling bildämnet genomgått sedan utvärderingen 2003 
(NU03) samt vilka samband man kan se utifrån resultaten. Utvärderingarnas resultat 
ställs även i relation till tidigare redovisad forskning för att belysa skillnader och 
likheter dem emellan.  

Liksom Skolverkets Nationella utvärdering 1992 visar 2003 års utvärdering att den 
största delen av bildundervisningen tillägnas bildframställning (NU-03, s.22). I den 
kvalitativa granskningen som har till syfte att undersöka bildundervisningens 
utveckling under 1990-talet i svenska skolor, och med fokus på hur stor del som 
tillägnas bildframställning, redovisar att mer än hälften av ämnets undervisningstid 
tillägnas bildframställning (2003, s.73). Lärarna menade att diskussioner om bilder 
förekom i relativt hög grad i undervisningen medan eleverna angav att bildsamtal och 
diskussion om bilder förekom sporadiskt och sällan (NU-03, s.74 och s.76). Såväl 
lärare som elever var dock eniga om att det främst var individuell självständig 
bildframställning som tog störst del av bildämnets tid (NU-03, s.82). Wetterholm 
(1992, s.79) beskriver ett av bildundervisningens syften i vilket det betonas att det är 
viktigt att skapa en balans mellan bildframställning och moment i bildundervisningen 
som utvecklar elevernas kommunikativa förmågor. De kommunikativa aspekterna får 
inte förminskas och bildämnets har en betydande roll för elevernas språkliga 
utveckling (Wetterholm 1992, s.48).  

Eleverna som ingick i undersökningen 2003 (NU-03) uppgav att bildämnet var 
lustfyllt men inte att det ledde till någon djupare kunskap. Bildämnet ansågs vara ett 
ämne vars undervisning erbjöd ett slags andningsrum från andra mer teoretiska 
ämnen samt att bildframställningen var i fokus (NU-03, s.109). Utvärderingens tydliga 
resultat som visade att bildanalys, bildsamtal och bildkommunikation fick för lite 
undervisningstid i bildämnet tydde på att det behövdes tydligare skrivningar i 
styrdokumenten gällande detta. Marner och Örtegren (NU-03, s. 9) menade att 
bildämnets kommunikativa aspekter är av nytta för elevernas framtida liv och 
arbetsliv.   

I Skolverkets (2015, s.7) sammanfattande analys av utvärderingarna som gjorts för 
ämnet Bild, Musik och Slöjd betonar man vikten av att följa utvecklingen i alla 
estetiska ämnen. I likhet med Marner och Örtegrens (NU-03) åsikt i tidigare 
utvärdering skriver Skolverket att estetiska ämnen är betydelsefulla i utvecklingen av 
elevernas förmågor som är viktiga för deras framtid. Gällande ämnet bild framhävs 
det att eleverna kan utveckla en annan slags förståelse genom ämnet bild än övriga 
ämnen (Skolverket, 2015, s.8). Hansson, Karlsson och Nordström (1992, s.109) 
beskriver hur barn och ungdomar lever i ett samhälle där de möter bilder i stor 
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utsträckning varje dag. Bilderna innehåller budskap och kräver kunskap för att tolkas 
och förstås. Karlsson Häikiö (2014a, s.23) skriver att till följd av den visuella kultur 
som samhällsutvecklingen präglas av, är barn och unga allt mer beroende av en god 
analys- och reflektionsförmåga. Karlsson Häikiö (2014a, Ibid) menar att elevers 
förståelse- och tolkningsförmåga av visuella budskap leder till en ökad förståelse av 
vår omvärld.  

Skolverket (2015, s.22) skriver i sin sammanfattning att bildundervisningen i svenska 
skolor fortfarande har ett alltför stort fokus på praktisk bildframställning och resultat. 
Detta medför för lite undervisning där reflektion, diskussion, analys, tolkning och 
kommunikation om bilder ingår. Trots detta har utvärderingen påvisat vissa 
förändringar som bildundervisningen genomgått sedan införandet av Lgr11, 
undersökningen visar att en majoritet av lärarna anser att ämnets syfte är 
kommunikativt (2015, s.59). Exempel har framkommit att Lgr11 påverkat lärare att 
införa fler avstämningar, kamratrespons i högre grad och fler redovisningar vilket har 
medfört en högre grad av kommunikation i undervisningen (2015, s.54).  

Marner och Örtegren (2015, NÄU-13) har i sin ämnesrapport, vilken Skolverket 
(2015) baserat sin sammanfattande analys på som nämns ovan, redovisat vad deras 
undersökning av bildundervisningen har visat. Deras undersökning, som 
genomfördes 2013, har fokuserat på elever i årskurs 6 och 9 samt deras undervisande 
lärare i ämnet bild. Ämnesrapporten (NÄU-13) har baserats på studier där både elever 
och lärare har fått besvara enkätfrågor samt en fördjupningsstudie där elever vid 
utvalda skolor granskats närmare i olika bilduppgifter de fått genomföra. 

