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Abstract 
 

Detta examensarbete har genomförts med syfte att undersöka bildundervisning ur 

bildlärarnas perspektiv med fokus på bildanalys och bildsamtal. Undersökningen 

lyfter även bildlärarnas syn på Lgr11 och bildämnets aspekter om lärande utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Examensarbetet har genom en kvalitativ forsknings-

metod undersökt hur bildlärare arbetar med bildanalys och bildsamtal i under-

visningen. Undersökningens empiriska material består av sju kvalitativa intervjuer 

med bildlärare behöriga för bildämnet i grundskolan. Intervjumaterialet har 

analyserats utifrån en tematisk analys. Undersökningen visar att bildlärarna är eniga 

gällande bildämnets kommunikativa och språkliga syfte, vilket de hävdar är 

meningsfullt för elevernas kunskapsutveckling. Bildlärarna framhåller att bildanalys 

är en grund för deras bildundervisning. De presenterar en positiv syn på läroplanens 

övergripande beskrivning av bildämnets centrala innehåll som öppnar upp för en 

tolkningsfrihet. Bildanalys och bildsamtal framhävs i undersökningen som 

betydelsefulla moment i bildundervisningen som utvecklar elevernas lärande. Detta 

är utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande relevant då bildanalys och 

bildsamtal genomförs i meningsskapande och sociala sammanhang, där eleverna 

utvecklar sina bildspråkliga förmågor tillsammans.    
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
I den senaste läroplanen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, benämnd Lgr11 (Skolverket 2011, s.20-22) framhävs 

bildämnets kommunikativa aspekter. Kursplanens centrala innehåll lyfter 

bildkommunikation som ett av ämnets viktiga inslag för att undervisningen ska 

utveckla de förmågor eleverna behöver. Bildundervisningen ska utveckla kreativitet 

och förståelse för bilder samt hur man analyserar och samtalar om dem. Bild 

beskrivs som ett ämne där både det praktiska och teoretiska ska inkluderas i 

undervisningen för att utveckla elevernas förmågor i förhållande till 

kunskapskraven. Utifrån detta står bildanalys och bildsamtal som centrala moment 

i bildundervisningen.  

 

Den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, benämnd NU-03 (Skolverket 

2004), hade som syfte att skapa en helhetsbild av den svenska grundskolans 

måluppfyllelse och de faktorer som påverkar denna. Utvärderarna (Marner m.fl. 

2005) av Bild presenterar en fördjupad ämnesrapportering. Där framgår att den 

största delen av bildundervisningen i skolan ägnas åt bildframställning 

Forskargruppen poängterar att eleverna ser bildämnet snarare som ett avbräck från 

skolans övriga, mer teoretiska ämnen, än som kunskapsutvecklande. Utvärderingen 

(Marner m.fl. 2005, s.22) av bildämnet visar att de teoretiska momenten bildanalys 

och bildsamtal har en marginaliserad roll i undervisningen. 

 

2015 kom den senaste utvärderingen, Bild i grundskolan, en nationell ämnes-

utvärdering i årskurs 6 och 9 (NÄU-13), som gjorts på uppdrag av Skolverket. I den 

redovisar forskarna, i pedagogiskt arbete med bilddidaktisk inriktning, Anders 

Marner och Hans Örtegren (2015), att den senaste undersökningen visar liknande 

resultat som tidigare rapporter. Bildundervisningen ägnas fortfarande främst åt 

bildframställning trots att bildlärarna som deltar i undersökningen framhåller att de 

ser Bild som ett kommunikativt ämne. Bildlärarnas syn på ämnets kommunikativa 

syfte delas inte av eleverna som deltagit i utvärderingen. Eleverna anser fortfarande 

att bildämnet inte är kunskaps-utvecklande utan främst ett ämne för fritt skapande 

och utan teoretiska inslag. Marner och Örtegren (NÄU-13, s.184) menar att detta 

kan bero på att bildlärarna inte når fram med bildämnets kommunikativa aspekt. Det 

i sin tur kan bero på att för lite tid ägnas åt bildanalys och bildsamtal i 

bildundervisningen. Detta kan leda till att eleverna inte förstår varför de även ska 

arbeta med bildämnets teoretiska delar och vilken betydelse detta har för deras 

lärande. 

 

Att belysa bildlärarnas syn på bildanalys och bildsamtal har i denna undersökning 

varit viktigt för att utveckla en djupare förståelse för deras syn på bildämnet samt 

hur de inkluderar de teoretiska aspekterna, i form av bildanalys och bildsamtal, i sin 

undervisning i relation till det praktiska innehållet. Ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande utgör examensarbetets kärna vilket definierar lärande som en ständigt 

pågående process där människor deltar i sociala och meningsskapande sammanhang 

med varandra (Säljö 2010, s.191). Detta perspektiv ses som relevant för 

undersökningen då bildanalys och bildsamtal innebär att elever interagerar och 

utvecklar bildspråklig kunskap med varandra.  
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1.2 Bakgrund 
Bakgrunden beskriver inledningsvis bildämnets utveckling i korthet samt lyfter 

relevanta delar ur grundskolans styrdokument. Vidare definieras begreppen 

bildanalys och bildsamtal. Avslutningsvis beskrivs det sociokulturella perspektivet 

på lärande och hur detta är relevant utifrån examensarbetets syfte.  

 

1.2.1 Bildämnets utveckling 
Ur ett historiskt perspektiv beskriver detta avsnitt bildämnet med en tillbakablick 

till mitten av 1800-talet, då ämnet hette Teckning samt den utveckling ämnet 

genomgått sedan dess till det skolämne som i nutid benämns Bild. Bildämnets 

utveckling beskrivs kortfattat utifrån Gunnar Åséns (2006) artikel Varför bild i 

skolan? samt lyfter rådande styrdokuments beskrivning av ämnet.  
 

I början av 1800-talet började Teckning ta form vid olika akademier och ateljéer. 

1865 blev ämnet obligatoriskt i skolan och präglades framförallt av kollektiv 

undervisning där avbildning och utveckling av elevernas känsla för noggrannhet 

stod i fokus (Åsén 2006, s.109). Under 1800-talets senare del och långt in på 1900-

talet var det ämnets praktiska aspekter i relation till elevernas bildning som var det 

primära. I början av 1900-talet växte intresset för barns bildskapande och empiriska 

studier av barns bilder genomfördes för att skönja mönster i barns bildskapande i 

relation till deras ålder. Studierna resulterade i teorier om barns bildskapande som 

kom att prägla undervisningsplanen i ämnet Teckning, som skrevs 1919 och var 

gällande fram till 1950-talet (Åsén 2006, s.112-113). Teckning formulerades i 

undervisningsplanen som ett viktigt komplement och stöd till skolans övriga, mer 

teoretiska ämnen. Under denna tidsperiod började ett fokus på det fria skapandet att 

implementeras i ämnet, vilket fick till följd att de teoretiska inslagen i 

teckningsämnet alltmer marginaliserades. Skolans nya läro- och kursplaner 

formulerades med bildframställning i fokus (Åsén 2006, s.115).   

 

I takt med samhällets visuella utveckling där TV, film och reklam blev allt vanligare 

speglades detta även i skolämnet Teckning som började anta en alltmer bildspråklig 

karaktär (Åsén 2006, s.117). Under 1900-talets senare del hade ämnet utvecklats i 

en kommunikativ riktning där synen på bilder som språk fick en allt viktigare roll i 

skolan. I läroplanen Lgr80 där ämnet bytte namn till Bild, betonades det att under-

visningen var av betydelse för såväl elevernas kompetensutveckling som deras 

framtida yrkesverksamma liv (Åsén 2006, s.120).  

 

2011 kom den senaste läroplanen, Lgr11, som förstärker bildämnets kommunikativa 

syfte och framhäver dess bildspråkliga innehåll i relation till bildframställning. Bild 

ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågor som att kritiskt granska, tolka samt 

använda bilder. Dessa förmågor beskrivs som relevanta då de ger eleverna kunskap 

att uttrycka egna åsikter, aktivt delta i sociala sammanhang och i samhället. Bild ska 

ge eleverna en fördjupad förståelse för bildbudskap och hur de sammanhang de 

framställs i påverkar dem. I läroplanens (s.20-22) centrala innehåll för bildämnet 

står bildanalys och bildframställning som de två mest betydande delarna i 

undervisningen. Läroplanen trycker även på att bildundervisningen ska ge eleverna 

möjlighet att diskutera och samtala om bilder. Bildundervisningen ska inkludera 

såväl det praktiska som det teoretiska innehållet. 
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1.2.2 Bilders betydelse 
Detta avsnitt kommer att definiera begreppen bildanalys och bildsamtal samt 

diskutera bilders språkliga aspekter och dess betydelse för lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv.  

 

Sten-Gösta Karlsson och Staffan Lövgren (2001), forskare och universitetslärare i 

bildpedagogik, har skrivit läroboken Bilder i skolan som riktar sig till verksamma 

och blivande lärare inom bildpedagogik. Båda har lång erfarenhet av bild-

undervisning i grundskolan och från arbete med lärarutbildning. De beskriver 

bildanalys och bildsamtal samt argumenterar varför dessa moment är viktiga och 

hur de kan genomföras i undervisningen. Bilder beskrivs skapa associationer till 

tidigare erfarenheter, minnen och drömmar. I människans värld ses bilder som 

sociala tecken vilka är en viktig del av vårt grundläggande behov av att 

kommunicera. Karlsson och Lövgren (2001, s.46) definierar bilder som språkliga 

verktyg som används för att förmedla budskap och erfarenheter. För att kunna 

utveckla en djupare förståelse för bilder samt förmåga att kunna tolka dem krävs det 

att man får möjlighet att utveckla kunskap om bildernas uppbyggnad och hur bilders 

sammansättning påverkar dess helhet. Bildanalys bör vara en naturlig del i alla 

årskursers bildundervisning, där man medvetet ska utveckla och arbeta med 

förståelse och tolkning av olika slags bilder (Karlsson & Lövgren 2001, s.46). Ett 

viktigt argument för detta som Karlsson och Lövgren (2001, s.42) framhåller är den 

stora mängd bilder som elever möter i sina läromedel. Dessa bilder avser att 

förmedla information till eleverna vilket kräver att bildlärarna handleder eleverna i 

bildanalys på ett tydligt och strukturerat sätt samt att det sker vid upprepade tillfällen 

för att eleverna ska kunna förstå bilderna på ett djupare plan. Utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt kan elever då utveckla en fördjupad förståelse för bilders budskap 

och användning.  

 

Karlsson och Lövgren (2001, s.48-49) framhäver att bildanalys kan genomföras 

såväl skriftligt som genom samtal. Att analysera bilder genom samtal har sina 

fördelar då det inte ställer några krav på elevernas kunskap i att uttrycka sig 

skriftligt, dock är bildlärarens roll direkt avgörande för hur lyckade bildsamtal i 

undervisningen blir. Bildläraren ska under samtalets gång stödja eleverna genom 

frågor och leda dem vidare för att utveckla deras bildanalytiska förmåga samtidigt 

som de inte ska styra dem för mycket. Det är en balansgång där bildlärarens uppgift 

är att dokumentera hur bildsamtalen utvecklas för att, efterhand som elevernas 

samtalsförmåga utvecklas, delta mindre och mindre aktivt i samtalen (Karlsson & 

Lövgren 2001, s.48-49). Bildsamtal innebär att eleverna tillsammans utvecklar 

kunskap i meningsskapande sammanhang med andra människor. Under bildlärarens 

handledning kan bilders budskap och uppbyggnad diskuteras och eleverna utvecklar 

en djupare förståelse för hur de kan tolka och kommunicera med bilder. Karlsson 

har tillsammans med forskarna inom bildpedagogik, Hasse Hansson och Gert Z 

Nordström (1992, s.9) skrivit om bildspråkets betydelse för elevernas 

kommunikativa förmåga. Hansson, Karlsson och Nordström (1992, s.9) likställer 

bildspråkets betydelse med verbalspråket och menar att dessa uttryck båda är 

förutsättningar för att vi ska kunna uttrycka våra inre bilder i interaktion med andra 

människor. Även Eva Cronqvist (2015), universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet, 

diskuterar bildpedagogikens språkliga egenskaper i sin licentiatuppsats. Hon 
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beskriver samtidskonst som grund för bildpedagogik och diskuterar hur den kan vara 

ett viktigt språkligt verktyg för kommunikation där samtal är i fokus. Samtidskonst 

kan, enligt Cronqvist (2015, s.25) vara en utgångspunkt för diskussioner och 

reflektioner i bildundervisningen vilket kan relateras till bildämnets kommunikativa 

syfte som författarna i utredningen NU-03 (Marner m.fl. 2005, s.141) vill framhäva.  

 

Utifrån denna bakgrund definieras bildanalys och bildsamtal inför den här studien 

som två betydelsefulla moment i bildundervisningen. Bildanalys beskrivs utveckla 

elevernas förmåga att förstå bilder på ett djupare plan och bildsamtal ger dem 

möjlighet att kommunicera med varandra om bilder och deras budskap. Då både 

bildanalys och bildsamtal sker i sociala sammanhang där eleverna utvecklar 

bildspråkliga förmågor tillsammans kan detta ur ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande ses som meningsfulla och lärande processer. 

 

1.2.3 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande  
I detta avsnitt diskuteras lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv i relation till 

Bild. Detta perspektiv har visat sig vara betydelsefullt för bildpedagogiken där 

lärandet är av såväl en social som en kommunikativ karaktär.  