Undersökningen har visat, gällande bildämnets kommunikativa aspekter, att elever 
och lärare inte delar samma syn på vad bildämnets undervisning faktiskt innehåller 
och ska syfta till. Marner och Örtegren (2015, s.184) menar att lärare måste tala med 
sina elever om bildämnets syfte, mål och inriktning för att eleverna ska närma sig 
bildämnets kommunikativa aspekter och utveckla kommunikativ kompetens. Lärare 
ska genom strukturerade samtal med eleverna utveckla deras begreppsförmåga och 
ämnesrelaterade språkbruk. Detta skriver Marner och Örtegren (2015, s.184) bidrar 
till att elever och lärare använder sig av samma språk och begrepp som är direkt 
knutna till bildämnet. Att ha ett gemensamt språk i bildundervisningen och en 
generell förståelse för olika teckensystem beskriver även Selander (2009, s. 218) är 
betydelsefullt för elevernas kommunikativa förmågor. Wetterholm (2001, s.74) 
beskriver att det är lärarnas ansvar att ge eleverna kunskap om bilders djupare 
betydelse samt den språkliga kompetens som behövs för att tolka dem. 

Övriga skillnader som utvärderingen har visat i elevernas- och lärarnas svar är att 
bildundervisningens innehåll uppfattas olika. Medan en majoritet av lärarna anger att 
bildundervisningen tillämpar alla de delar som Lgr11 beskriver i sitt centrala innehåll 
så har eleverna en annan uppfattning. Eleverna uppskattar att drygt 70 % av 
bildundervisningen ägnas åt bildframställning medan endast 17 % tillägnas diskussion 
och samtal i bildämnet (2015, s.74). På frågan om de upplever att de tolkar, diskuterar 
och kritiskt granskar mediebilder anger en majoritet att detta sällan eller aldrig 
förekommer (2015, s.69). En majoritet av lärarna besvarar samma fråga med att detta 
förekommer i bildundervisningen i ganska stor- eller i mycket stor utsträckning (2015, 
s.72). Marner och Örtegren (2015, s.92) menar att lärares och elevers skilda 
uppfattningar av bildundervisningens innehåll kan bero på att lärarna inte nått fram 
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med de kommunikativa aspekterna av bildämnet som Lgr11 vill framhålla. Överlag 
visar ämnesrapportens resultat på att eleverna inte uppfattar de bildanalytiska inslagen 
i undervisningen som lärarna menar att den innehåller (2015, s.72).  

Marner och Örtegren (2015, s.85) anger ett sociokulturellt perspektiv på lärande i 
bildämnet genom att belysa de kommunikativa aspekterna på elevernas möjlighet till 
att redovisa sina bilder. Genom att eleverna ges möjlighet att redovisa sina bilder 
skapas fullbordade kommunikativa lärande processer menar Marner och Örtegren 
(2015, s.85). Detta innebär att eleverna får presentera, diskutera och tillsammans 
analysera och bedöma bilder såväl med lärare som med övriga elever (2015, s.85). 
Trots den positiva betydelsen Marner och Örtegren (2015, s.77) beskriver att eleverna 
får kommunicera och använda sina egna bilder för analys och samtal, framkommer 
det i ämnesrapporten att eleverna anser att detta aldrig eller sällan förekommer. 
Jönsson (2010, s.106) menar precis som Marner och Örtegren (2015) att elevernas 
egna bilder är en bra utgångspunkt för bildsamtal då detta bidrar till en ökad 
yttrandefrihet för eleverna. Att inte få redovisa alls får konsekvensen att 
kommunikation uteblir vilket Marner och Örtegren (2015, s.85) menar är ett problem 
ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv. Bildkommunikation innebär att såväl 
bildframställning som diskussion och tolkning genomförs.  

I ämnesrapportens (NÄU-13) fördjupningsstudie beskriver Marner och Örtegren hur 
eleverna på de utvalda skolorna fått genomföra uppgifter som avsågs bedöma deras 
bildanalytiska förmågor. Fördjupningsstudiens resultat avser att påvisa tendenser i 
bildundervisningen och kan inte, enligt Marner och Örtegren (2015, s.175) 
kategoriseras som representativa. Eleverna i studien fick arbeta med såväl konstbilder 
som mediebilder i fördjupningsstudien. I undersökningen framkom det att det bland 
eleverna förekom ett majoritets-missförstånd, i vilket de trodde deras positiva åsikter 
om konstbilderna inte delades av deras kamrater (2015, 113-114). Detta, skriver 
Marner och Örtegren (2015, s.114) kan medföra rädsla hos eleverna att uttrycka sina 
tankar och åsikter gällande konstbilder. Ämnesrapporten visar på att eleverna dock 
uppskattar och tycker om konstbilderna, om än i smyg. Här menar Marner och 
Örtegren (2015, s.114) att det finns stor potential för lärarna att skapa goda 
samtalstillfällen utifrån konstbilder som bidrar till en fördjupad bildförståelse. Genom 
att först skriftligt föra ner sina tankar och sin analys om konstbilderna kan eleverna 
sedan föra gemensamma bildsamtal om dessa (Marner & Örtegren 2015, s.114). 
Viktigt att tänka på i genomförandet av bildsamtal om konstbilder är ett 
klassrumsklimat där eleverna upplever tolerans av att få uttrycka olika åsikter (2015, s. 
115). När det gäller fördjupningsstudien som avser elevernas uppgift med mediebilder 
visar dessa på att eleverna besitter goda analytiska och kritiskt granskande förmågor 
(Marner & Örtegren 2015, s. 136).  