 

Lev Semenovich Vygotskij, pedagog och filosof, intresserade sig för frågor om 

lärande, utveckling och språk i sociala sammanhang. Vygotskij menade att 

kunskapsutveckling sker i en ständigt pågående process genom interaktion mellan 

människor i meningsskapande sammanhang. Hans teorier uppmärksammades under 

senare delen av 1900-talet, mycket på grund av de svenska översättningar av hans 

texter som gjordes då. Vygotskijs teorier har kommit att influera såväl svenska 

läroplaner (Lpo 94, Lgr11) som pedagogisk forskning. Gunilla Lindqvist (red. 

1999), forskare i pedagogik, har genom sina översättningar av samt 

sammanställningar och kommentarer till, Vygotskijs texter bidragit till att hans idéer 

har spridits. I skolans sociala kontext menade Vygotskij (1999a, s.235) att det är 

läraren som ska inspirera samt ansvara för elevernas möjlighet till 

kunskapsutveckling samt forma och organisera den sociala miljön vilket utgör den 

viktigaste utbildningsfaktorn. Vygotskij (1999b, s.274) argumenterade för att all 

undervisning leder till utveckling men att det är en organiserad undervisning, där 

läraren spelar en avgörande roll i elevernas kunskapsutveckling, som sätter igång 

processer som leder till en utvecklad och fördjupad kunskap. 

 

Roger Säljö (2010, s.137), forskare inom pedagogik, diskuterar hur människor är 

formbara utifrån sina erfarenheter där beteenden, intressen och hur vi utvecklar 

kunskaper och förmågor står i relation till vilket sammanhang vi deltar i. Säljö 

(2010, s.183) beskriver, utifrån Vygotskijs teorier, att människor tar till sig och 

utvecklar kunskap genom medierande redskap, antingen språkliga eller materiella. 

Mediering är ett av den sociokulturella traditionens grundläggande begrepp och 

innebär att man utifrån redskap eller verktyg kan förstå omvärlden och agera i 

densamma. Språket definieras inom sociokulturell teori som redskapens redskap 

utifrån vilket vi kan kommunicera med varandra och förstå vår omvärld (Säljö 2010, 

s.187). Språkliga redskap utgörs av tecken, symboler eller de teckensystem, som t 

ex bokstäver, siffror, räknesystem och matematiska begrepp, som vi använder när 

vi kommunicerar. Ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande innefattar 

således de förmågor av kulturell karaktär som människor utvecklar, såsom att läsa, 
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skriva, resonera abstrakt och räkna matematiskt. Dessa kulturella redskap är 

avgörande för att vi människor ska kunna tänka, kommunicera, förstå och tolka vår 

omvärld menar Säljö (2010, s.185).  

 

Marie Bendroth Karlsson (2014, s.7), forskare i bildpedagogik, diskuterar hur det 

sociokulturella perspektivet på lärande har influerat och varit betydelsefullt för 

bildämnet. En social kontext beskrivs vara av stor betydelse för en gynnsam 

kunskapsutveckling inom bildpedagogiken där kunskap utvecklas i menings-

skapande sammanhang med andra människor. I likhet med Bendroth Karlsson 

(2014, s.7) trycker Åsén (2006, s.110) på hur bildundervisningen framhäver lärande 

i en process genom social interaktion. Åsén (2006, s.110) menar att undervisningen 

i Teckning grundades på en syn om att barn utvecklade kunskap individuellt medan 

dagens bildundervisning vilar på ett sociokulturellt perspektiv på lärande, där 

kunskapsutveckling är en process som sker i meningsskapande och sociala 

sammanhang där eleverna interagerar med varandra. 

 

Precis som de ovan nämnda forskarna intresserar sig Olga Dysthe (2003), professor 

i pedagogik, för lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv och diskuterar lärande 

med fokus på den kunskapsutveckling som sker tillsammans med andra människor. 

Språkliga redskap med vilka vi kommunicerar beskrivs vara själva nyckeln till att 

vi kan utveckla kunskap och vårt tänkande. Dysthe (2003, s.31) menar att genom 

människors samspel med varandra, där språk och kommunikation är de 

grundläggande verktygen för gynnsamma läroprocesser, utvecklas en djupare 

kunskap. En sociokulturell teori om lärande utgår därmed från språkets läropotential 

och definierar språket som ett verktyg för såväl tänkande som lärande (Dysthe 2003, 

s.48). Dysthe (2003, s.14) tar, liksom Säljö, stöd för sin definition av ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande i Vygotskijs teorier, och språket förstås även 

av henne som det viktigaste sociokulturella redskapet för att mediera lärande. Det 

är genom att lyssna och samtala med andra kunskap utvecklas. 

 

Med bakgrunden som utgångspunkt avser detta examensarbete att undersöka hur 

bildlärarna inkluderar bildanalys och bildsamtal i sin undervisning. Dessa två 

moment utvecklar kunskap i en social kontext där eleverna kommunicerar och 

interagerar med varandra. Bildämnet inkluderar processer där det teoretiska och 

praktiska innehållet tillsammans skapar meningsfulla sammanhang som utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande ses som betydelsefullt.   
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2. Tidigare forskning  
Följande avsnitt utgår från tidigare forskning gällande bildämnets betydelse för 

lärande samt bildanalys och bildsamtals roller i bildundervisningen. Avsnittet lyfter 

avslutningsvis vad forskningsrapporter om svenska grundskolan har kommit fram 

till gällande detta.  

 

2.1 Bildämnets betydelse för lärande 
Elliot W. Eisner (2002), amerikansk professor i pedagogik och konst, diskuterar hur 

bildundervisning utvecklar kunskaper som är viktiga för människors liv. Han lyfter 

bilders språkliga aspekter och hur bildundervisning ger eleverna möjlighet  att 

diskutera och analysera det som de upplever visuellt (2002, s.26). Detta innebär att 

eleverna utvecklar kunskap och utifrån dessa språkliga kunskaper sedan kan se 

samband samt koppla detta till andra skolämnen och världen utanför skolan. Man 

kan även i nordisk forskning urskilja de kommunikativa aspekterna inom 

bildområdet i den översikt som Vetenskapsrådet (2009, s.16) har sammanställt av 

ämnet Bild. Här diskuterar Lars Lindström, professor emeritus vid Stockholms 

universitet och redaktör för sammanställningen, olika bildbegrepp och framhäver 

bildämnets kommunikativa syfte. Han refererar också till såväl Säljö (2009, s.16) 

som till Marner (2009, s.22), båda presenterade ovan, se 1.1. och 1.2.3, när han 

skriver om att bildämnet blir betydelsefullt när vi blir medvetna om de medierande 

redskapens mening i våra liv. Detta beskrivs (Lindström utifrån Säljö 2009, s.16) 

vara det sociokulturella perspektivet på lärandets kärna då människor kommunicerar 

med varandra genom fysiska och mentala språkliga redskap.  

 

Liksom Eisner (2002) och Lindström (Vetenskapsrådet 2009) lyfter forskarna inom 

bildpedagogik, Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson och Gert Z Nordström (1992, 

s.109) bildämnets språkliga aspekter. De hävdar att bilder, utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, är viktiga verktyg i sociala sammanhang där barn och 

ungdomar utvecklar kunskap och språkliga förmågor tillsammans. Vidare 

poängterar de att barn och ungdomar lever i ett samhälle där de möter bilder i stor 

utsträckning varje dag och att dessa bilder innehåller budskap och kräver kunskap 

för att tolkas och förstås. Bildundervisningen bör ge eleverna de verktyg som de 

behöver för att kunna tolka de bilder och visuella budskap de dagligen möter. För 

att kunna förstå och analysera bilder krävs ett gemensamt språk som utifrån vår 

kultur fungerar som generella koder och symboler. Hansson, Karlsson och 

Nordström (1992, s.7-9) argumenterar för att bildspråkets status är jämförbart med 

verbalspråkets. De menar att alla människor har ett bildspråk där vi själva tolkar 

såväl inre som yttre bilder vilket behöver lyftas fram i pedagogiska sammanhang.  

I likhet med Hansson, Karlsson och Nordström (1992) poängterar Wetterholm 

(2001, s.74), forskare inom bildpedagogik, i sin doktorsavhandling att bild-

undervisningen ska inkludera möjlighet för eleverna att utveckla kunskap om hur de 

ska hantera bilder. Han menar att det är bildlärares ansvar att framhäva bildämnets 

språkliga aspekter i sin undervisning och ge eleverna verktyg som behövs för att 

kunna analysera och tolka bilder. Wetterholm (2001, s.52) diskuterar hur människor 

genom seendet tolkar bilders olika element, såsom färger, mönster och former, i 

kognitiva processer. Människor strävar ständigt efter att strukturera, tolka och 

kategorisera det vi upplever visuellt i vår omvärld.  
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Även Bengt Lindgren, som under sin levnadstid var verksam  lektor i pedagogik och 

didaktik, och tidigare nämnda Nordström (2009, s.7) diskuterar seendets betydelse 

för människors plats i den visuella värld vi lever i. Det visuella språkets framhävs 

som meningsfullt för människors kommunikation, likväl som verbalt och skriftligt. 

Dock har det visuella språket en marginaliserad roll i relation till det skriftliga 

språket i utbildnings- och forskningssammanhang. Detta poängteras av Lindgren 

och Nordström (2009, s.8) som negativt för barns kunskapsutveckling då vi lever i 

ett mångkulturellt och multimedialt samhälle där bilder är framtiden och vi måste 

kunna lära oss se, förstå och framställa bilder. Den visuella läskunnighetens 

betydelse kan även urskiljas i Catrin Björcks (2014 s.196), fil.dr i 

utbildningsvetenskap, avhandling där hon studerat datorns betydelse i bildämnet. I 

avhandlingen poängterar hon att bildundervisningen ska utveckla elevernas visuella 

kompetens samt utveckla mediekunnighet och framhåller bildlärares kompetens 

som viktig relaterat till detta. Digital bildhantering poängteras även av utredarna i 

NU-03 (Marner m.fl. 2005, s.141) som en kommunikativ kompetens som är 

betydelsefull för elevernas framtida liv och som kan ses som en ny slags kompetens, 

vilken är viktig för alla i samhället. 

Tarja Karlsson Häikiö (2014a, s.23) forskare i konst och bildvetenskap, framhäver 

inre bilder som ett redskap för vår bildspråkliga förmåga. Hon menar att bilden är 

ett medium utifrån vilket våra inre bilder skapas i form av minnen, fantasi och 

föreställningsförmåga. Inre bilder beskrivs som ett verktyg som är en förutsättning 

för att djupare kunskap ska kunna utvecklas om bildspråkets betydelse. Karlsson 

Häikiö (2014a, s.23) skriver att till följd av den visuella kultur som samhälls-

utvecklingen präglas av, är barn och ungdomar allt mer beroende av en god analys- 

och reflektionsförmåga. Elevers tolkningsförmåga av visuella budskap leder till en 

ökad förståelse av vår omvärld och att reflektera kring bilder och utveckla kunskap 

om bilders betydelser är enligt Karlsson Häikiö (2014a, s.23) en viktig 

kunskapsform. Såväl Hansson, Karlsson och Nordström (1992, s.7) som Karlsson 

Häikiö (2014a, s. 23) betonar betydelsen av att barn och ungdomar besitter en god 

reflektion- och tolkningsförmåga. I den visuella värld vi lever i är detta oerhört 

viktigt för att de ska kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till de bildstarka budskap 

som möter dem.  

Karlsson Häikiö (2014b, s.69 och s.77) diskuterar inte bara bildanalytiska förmågor 

utan även bildsamtals betydelse för elevernas lärande. Hon definierar bildsamtal 

som ett pedagogiskt verktyg och framhäver ur ett sociokulturellt perspektiv hur 

bildsamtal i undervisningen skapar meningsfulla och kunskapsutvecklande 

sammanhang. Hon menar att bildsamtalet utvecklar elevernas visuella 

tolkningsförmåga och hur man kan förstå bilder. Lena Jönsson (2010, s.111), 

forskare i bildpedagogik, betonar även hon den visuella tolkningsförmågans 

betydelse när hon i sin doktorsavhandling skriver att bilder inte enbart ska ses utan 

även måste förstås. För att förstå bilder menar Jönsson (2010, s.111) att det krävs att 

eleverna har kännedom och kunskap om bildernas bakgrund, skapare samt de 

sammanhang de är skapade i. Vidare argumenterar Jönsson (2010, s.106) för att 

bildsamtal utifrån elevernas egna bilder kan öppna upp för samtal där eleverna ges 

möjlighet att diskutera utifrån sitt eget perspektiv. Detta bidrar till elevernas ökade 

yttrandefrihet vilket är viktigt i skolan som är en social läromiljö. Det är i dessa 

bildsamtal, mellan lärare och elever, som lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

uppstår (Jönsson 2010, s.107). Jönsson (2010, s.23) skriver att ett sociokulturellt 
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perspektiv på lärande erbjuder en bredare syn på kommunikativa och språkliga 

uttryck samt fungerar som ett verktyg för ett utvecklat tänkande. Skolans kontext 

beskrivs som en gemenskap där elever och lärare blir till genom samspel med andra 

För kunna ta plats i dessa sociala sammanhang är man beroende av ett gemensamt 

och socialt språk. Jönsson (2010, s.128) hävdar att man bör arbeta strukturerat när 

man samtalar om bilder i undervisningen för att inte riskera att samtalet endast blir 

ett utbyte av olika åsikter om bilden. Detta kan relateras till, vad som tidigare nämnts 

utifrån Wetterholm (2001, s.74), bildlärarnas ansvar för att utveckla elevernas 

språkliga förmåga och förståelse i relation till bilder. Utifrån vad Hansson Karlsson 

och Nordström (1992, s.109) framhåller kan ett gemensamt bildspråk ses som en 

förutsättning för såväl bildanalys som bildsamtal. Lisa Öhman-Gullberg (2006, 

s.11), forskare i pedagogik med inriktning mot kultur, media och estetik, studerar i 

sin avhandling hur ett ämnesintegrerat arbete i Bild och Samhällskunskap kan vara 

meningsfullt för elevernas lärande. I sin studie fokuserar hon på hur samspelet 

mellan olika kunskapsformer kan utveckla elevernas förståelseförmåga och hur de 

med visuella uttryck kan bearbeta sin kunskapsutveckling. I likhet med Cronqvist 

(2015), se avsnitt 1.2.2, diskuterar Öhman-Gullberg (2006, s.21) hur samtida konst, 

med utgångspunkt i media och populärkultur har influerat bildundervisningen. 