Jönssons (2010, s.107) avhandling beskriver hur lärare och lärarstudenter i bildsamtal 
utifrån elevbilder deltar i meningsskapande kommunikativa sammanhang. Dock 
verkar dessa kollegiala samarbetsmöjligheter vara sällsynta för bildlärare i skolans 
verksamhet. Marner och Örtegrens (2015, s. 180) undersökning visar att många 
bildlärare är ensamma inom sitt ämne på sin skola. I många fall saknas möjligheter för 
dem att kollegialt byta information och erfarenheter som är knutna till bildämnet med 
andra inom samma ämnesgrupp. Detta menar Marner och Örtegren (2015, Ibid) kan 
få påföljden av brister i den professionella utvecklingen hos bildlärarna. Likaså kan 
brist på kommunikation med andra bildlärare gällande elevbedömningar medföra att 
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likvärdigheten mellan skolor hotas. Ämneskollegialiteten beskrivs vara av stor 
betydelse för bildämnets status i skolan.  

Avslutningsvis kan Marner och Örtegrens (2015, s.171) åsikter om 
bildundervisningens presentationsformer belysas. De menar att om man inkluderar 
visningar, presentationer och bildsamtal som frekventa inslag i bildundervisningen 
möjliggör man för det kommunikativa syfte Lgr11 (2011) betonar att bildämnet ska 
ha. Baserat på det innehåll Marner och Örtegren (Ibid) presenterar, kan tolkningar om 
skolans skyldighet att möjliggöra för olika presentationsformer inom 
bildundervisningen analyseras utifrån det Liberg (2003, s. 79) beskriver. Liberg (Ibid) 
menar att det är skolans roll att skapa tillfällen för eleverna att delta i offentliga samt 
utvecklande samtal med varandra.  I ett konkret exempel beskriver Marner och 
Örtegren (2015, s.175) hur man genom filmskapande kan genomföra efterföljande 
diskussioner och bildsamtal som bidrar till en sociokulturell lärandesituation där 
eleverna interagerar med varandra.  

 

3. Diskussion och slutsatser 

I denna del diskuteras analysen och dess resultat i relation till examensarbetets 
frågeställningar samt vilka slutsatser som kunnat dras därefter. Diskussion gällande 
examensarbetets metod förs också samt slutsatser om hur examensarbete lyckats 
uppnå sitt syfte, och hur vald metod påverkat examensarbetes resultat.  

 

3. 1 Analys och resultatdiskussion 

Litteraturstudiens analys och dess resultat diskuteras i två olika avsnitt utifrån arbetets 
två första frågeställningar och hur dessa står i relation till den tredje frågeställningen 
och det resultat som redovisades under denna. Syftet med detta är att få en överblick 
av hur teori och praktik står i relation till varandra i den faktiska bildundervisningen i 
svenska skolor.  

3.1.1 Bildanalys i undervisningen och dess betydelse för eleverna 
Såväl Hansson, Karlsson och Nordström (1992) som Jönsson (2010) beskriver hur 
relationen mellan vårt inre tänkande och yttre uttryck för detta ger möjlighet för 
kommunikation mellan människor. Utifrån denna definition av inre bilder och yttre 
uttryck kan Karlsson Häikiös (2014a) beskrivning av att våra inre bilder fungerar som 
ett slags tankeverktyg ges en förstärkt mening. Karlsson Häikiös (Ibid) definition av 
inre bilder som tankeverktyg kan relateras till det Säljö (2010, s.184) benämner som 
medierande redskap utifrån den sociokulturella traditionen. Dessa kommunikativa 
redskap beskriver Säljö (Ibid) som intellektuella samt kulturella där bilder, verbalt och 
skriftligt språk är beroende av varandra för att utveckla våra språkliga förmågor. Även 
Wetterholm (1992, s. 48) definierar bilden som språk samt att bildundervisningen ska 
utveckla elevernas analytiska förmågor så att de kan tolka de bilder som de möter. En 
god analytisk förmåga menar Wetterholm (1992, s. 60) bidrar till en fördjupad 
förståelse för bildens kommunikativa betydelse. Ahlner Malmström (1991, s. 15) 
framhåller att det är skolans uppgift att ge eleverna möjlighet att utveckla 
kommunikativ kompetens samt att utveckla elevernas egna bildspråk. Ahlner 
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Malmström (1991, s. 20) beskriver även hur massmediala bilder kan påverka elever 
och att de genom bildundervisningen ska ges kunskap om hur de kritiskt ska förhålla 
sig till samt tolk de visuella budskap de möter.   

Ämnesrapporten (NÄU-13) visar att elevernas kommunikativa förmågor i relation till 
bildämnet utvecklats sedan undersökningen av ämnet i NU-03. Detta trots att 
undersökningen visar att en majoritet av bildundervisningen fortfarande består av 
bildframställning (Marner & Örtegren, 2015, s. 180). Undersökningen visar även att 
eleverna sällan eller aldrig får redovisa sina bilder, och då det förekommer är det 
endast för läraren det redovisas. Detta beskriver Marner och Örtegren (2015, Ibid) är 
en begränsning för bildämnet ur en lärandesynpunkt. Elever behöver få möjligheten 
att utveckla sina bildanalytiska förmågor för att kunna använda bilder på ett medvetet 
sätt samt presentera ett innehåll med hjälp av bilder som uttryck. Detta kan relateras 
till det Säljö (2010, s.184) beskriver utifrån Vygotskijs sociokulturella teorier: 
kommunikation genom språkliga redskap, såsom bilder, är det som möjliggör vår 
utveckling som tänkande människor. Detta sociokulturella perspektiv på bilders 
betydelse i relation till kunskapsutveckling menar jag förstärker bildämnets 
kommunikativa syfte. Utifrån min undersökning av forskning på ämnet, tolkar jag det 
som, att om man möjliggör för eleverna att redovisa sina bilder så kan man inkludera 
bildanalys i bildframställande moment. Detta skulle kunna utveckla elevernas 
kommunikativa förmåga där de, i likhet med Vygotskijs tankar ;(Säljö, Ibid), vinner 
språklig kunskap genom social interaktion med andra i sin närhet. 

Sammanfattningsvis tolkar jag att forskningen, som presenterats i denna 
litteraturstudie, är enig om bildanalysens positiva betydelse för kommunikativ 
kompetensutveckling och att det är detta som måste framhävas ytterligare i 
bildundervisningen. Inledningsvis (avsnitt 1.2.5, s.6) beskrevs Karlsson och Lövgrens 
(2001, s.42) argument för att bildanalys skulle få en betydande roll i 
bildundervisningen varav ett är den kommunikativa utveckling elever kan uppnå 
genom bildanalys. Bildanalys beskrivs som verktyg för eleverna att kritiskt kunna 
granska, tolka samt förhålla sig till det stora bildflöde som de möter dagligen, såväl i 
som utanför skolans kontext. Utifrån Karlsson och Lövgrens (Ibid) argument kan 
man se likheter i Lgr11:s skrivning av bildämnets centrala innehåll samt tolka det som 
ett svar på den didaktiska grundfrågan, varför ( Selander, 2010, s.202). 

 

3.1.2 Bildsamtal i undervisningen och hur detta påverkar lärandet 

I Lgr11s (2011, s.9) avsnitt där skolans uppdrag redovisas framhålls betydelsen av att 
skolan ska arbeta främjande för elevernas kunskapsutveckling. Eleverna ska ges 
kunskap så de kan förhålla sig till det stora informationsflödet som finns i samhället. 
Språk och lärande beskrivs stå nära i relation till identitetsutveckling vilket innebär att 
eleverna behöver varje möjlighet till att utveckla en god kommunikativ kompetens. 
Genom, vad som beskrivs som rika möjligheter till samtal, läs och skrivning, ska 
eleverna utveckla en trygghet i sin egen språkliga förmåga. Skolan ska ge eleverna 
trygghet, ett lustfyllt lärande från många olika slags kunskapskällor i en miljö som 
uppmuntrar till social gemenskap (Lgr11, s.10). Trots vad läroplanen (Lgr11) 
framhåller att bildundervisningen ska innehålla beträffande bildsamtal visar 
Skolverkets (2015, s.22) sammanfattning av bildämnets undervisning att det 
fortfarande , liksom i NU-03, är ett alltför stort fokus på bildframställning. Marner 
och Örtegrens (2015, s.184) undersökning, som Skolverket (2015) baserat sin 
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sammanfattning av bildämnets undervisning på, visar att elever och lärare inte ser på 
bildämnet på samma sätt. Eleverna upplever bildämnet som praktiskt medan lärarna 
framhåller ett mer teoretiskt perspektiv där bildämnet kommunikativa aspekter är i 
fokus. Detta, menar Marner och Örtegren (Ibid), skulle kunna förändras om lärarna 
förde strukturerade samtal med sina elever där bildämnets syfte framgick samt att 
dessa samtal skulle utveckla elevernas begreppsförmåga och bildspråk.  

Hansson, Karlsson och Nordström (1992, s.9) drar paralleller mellan bildspråket och 
verbalspråket och menar att dessa är lika viktiga för att barn ska kunna kommunicera 
och uttrycka sina inre tankar. Det är bildspråket som påverkar hur eleverna tolkar sina 
inre bilder och de visuella uttryck som de möts av i samhället. De paralleller Hansson, 
Karlsson och Nordström (Ibid) drar mellan bild- och verbalspråk kan relateras till det 
Karlsson Häikiö (2014b, s.69) framhåller om bilders kommunikativa aspekter och hur 
bildsamtal skapar meningsfulla och kunskapsutvecklande sammanhang för barn. 
Bildsamtal kan i bildundervisnigen användas som ett pedagogiskt verktyg som skulle 
bidra till en ökad visuell tolkningsförmåga menar Karlsson Häikiö (2014b, s.77).  