Utifrån Duncum (2003) poängteras betydelsen av att finna sambanden mellan 

konstvetenskap, samtidskonst, populärkultur och media. Öhman-Gullberg (2006, 

s.21) skriver att Duncum (2003) belyser den brist på koppling som det finns mellan 

att se på bilder och att samtala om dem vilket betonar vikten av att skapa möjlighet 

för reflektion och arbete med bilder som finns i barn och ungas visuella värld. 

 

Sammanfattningsvis kan man se den tidigare forskningen som enig om bildlärares 

betydande roll i såväl arbetet med bildanalys som i bildsamtalen. Bildlärare ska 

utveckla elevernas bildspråkliga förmåga för att kunna hantera visuella intryck samt 

genom bildsamtal utveckla ett gemensamt ämnesspråk. Med ett ämnesintegrerat 

förhållningssätt kan undervisningen främja elevernas kunskapsutveckling samt 

inkludera visuella verktyg för att uttrycka och skapa förståelse i sitt lärande.  

 

2.2 Bildundervisning i grundskolan 
Utredarna i Skolverkets ämnesrapport NU-03 (Marner m.fl. 2005, s.73-76) visade 

att mer än hälften av bildundervisningen i grundskolan ägnades åt bildframställning. 

Trots att bildlärarna angav att bildanalys och bildsamtal förekom i relativt hög grad, 

så var det bildframställning som var bildundervisningens fokus. Med anledning av 

att bildanalys och bildsamtal ägnades för lite tid i bildundervisningen, menade 

utredarna (Marner m.fl. 2005, s.9) att bildämnets läroplan behövde förtydligas 

gällande ämnets kommunikativa aspekter. Här betonades att man genom aktivt 

bildarbete, med aktuella mediebilder som är relevanta för eleverna, kan nå en 

fördjupad förståelse för tolkning och ett kritiskt förhållningssätt till bilder etableras. 

Utifrån detta öppnas även bildämnet upp för arbete med och diskussioner om 

värdegrundsfrågor. Marner och Örtegren (2008, s.10) har utifrån NU-03 formulerat 

en samtalsguide i samarbete med Myndigheten för skolutveckling, vars syfte är att 

fördjupa skolans kunskapsuppdrag i relation till Bild. Samtalsguiden är ett material 

som ska fungera som ett diskussionsunderlag för bildlärare, arbetslag och 

ämnesgrupper. Detta menar Marner och Örtegren (2008, s.10) ska främja den 

gemensamma kunskapssynen på bildämnet och utveckla skolans kunskapsuppdrag.  
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Marner (2009) skriver i en rapport, från Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå 

universitet, om bildanalys och bildtolkning i skolans bildämne. Rapporten (2009) är 

skriven utifrån tre centrala perspektiv som framhålls viktiga för att 

bildundervisningen ska uppfylla de mål och kriterier som finns för bildämnet. 

Perspektiven som diskuteras är ett vetenskapligt, ett kulturellt samt ett 

livsvärldsperspektiv. Det vetenskapliga perspektivet framhäver Marner (2009, s.10) 

som betydelsefullt för att professionalisera bildlärarnas roll i skolan där de bör 

använda ett väl utvecklat ämnesspråk som anpassas beroende på sammanhang och 

deltagare, lärare eller elever. Genom att inkludera bildspråkliga begrepp i sitt arbete 

kan bildläraren utforma ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisningen. 

Marner (2009, s.19) argumenterar även i denna rapport för att bildanalys är viktigt 

att arbeta med i bildundervisningen i relation till skolans värdegrund och bör 

användas för att belysa och problematisera olika teman såsom genus-, klass- och 

etnicitetsperspektiv. Bilder beskrivs ge oss möjlighet att möta främmande kulturer 

och ta del av människor och platser vi aldrig kunnat möta om det inte vore för bilder. 

Genom visuella medium kan man komma det ”främmande nära” (Marner 2009, 

s.19). Vidare skriver Marner (2009, s.48) att bildämnet inom skolans kultur inte 

värderas lika högt som skolämnen inom matematik och språk. Det råder fortfarande 

en dominerande syn på Bild som ett ämne vars främsta syfte är att tillföra avkoppling 

och kravlöst pysslande under skoldagen. Bildämnets marginaliserade roll i skolan 

är i sig motsägelsefullt menar Marner (2009, s.48) då det är ett obligatoriskt 

skolämne samt att bildanalys och bildkommunikation inkluderas i kursplanens 

kunskapskrav. Förutom att låta eleverna tolka bilder utifrån de perspektiv de känner 

till bör man även inkludera ett kritiskt förhållningssätt till bilder i undervisningen. 

Detta, skriver Marner (2009, s.49), är inte bara vad bildämnets kursplan lyfter fram 

utan något som ingår i skolkulturen som helhet i dagens visuella samhälle.   

 

I den senaste nationella utvärderingen (NÄU-13) av bildämnet har Marner och 

Örtegren fokuserat undersökningen på lärare och elever i årskurs 6 och 9. Rapporten 

(NÄU-13, s.180) visar att många bildlärare är ensamma inom sitt ämne på respektive 

skola. I många fall saknas det ämnesgrupp i vilka diskussioner och utvecklande 

arbeten inom bildämnet kan ske. Detta innebär inte bara brister i den professionella 

utvecklingen hos bildläraren utan Marner och Örtegren (NÄU-13, s.180) menar att 

detta innebär brister i likvärdighet mellan olika skolors bildundervisning. En 

bristande likvärdighet kan få följden att ämnets status förminskas och 

bildundervisningen marginaliseras i grundskolan. Bildlärares begränsade möjlighet 

till kollegialt lärande innebär även ett ökat ansvar hos den enskilde läraren att själv 

söka professionell utveckling. Undersökningen lyfter även elevernas och 

bildlärarnas syn på bildämnet och bildundervisningen. I likhet med den tidigare 

utvärderingen (NU-03) visar även den senaste utvärderingen (NÄU-13) att 

bildundervisningen i svenska skolor fortfarande ägnar mest tid till bildframställning. 