Jönsson (2010, s. 127) beskriver att bildsamtal kräver struktur och Karlsson Häikiö 
(2014b, s.77) menar att öppna frågor är lämpliga direktiv för att genomföra samtal 
utifrån bilder. Samtidigt menar Liberg att det är viktigt att vuxna i samtal med barn 
inte styr i alltför hög grad då detta verkar hämmande för barns språkliga utveckling. 
Min tolkning av detta är att bildlärare bör vara väl medvetna om hur deras agerande 
påverkar eleverna under bildsamtalen. Marner och Örtegren (2015, s. 115) betonar 
betydelsen av ett gott klassrumsklimat där eleverna upplever en tolerans och 
accepterande av att uttrycka olika åsikter. Eleverna som deltagit i Marner och 
Örtegrens (2015, s. 180) studie anger att de trivs bra med bildundervisningen samt att 
de upplever en god stämning och trivsel under bildlektionerna. Detta är liknande 
resultat som framkom i tidigare den utvärderingen, NU-03. Trots den uttalade 
positiva synen på miljö och trivsel i bildsalen visade undersökningen att eleverna 
upplevde en rädsla för att uttrycka sina tankar och åsikter, i relation till konstbilder, då 
de trodde deras åsikter inte delades av övriga klasskamrater (Marner & Örtegren 2015, 
s. 113-114). Att här, återigen, framhäva det sociokulturella perspektivet på lärande är 
betydelsefullt då det, enligt min analys av det innehåll Marner och Örtegren (Ibid) 
presenterar, är tydligt att detta inte förekommer i tillräckligt hög grad i 
bildundervisningen. Karlsson och Lövgren (2001, s.48) menar att bildsamtal ska ske 
dagligen för att eleverna ska finna detta som naturliga och lustfyllda lärande samtal 
men den senaste rapporten (NÄU-13) redovisar att detta inte förekommer i den 
utsträckning som krävs för att uppfylla styrdokumentens mål.  

 

3.1.3 Slutsatser 

 Hur kan bildanalys i bildundervisningen påverka elevernas kommunikativa 
förmågor? 

Elevers bildanalytiska förmåga ger dem en fördjupad förståelse för bilders budskap 
(Wetterholm 2001, s. 67). Denna förmåga är betydelsefull för elevernas framtid då 
samhället består av visuella uttryck som kräver tolkning och kritisk granskning. Vi 
lever i ett mediatätt samhälle där visuella starka budskap förmedlas genom bilder. Att 
kunna analysera dessa och förstå deras djupare innebörd bidrar till elevernas 
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kommunikativa kompetensutveckling. Ahlner Malmström (1991, s. 26) betonade att  
barns bildspråkliga medvetenhet var viktig samt att den skulle inkludera kunskap om 
bilders funktioner och användningsområden. Bildanalys i undervisningen ska utveckla 
elevernas förmåga att tolka bilder, skapa kunskap om de budskap och sammanhang 
som påverkat framställningen av dem.  

Min undersökning visade att eleverna sällan fick redovisa sina bilder vilket innebar en 
begränsning av kommunikativa inslag i bildundervisningen. Genom att oftare 
genomföra redovisningar, för såväl lärare som kamrater, menar jag utifrån 
forskningen, att eleverna kan utveckla bildanalytiska förmågor vilket bidrar till deras 
kommunikativa kompetensutveckling. Bildanalys i bildundervisningen kan utveckla 
elevernas kommunikativa förmågor vilka är viktiga för deras framtid ur ett 
demokratiskt perspektiv då detta bidrar till en ökad yttrandefrihet samt ger dem ett 
sätt att förhålla sig till den visuella värld vi lever i. Detta, menar jag, exemplifierar det 
behov, som finns hos bildlärare, att utveckla kunskap kring hur man ska använda sig 
av bildanalys för att utveckla elevernas kommunikativa förmågor. Att kunna svara på 
den didaktiska grundfrågan hur, menar jag, skulle kunna bidra till att bildlärarna når 
fram med bildämnets kommunikativa syfte vilket i sin tur skulle motivera eleverna. 

 På vilket sätt kan bildsamtal påverka elevernas lärande? 

Min undersökning visar att bildsamtal kan ha en positiv betydelse för elevernas 
lärande. Detta kräver dock att läraren strukturerar och handleder bildsamtalen utan att 
för den saks skull lägga sig och styra elevernas samtal i för hög grad. Det har, genom 
min undersökning, även framkommit att ett gott klassrumsklimat är viktigt för att 
eleverna ska känna trygghet i att uttrycka sina egna åsikter. Utvärderingarna av 
bildundervisningen i svenska skolor har visat att eleverna trivs i bildsalen men ändå 
visade utvärderingarna även att eleverna upplevde en rädsla i att uttrycka sina åsikter. 
Bildspråket anses vara lika betydelsefullt som verbalspråket, enligt min undersökning, 
men det kräver att eleverna ges möjlighet att utveckla sitt bildspråk så att de har 
begrepp och den språkliga förmågan att uttrycka sina åsikter. Det kan, enligt min 
mening, vara den bristande bildspråkliga förmågan som påverkar elevernas rädsla att 
uttrycka sig, att de har svårt att sätt ord på sina åsikter i relation till bilder.  

Samtidigt visar utvärderingarna att bildsamtal förekommer för lite i 
bildundervisningen i svenska skolor vilket innebär att eleverna sällan ges de rika 
möjligheter till diskussion och samtal som Lgr11 framhåller att bildundervisningen 
ska innehålla. Liberg (2003, s.79) beskriver samtalet som en social process och att det 
är skolans roll att eleverna får ingå i utvecklande samtal i undervisningen. Samtal 
utifrån elevernas egenskapade bilder, menar Jönsson (2010, s.106) är ett sätt för 
eleverna att utöka sin yttrandefrihet. Barn utvecklar kunskap och förmågor i sociala 
sammanhang, genom samtal skapas ett meningsskapande sammanhang där 
kommunikation är i fokus. Bildsamtal bidrar till en att eleverna interagerar med 
varandra, utvecklar kunskap och förståelse för bildspråkliga begrepp utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv på elevernas lärande (Marner och Örtegren 2015, s.175).   

Sammanfattningsvis menar jag, utifrån forskningens innehåll, att det sociokulturella 
perspektivet på kunskapsutveckling inom bildundervisningen är av betydelse för 
ämnets kommunikativa syfte. Bildsamtal där eleverna ges direktiv men ändå en frihet 
att utvecklas gynnar deras kommunikativa kompetensutveckling. Säljö (2010, s.189) 
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beskriver verbal kommunikation med andra människor som en möjlighet att uttrycka 
oss estetiskt. Utifrån litteraturstudiens innehåll, vars analys och resultat bidragit till 
min slutsats, menar jag att bildsamtal är betydelsefulla moment i bildundervisningen 
vilka skapar meningsfulla och lärande sammanhang ur ett sociokulturellt perspektiv.  

 I vilken utsträckning får eleverna tillägna sig bildanalys och bildsamtal? 

Min undersökning visar att eleverna ges för lite möjlighet till att tillägna sig bildanalys 
och bildsamtal i bildundervisningen. Det framkommer genom utvärderingarna av 
bildämnet att lärarna anser att det är för lite undervisningstid samt att en majoritet av 
den undervisningstid som finns tillägnas bildframställning. En anledning till, baserat 
på min tolkning av analyserad forskning, att bildundervisningen innehåller de olika 
momenten i så olika hög grad kan vara tidsaspekten. Bildframställning kräver såväl tid 
som material , vilket eventuellt gör att det prioriteras och att bildanalys och bildsamtal 
får dela på den undervisningstid som blir kvar. 

Min slutsats utifrån denna litteraturstudies resultat är att bildlärarna behöver framhäva 
de kommunikativa aspekterna, och inslag som bildundervisningen ska inkludera, för 
eleverna. Att genom bildundervisningen göra bildanalys och bildsamtal ett 
återkommande inslag vilket skulle kunna bidra till att eleverna känner sig mer trygga 
med att diskutera och kommunicera på bildlektionerna, analysera kritiskt samt tolka 
utan att känna sig tvungna eller obekväma i situationen. Den rapport NÄU-13 anger 
precis som tidigare rapporter att det fortfarande ligger fokus på det praktiskt-estetiska 
i bildämnet till trots att lärarna framhåller en kommunikativ på ämnet.  

Marner och Örtegren (2015) betonar vilka brister bildämnet har samt att bildämnets 
syfte måste framhävas så att dess kommunikativa aspekter och mål framgår tydligt.  
Lgr11:s förändring av bildämnet verkar enligt undersökningens resultat gett det 
genomslag man hoppats på: många lärare anser att ämnet främst är kommunikativt 
men trots detta tillägnas det ändå störst del av undervisningen till bildframställning. 
Beror detta på att bildframställning tar mycket tid, då det är laborativt och kräver 
materialhantering? Leder detta i sin tur till att bildanalys och bildsamtal få ta del av 
den tid som blir över vilket gör att detta marginaliseras inom ämnet? Åsén (2006) 
beskriver att bildämnet har, och haft sedan lång tid tillbaka, en marginaliserad roll i 
skolans timplan. Kan detta vara en anledning till att bildanalys och bildsamtal helt 
enkelt inte hinns med? Dessa frågor är framåtsyftande mot examensarbetets vidare 
avslutande reflektioner där de ges en vidare analys (avsnitt 4, s.29).  

 

3.1 Metoddiskussion 
 

Att inhämta material till litteraturstudiens resultat har försvårats av att det finns 
relativt lite färsk forskning. Den sökning som redovisades i kapitlet för Metod visar 
dessa resultat. Bildanalys gav i Libris 838 träffar och sökmotorn Google Scholar 
resulterade i 2730 träffar. Då jag la till sökordet bildundervisning, reducerades antalet 
träffar avsevärt, Libris angav 17 träffar medan Google Scholars träffar för bildanalys 
och bildundervisning resulterade i 253 träffar. I sökningen gällande bildsamtal blev 
det ännu färre träffar. Libris gav inga träffar alls vare och Google Scholar gav även 
där ett lågt antal träffar. Detta tyder på att forskningsfältet är begränsat samt att mer 
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forskning behövs vilket även speglas i resultatet då material för att besvara 
frågeställningen gällande bildsamtal blev tunnare än det som redovisar material 
gällande bildanalys. De nyaste resultaten finns att hämta i de olika nationella 
utvärderingar som Skolverket (NU-03, NÄU-13) låtit göra, men även den nyaste av 
dessa (NÄU-13) refererar till äldre forskning i relation till de resultat deras 
undersökning fått fram. Eriksson Barajas m. fl. (2013, s. 106) skriver att ”En 
förutsättning för att man ska göra systematiska litteraturstudier är att det finns 
tillräckligt antal studier av god kvalitet som kan utgöra underlag för bedömning och 
slutsatser”. Då inget antal för detta är angivet har jag ansett att de studier jag använt i 
mitt resultat är av tillräckligt god kvalitet samt kvantitet för att bidra till denna 
litteraturstudies bedömning och slutsatser. 