I en sammanfattning av utvärderingen (Skolverket 2015, s.22) framhålls det att 

bildundervisningen i svenska skolor fortfarande är alltför resultatinriktat och har ett 

fokus på bildframställning. I och med detta får moment som bildanalys och 

bildsamtal en marginaliserad roll i bildämnets undervisning. Undersökningen 

(NÄU-13, s.59) visar trots detta att drygt hälften av bildlärarna anser att bildämnets 

syfte är kommunikativt. 

 

Bildämnets kommunikativa syftesformulering var något som efterfrågades i den 

tidigare rapporten (NU-03, s.9), vilket sedan tydligare betonades i Lgr11. Resultaten 
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i NÄU-13 (s.44-45) framhålls som en antydan till att bildlärare bearbetat och tagit 

till sig den nya läroplanen och styrdokumentets kommunikativa poängtering. Dock 

uppfattar inte eleverna bildämnet på samma sätt, de bildanalytiska delar som 

bildlärarna uppger att deras undervisning innehåller upplever eleverna som sällan 

förekommande eller att de aldrig förekommer. Eleverna menar att de sällan får 

granska och diskutera mediebilder. Detta talar emot vad tidigare forskning sedan 

länge visat att undervisningen bör innehålla för att ge eleverna de verktyg de 

behöver för att kunna tolka de bilder och visuella budskap de dagligen möter 

(Hansson m.fl. 1992, s.7). 

 

Marner och Örtegrens (NÄU-13) utvärdering visar att läroplanens kommunikativa 

framtoning har fått genomslag bland bildlärarna som i allt högre grad nu frångår en 

praktisk-estetisk syn på bildämnet. En stor andel av bildlärarna som deltagit i NÄU-

13 är nöjda med Lgr11 och bildämnets kursplan. De anser att bildämnet är ett 

kreativt ämne vars kommunikativa aspekter är fokus (NÄU-13, s.180). Marner och 

Örtegren (NÄU-13, s.184) framhäver att det är viktigt hur diskussionerna om 

bildämnets syfte genomförs. Liksom Hansson, Karlsson och Nordström (1992, 

s.109) framhäver Marner och Örtegren (NÄU-13, s.184) här betydelsen av ett 

gemensamt språk inom bildämnet. Utifrån diskussioner om bildämnet syfte kan man 

genom samtal successivt utveckla elevernas begreppsförmågor i relation till 

bildämnet, elever och lärare utvecklar då ett gemensamt och ämnesinriktat språk. 
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3. Syfte och frågeställningar  
 

3.1 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande undersöka hur bildlärare arbetar med bildanalys och bildsamtal i under-

visningen. Fokus för undersökningen är bildlärare verksamma i grundskolan. Vidare 

ska undersökningen även lyfta bildlärares syn på bildämnets lärandeaspekter samt 

hur de förhåller sig till styrdokumentens skrivelser i ämnet.  

 
3.2 Frågeställningar 
 

 Hur ser bildlärare på läroplanen och hur förhåller de sig till denna i sin 

undervisning? 

 Hur arbetar bildlärare med bildanalys och bildsamtal i sin undervisning? 

 Vilken betydelse anser bildlärare att bildanalys och bildsamtal har för 

elevernas lärande? 

 

 

4. Metod 
Avsnittet diskuterar hur metodval och urval genomförts i denna studie. De 

forskningsetiska övervägandena som gjorts redovisas samt hur undersökningens 

material har inhämtats och bearbetats. Avsnittet redogör också för undersökningens 

tillförlitlighet.  

4.1 Forskningsetiska överväganden 
I all forskning finns vissa etiska dilemman man som forskare behöver ta ställning 

till utifrån forskningens syfte och vetenskapens etiska principer. Ann Kristin Larsen 

(2009, s.13), lektor vid lärarutbildning, framhåller hur dessa dilemman uppstår 

under olika faser i forskningsprocessen. Vid ämnesval och formuleringar av 

frågeställningar, datainsamling och vid användning av det inhämtade materialet 

krävs det att man tar hänsyn till etiska aspekterna för forskning. Larsen (2009, s.14) 

hänvisar till Vetenskapsrådets (2002) skrift som anger normer för vad som anses 

vara ett gott forskningsetiskt förhållningssätt.   

 

Vetenskapsrådet (2002, s.7-15) har sammanställt riktlinjer i Forskningsetiska 

principer inom humanistiskt - samhällsvetenskaplig forskning. När man bedriver 

forskning inom detta fält finns det fyra grundläggande huvudkrav att förhålla sig till:  

 

Informationskravet (Vetenskapsrådet 2002, s.7-8) har i detta examensarbete upp-

fyllts genom att informanterna fått information om undersökningens syfte samt på 

vilka premisser de deltar. Informationsbrevet står att läsa i sin helhet i avsnittet för 

bilagor 8.1.  

 

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, s.9-11) innebär att informanterna själva 

bestämmer över sitt deltagande. Informanterna i denna studie har genom 

informationsbrevet fått informationen om de deltar frivilligt och att de när som helst 

kan avsluta sin medverkan utan några konsekvenser. 
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Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, s.12-13) innebär att informanternas 

anonymitet ska garanteras. Informationsbrevet redogörs för hur detta examensarbete 

förhåller sig till detta krav. Informanterna i undersökningen har fingerade namn och 

de inspelade intervjuerna inkluderar inte namn eller personuppgifter. Examens-

arbetets informationsbrev med deltagarnas underskrifter samt de transkriberade 

intervjuerna förvaras så att obehöriga inte kan få åtkomst till dem.  

 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.14-15) innebär att man ska klargöra för 

hur informanternas svar ska användas. Deltagarna i studien har informerats om vart 

uppsatsen kommer att publiceras och att de är välkomna  att ta del av den publicerade 

studien. Informanterna har alla samtyckt till att delta i studien på dessa premisser. 

 

4.2 Val av metod 
Detta examensarbete utgår från en kvalitativ forskningsansats. Karin Widerberg 

(2002, s.15), professor i sociologi, skriver att kvalitativ forskning innebär att man 

som forskare är ute efter att redovisa ett visst fenomens karaktär eller egenskaper, 

till skillnad från kvantitativ forskning då syftet är att redogöra för ett fenomens 

frekvens och förekomst. Inom kvalitativ forskning gäller det att klargöra vad det är 

man vill undersöka. I detta examensarbete utgörs detta av studiens syfte, vilket 

handlar om att undersöka hur bildlärare ser på och arbetar med bildanalys och 

bildsamtal i sin undervisning.  

 

4.2.1 Intervjuundersökning 
Denna studie har inhämtat material genom en kvalitativ intervjuundersökning. 

Widerberg (2002, s.16-17) beskriver kvalitativa intervjuer som en av de vanligaste 

metoderna för att hämta empiriskt material till en kvalitativ undersökning. Utifrån 

dessa samlar forskaren in material genom att samtala med informanterna, vilket kan 

genomföras mer eller mindre strukturerat med en förberedd intervjuguide eller med 

frågor som utvecklar sig under samtalets gång. 