Litteraturstudien har utifrån innehållsanalys strukturerats och systematiskt arbetats 
fram i en process där jag förhållit mig till begreppen trovärdighet och rimlighet. 
Vetenskapliga begrepp som generaliserbarhet, reliabilitet och validitet har modifierats 
utifrån litteraturstudiens syfte och i enlighet med forskningens principer. Då 
generaliserbarhet inte varit mitt mål med den analys och resultat som litteraturstudien 
presenterar har den kvalitativa ansatsen genomförts. Detta ha bidragit till att det är 
trovärdighet och rimlighet som genomsyrar litteraturstudien och representerar de 
vetenskapliga begreppen reliabilitet och validitet (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s.146). 
Hade val av analysmetod varit annorlunda hade detta möjligtvis påverkat 
litteraturstudiens urval av forskning vilket i sin tur förändrat den analys och det 
resultat som senare i den presenteras. Jag har inte haft som avsikt att dra generella 
slutsatser utifrån den forskning jag valt utan att detta mer är ett kvalitativt 
undersökande av kartläggande art där syfte, frågeställningar och urval varit 
bestämmande för resultat. Om något av dessa kriterier ändrats skulle också resultatet 
gjort det.  

Denna litteraturstudie har sin utgångspunkt i Lgr11 vilket inneburit att avgränsning i 
sökningen medvetet riktats mot svensk forskning, som var relevant för 
litteraturstudien syfte. Flera av de titlar som förekommer i resultatet är relativt gamla 
och beskriver forskning och material som är dryga tjugo år gammal. Titlarna har ändå 
inkluderats då nyare material inte påträffats som kunnat motsvara dess innehåll så 
dessa har varit relevanta och aktuella inom forskningsfältet. Till följd av detta kan 
man anta att litteraturstudien innehåller en viss felmarginal på grund av för gammalt 
material eller en subjektivitetsaspekt där jag som tolkare gjort fel analys av innehållet. 
Att äldre material ingår kan vara både positivt och negativt för litteraturstudiens 
resultat. Positiva aspekter är att den kan jämföras med nyare material samt att man 
kan urskilja progression sedan undersökningen genomförts. Negativa aspekter på att 
inkludera äldre studier är att de är baserade på äldre läroplaner och styrdokument i 
ämnet Bild. I denna litteraturstudie har dock fokus lagts på vad forskningen skrivit 
om de kommunikativa delarna av bildundervisningen, bildanalys och bildsamtal, vilket 
gjort äldre material viktigt att ha med för att ge tyngd till vad de nyare studierna visat.   

Utifrån de generella kommunikativa aspekterna på ämnet Bild har material inriktat 
mot förskolan också använts som källa i resultatet. Detta då viktiga synpunkter om 
bildspråklighet och dess betydelse lyfts i materialet samt att det varit inriktat mot barn 
i ålder 2-7 år, alltså inkluderar barn i grundskolans första år.  
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Såväl i bakgrunden som i avsnittet för resultat har jag inkluderat två läroböcker som 
belyser bildanalys och bildsamtal i bildundervisningen. Karlsson och Lövgrens(2001) 
lärobok som det refereras till i bakgrunden har inkluderats då den på ett tydligt sätt 
beskriver viktiga aspekter på varför och hur man kan tillägna sig bildanalys och 
bildsamtal i undervisningen. Läroboken ansåg jag var viktig att ha med i bakgrunden 
för att ge en grund för den lärobok som det refereras till i resultatet. Utifrån 
Wetterholms (1992 & 2001) lärobok och avhandling har relevant information för 
denna litteraturstudie inhämtats. Wetterholms (1992) lärobok finns med i resultatet då 
även han, liksom Karlsson och Lövgren (2001), belyser hur och varför bildanalys 
anses vara viktigt för barns kommunikativa kompetensutveckling. Wetterholms 
(2001) avhandling ger ytterligare stöd till det han beskriver i sin lärobok (1992), då 
avhandlingen är nyare samt en doktorsavhandling vilket innebär att denna kan 
kategoriseras vetenskaplig. 

 

3.2.1 Slutsatser om examensarbetets metod 

Sammanfattningsvis kan slutsatser om litteraturstudiens metod dras då denna 
påverkat litteraturstudiens resultat. Om analysmetoden inte varit innehållsanalys hade 
urvalet möjligtvis genomförts annorlunda. Innehållsanalysen och dess kriterier kan 
beskrivas ha varit ledande i den bearbetande process litteraturstudien genomgått vilket 
haft ett systematiskt tillvägagångssätt i fokus. Om fokus och avgränsning i 
undersökningen valts utifrån en annan tidsperiod eller en annan målgrupp, hade den 
analys och det resultat som litteraturstudien presenterat kunnat bli annorlunda. Likaså 
har analys och resultat påverkats av i vilken utsträckning sökningen inkluderat 
forskning. Hade undersökningen breddats för att inkludera internationell forskning 
kunde även litteraturstudiens analys och resultat vidgats samt eventuellt nyare material 
kunnat påträffas. Dock hade den forskningen inte tagit sin utgångspunkt i 
undersökningar av den svenska bildundervisningen vilket hade haft till följd att såväl 
syftesformulering och frågeställningar behövt justeras samt att tidigare redovisade 
slutsatser eventuellt inte hade kunnat dras.  

 

 

4. Avslutande reflektion och slutsatser 
 

I detta avsnitt redovisas avslutande reflektioner samt tankar gällande vidare forskning 

som kan vara intressanta för studier i framtiden. I bakgrunden beskrevs didaktikens 

stora grundfrågor (Säljö 2010, s. 202): vad, hur och varför. Utifrån dessa ville jag lägga 

en grund till hur litteraturstudiens syfte och frågeställning avsett redovisa ett resultat 

som utifrån tidigare forskning påvisade hur bildanalys och bildsamtal inkluderade 

dessa didaktiska frågor. 

Utifrån denna litteraturstudies resultat gör jag tolkningen att bildanalys och bildsamtal 
är viktiga moment i bildundervisningen, och moment som inte bör marginaliseras. 
Elever i alla åldrar möter ett stort antal bilder varje dag, både på fritiden och i skolan, 
vilka kräver en god tolkningsförmåga för att kunna förhålla sig till. Forskningen i 
denna litteraturstudie beskriver de kommunikativa aspekterna av bildanalys och 
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bildsamtal samt hur viktiga dessa är för elevernas kommunikativa 
kompetensutveckling. En god kommunikativ förmåga beskrivs återkommande som 
viktig för elevernas framtid och en förståelse för bildspråket likaså i det visuella 
samhälle vi lever i.  

Lgr11 (2011) beskriver vad bildundervisningen ska innehålla samt framhåller tydligt 
de kommunikativa aspekterna och att bildanalys och bildsamtal ska vara moment som 
ska ingå bildundervisningen. När jag analyserar detta i förhållande till vad de senaste 
rapporterna visar, framgår det att det fortfarande är ett alltför stort fokus på 
bildframställning inom bildämnet, vilket visar att bildlärarna inte uppfyller de mål som 
är satta för bildämnet. Detta kan, enligt min tolkning, bero dels på den 
tidsproblematik som bildlärarna anger i undersökningar (NÄU-13), dels på att det inte 
i några skrivelser anges hur man ska tillägna sig bildanalys och bildsamtal i 
bildundervisningen. Då rapporten, NÄU-13, påvisar brister i det kollegiala samarbetet 
mellan bildlärare medför även detta att bildlärare har en begränsad möjlighet, om ens 
någon alls, att utvecklas inom sin profession. I övriga ämnen jag deltagit i under VFU-
perioder har det kollegiala samarbetet varit ett dagligt arbetssätt för lärarna med 
möjlighet till diskussioner och stöd i olika frågor. Bildlärare har jag, däremot,  under 
min VFU-tid inom bildämnet, funnit stå ensamma i sitt ämnesområde, med 
begränsade om ens några möjligheter till kollegiala samarbeten. Detta bekräftar de 
uppgifter som Marner och Örtegren (2015, NÄU-13) presenterar i sin rapport samt 
visar, utifrån min analys, på är ett viktigt område inom bildämnet att undersöka 
vidare.  

All undervisning i den svenska grundskolan ska vila på beprövad erfarenhet, vara 
evidensbaserad samt vila på en vetenskaplig grund. Vidare bilddidaktisk forskning 
inom bildanalys och bildsamtal behövs där fokus inte enbart läggs på resultat utan 
forskning bör även genomföras kring hur dessa moment kan tillämpas på ett bra sätt i 
undervisningen. En sådan inriktning av bilddidaktisk forskning kan, enligt min 
mening, resultera i läromedel som vilar på beprövad erfarenhet och forskning, genom 
att man inkluderar bildlärares erfarenheter och åsikter. Läromedel som baseras på 
bilddidaktisk forskning genomförd av sakkunniga skulle även fylla kriteriet att vila på 
en vetenskaplig grund samt vara evidensbaserad. Detta skulle kunna resultera i 
läromedel, som stöd för bildlärare att uppnå ämnets kommunikativa mål, genom att 
inkludera svar på vad bildundervisningen ska innehålla, varför man ska lära sig det 
bildämnet syftar till samt hur man kan lära sig detta. Vidare forskning bör, utifrån min 
analys av den forskning som denna litteraturstudie bygger på, lyfta frågor gällande hur 
bildlärare ska undervisa på bästa sätt. Sådan forskning skulle kunna leda till att 
bildlärarna når fram till eleverna genom sin undervisning, utvecklar deras bildspråkliga 
förmåga samt uppfyller bildämnets kommunikativa mål. 
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