 

Syftet med en kvalitativ intervjuundersökning är att forskaren möter informanten 

direkt och att man kan ställa följdfrågor till informantens berättelse och på så vis få 

en djupare förståelse av fenomenet man avser att undersöka. Under intervjuer finns 

det alltid saker som kan inträffa som påverkar intervjuns resultat, som till exempel 

hur lång tid man har att tillgå, vilken kontext man genomför intervjun i samt 

personkemi mellan forskaren och informant. Det sistnämnda kan påverka i vilken 

grad forskaren och informanten förstår varandra och hur kvalitativt samtalet blir. 

Widerberg (2002, s.17) menar att intervjuer väljs som metod om det är människors 

förståelse av ett fenomen man vill undersöka. Då syftet med detta examensarbete är 

att skapa en förståelse för hur bildlärare ser på bildanalys, bildsamtal samt 

bildämnets lärande aspekter har intervjuer varit en lämplig metod för att inhämta 

material. Genom intervjuer kan man nå bildlärarnas perspektiv och en djupare 

förståelse för deras åsikter och erfarenheter.  

 

Widerberg (2002, s.17) skriver även att man inom kvalitativ forskning med fördel 

kan komplettera sin metod med andra inom det kvalitativa forskningsfältet. Detta 

examensarbete har utgått från två olika sätt att genomföra intervjuer där jag har 

muntligt intervjuat informanter antingen fysiskt eller via Skype samt skriftliga 

intervjuer där jag kommunicerat med informanterna via mail. Mailintervjuer har 
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inom kvalitativ forskning fått en allmän spridning och Kvale och Brinkmann (2014, 

s.190), professorer i pedagogisk psykologi och psykologi, argumenterar för att 

denna form av intervjuer är fördelaktiga då man kan nå informanter som är spridda 

geografiskt. Ytterligare en positiv aspekt som Kvale och Brinkmann (2014, s.190) 

beskriver av att kunna använda sig av mailintervjuer är att de är klara för analys så 

snart de skrivits ner. Det finns även en del negativa aspekter att förhålla sig till då 

man använder sig av dessa intervjuer vilka beskrivs närmare i avsnitt 6.1. 

 

Vid de intervjuer som genomförts muntligt kunde följdfrågor ställas direkt under 

samtalets gång. Vid mailintervjuer har följdfrågor skickats via mail och även 

telefonkontakt tagits för att reda ut oklarheter. Intervjuguiden, som alla intervjuerna 

utgått ifrån, bifogas som bilaga 8.2.  
 

4.3 Urval, avgränsningar och genomförande 
Urval av informanter har genomförts utifrån att de är behöriga för Bild i 

grundskolan. Sökning av informanter till intervjuundersökningen har skett genom 

telefonsamtal och mail till fyra olika grundskolor samt inlägg i två olika Facebook-

grupper för bildlärare, sökningen resulterade i totalt sju informanter. Under-

sökningen som gjort detta examensarbete möjligt har utgjorts av kvalitativa 

intervjuer som genomförts ansikte mot ansikte, via Skype och genom mailintervjuer. 

Intervjuerna som, utifrån förklaring ovan (4.2), genomförts ansikte mot ansikte har 

utgått ifrån samma intervjuguide som mailintervjuerna för att intervjuerna skulle 

innehålla samma frågeställningar och teman. Intervjuerna har spelats in genom 

ljudinspelning på en smartphone och sedan bearbetats, vilket beskrivs i avsnitt 4.5. 

Kvale och Brinkmann (2014, s.176) beskriver att man med fördel genomför 

intervjuer med korta och enkla frågor, vilket har gjorts i denna 

intervjuundersökning. De inledande frågorna berör lärarnas utbildning och 

erfarenhet inom bildläraryrket följt av öppna frågor om bildlärarnas undervisning 

med fokus på bildanalys och bildsamtal samt deras utvecklingsmöjligheter och 

framtidsutsikter i relation till bildämnet. Intervjuerna inkluderade även frågor om 

bildlärarnas syn på läroplanens inverkan på deras undervisning. Frågorna finns att 

läsa i sin helhet i Intervjuguiden som bifogas som bilaga (8.2).  

 

Nedan beskrivs urvalet av studiens informanter i korthet, med fingerade namn, samt 

genom vilken slags intervju de deltagit i undersökningen och hur respektive intervju 

genomförts.  

 

4.3.1 Informanter i muntliga intervjuer 
Eva har en magisterexamen i bildpedagogik och är bildlärare behörig för såväl 

grundskolan som gymnasiet. Eva har undervisat över 25 år på gymnasiet men sedan 

2012 undervisar hon årskurs 7-9 på en grundskola, där hon även nyligen blev 

förstelärare i bildämnet. Förstelärartjänsten innebär att Eva har en undervisningsfri 

dag i veckan då tid kan läggas på utvecklingsarbete och planering. 

 

Louise har undervisat i Bild i 15 år och är behörig lärare i ämnet för årskurserna F-

7. Förutom i Bild undervisar hon även i SO och svenska. Inledningsvis undervisade 

Louise Bild i åldersblandade grupper på en mindre skola med elever från F-3, 

därefter i årskurs 4-6 där hon under tre år följde en klass. Numera undervisar Louise 

i ämnet Bild i två olika sexor.  
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Johanna är behörig bildlärare för grundskolan samt gymnasiet och har 7 års 

undervisningserfarenhet i bildämnet i grundskolan. Johanna studerar just nu till 

specialpedagog vilket innebär att undervisningstiden är begränsad. Vid Johannas 

tidigare anställning som bildlärare, innan studierna, undervisade hon i Bild i 

årskurserna 6-9.  

 

4.3.2 Muntliga intervjuernas genomförande 
Intervju 1 tog 28 minuter och genomfördes ansikte mot ansikte i ett konferensrum 

på informantens arbetsplats en förmiddag strax innan lunch. Det förekom inget 

störningsmoment och vi hade lokalen till vårt förfogande i 40 minuter vilket räckte. 

Mötet inleddes med kortare information om examensarbetets syfte och upplägg 

varpå intervjufrågor (se bilaga 8.2) ställdes. Frågorna ställdes i den ordning som 

intervjuguiden redovisar men informanten gav utförliga svar vilket innebar att flera 

frågor besvarades av det samtal som initierades av de inledande frågorna. Frågorna 

användes på så vis just som en guide för att leda samtalet framåt och få den 

information som behövdes för att besvara alla frågorna likt de besvarats i de 

datorstödda intervjuerna.  

 

Intervju 2 tog 42 minuter och genomfördes en förmiddag på informantens 

arbetsplats där vi satt i ett avskilt rum utan yttre störningsmoment. Som i den första 

intervjun användes även här intervjuguiden varpå frågor ställdes inledningsvis i den 

ordning som den visar. Allteftersom intervjun fortlöpte föll samtalet naturligt in på 

de områden som det avsågs att diskutera utan att följa intervjuguidens ordning. 

Intervjun gav utförliga svar och med följdfrågor utvecklades samtalet under tiden. 

Informanten hade denna dag mycket att göra men trots detta ingav informanten inte 

ett stressat intryck och intervjun fick ta den tid den behövde.  

 

Intervju 3 tog 35 minuter och genomfördes via Skype en vardagskväll. Intervjun 

inleddes med en beskrivning av undersökningens syfte och kortare frågor om 

bildlärarens erfarenheter. Därefter avhandlade intervjun de områden som 

intervjuguidens frågor belyser men alla frågor behövde inte ställas utan många svar 

kom som en naturlig del av samtalets gång. Omständigheter som kan tänkas ha 

påverkat intervjuns resultat är det faktum att den genomfördes sent en vardagskväll 

då trötthet kan varit en faktor som spelat in. Att intervjun genomfördes en kväll via 

Skype innebar också att informanten i det här fallet befann sig i sitt hem vilket 

innebar att inga utomstående stressfaktorer spelade in som de eventuellt kan göra på 

en arbetsplats.  

 

4.3.3 Informanter i mailintervjuer 
Informanterna som deltagit i undersökningen genom mailintervjuer har skriftligt 

besvarat de frågor som finns i Intervjuguiden (se bilaga 8.2).  

 

Sara är lärare med behörighet för ämnet Bild för grundskolan årskurserna F-9. Sara 

tog sin lärarexamen juni 2015 och har, när denna undersökning genomfördes, lite 

mer än en termins undervisningserfarenhet. Sara undervisar i bildämnet för 

årskurserna 7-9.  
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Lena är lärare med behörighet för ämnet Bild upp till årskurs 6. Hon har undervisat 

i bildämnet i 25 år och undervisar när denna undersökning gjordes i både Bild och 

SO. Lena har undervisat i bildämnet från förskoleklass upp till årskurs 5.  

 

Maria är lärare med behörighet för ämnet Bild för hela grundskolan och har 

undervisat i bildämnet i 33 år. Har tidigare även undervisat i SO och Matematik. När 

denna undersökning genomfördes undervisar Maria i bildämnet i årskurserna 3-9. 

 

Linda är lärare sedan 2009 och har undervisat i ämnet Bild i tre år. Linda är behörig 

bildlärare för årskurserna F-6. När denna undersökning genomfördes har Linda hand 

om bildundervisningen för årskurs 2 och 6.  

 

4.3.4 Mailintervjuernas genomförande 
Dessa intervjuer har genomförts genom att informanterna bifogats intervjuguiden 

via mail (se bilaga 8.2). Informanterna fick därefter ungefär två veckor på sig att 

besvara frågorna. Två informanter svarade inom en dag. En informant besvarade 

frågorna och gav samtycke till informationsbrevet efter sex dagar. Den fjärde och 

sista informanten som deltog i studien lämnade sitt samtycke via mail och skickade 

sina svar efter de avtalade två veckorna.  

 

Mailintervjuerna har gett både korta svar och mer utförliga svar på de frågor som 

ställdes i formuläret, vilket föll sig naturligt utifrån frågornas karaktär. Alla 

informanterna har lyckats formulera sina tankar och åsikter väl, en informant hade 

hoppat över en av frågorna men detta visade sig vara ett misstag och informanten 

kompletterade detta via mail. Informanterna i undersökningen har alla uttryckt sitt 

intresse av att ta del av det färdiga arbetet efter publicering samt lämnat sina 

kontaktuppgifter för att vid eventuella behov kunna ställas följdfrågor eller diskutera 

vidare.  

 

Informanterna, som beskrivs i avsnitten 4.3.1 och 4.3.3, är de som svarat ja till att 

delta i undersökningen. Det har varit problematiskt att hitta bildlärare som kunnat 

delta i intervjuundersökningen och på grund av detta har olika sätt genomföra 

intervjuer använts. De olika intervjusätten har kompletterat varandra och trots att det 

inneburit att undersökningen gett såväl muntliga som skriftliga svar har intervjuerna 

bearbetats på liknande sätt vilket beskrivs i avsnittet för bearbetning och analys-

metod (4.4). 
 

4.4 Bearbetning och analysmetod 
Följande avsnitt redogör för hur det intervjumaterialet bearbetats samt analyserats 

utifrån teman. Det har varierat vid bearbetningens inledande moment vid de olika 

intervjuerna. De ljudinspelade intervjuerna har transkriberats på datorn varefter de 

bearbetats genom kategorisering på samma sätt som mailintervjuerna.  
 

4.4.1 Bearbetning av intervjuerna 
Intervjuer som genomförts ansikte mot ansikte har spelats in för att fokus skulle 

kunna läggas på frågorna och samtalet. Det finns flera faktorer som har en betydande 

roll i bearbetningen av ljudinspelade intervjuer. De ljudinspelade intervjuerna i 

denna kvalitativa intervjuundersökning har transkriberats på dator för att kunna 

vidare bearbetas. Hur och i vilken form en intervju struktureras i en transkribering 
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är beroende av faktorer som tid och resurser. Kvale och Brinkmann (2014 s.221) 

diskuterar att utskrifter av intervjuer även är förknippade med såväl tekniska som 

tolkningsmässiga problem. Att överföra ett samtal från muntlig till skriftlig stil 

innebär många val för hur man ska gå tillväga - om det t ex ska skrivas ordagrant 

eller föras ner i berättandeform för att klargöra innehållet och förbereda inför 

analysprocessen. Kvale och Brinkmann (2014, s.221) skriver dock att det finns en 

grundregel som man bör förhålla sig till vid utskrift av intervjuer och det är att man 

noggrant redogör för de val och tillvägagångssätt man använt sig av vid utskriften 

av intervjuer, vilket följer nedan. 

 

De inspelade intervjuerna som ingår i detta examensarbete har transkriberats 

ordagrant på dator för att sedan bearbetas genom att sålla bort kommentarer som 

inte tillför något till förståelsen om bildlärarens svar och berättelse. Exempelvis har 

meningar som sett ut som följande: ”Eh, ja bildanalys är liksom… jag ser det som 

på det viset att man måste lära eleverna hur man gör en bildanalys, att dom får en 

struktur på det” skrivits om till ett mer skriftligt språk: ”Jag ser det som att man 

måste lära eleverna hur man gör en bildanalys så att dom får en struktur på det”. 

Både de utskrivna intervjuerna och mailintervjuerna har slutligen bearbetats på 

samma sätt genom en tematisk analys vilket beskrivs utförligare i nästa avsnitt.  
 

4.4.2 Tematisk analys 
Widerberg (2002 s. 135) diskuterar olika analyssätt med vilka man kan bearbeta sitt 

material. Till denna undersökning har en tematisk analys valts som lämpligast 

utifrån undersökningens syfte. En tematisk analys innebär att man sorterar under-

sökningens material i lämpliga teman vilka väljs ut baserat på det centrala som 

framkommit i intervjuerna. Widerberg (2002, s.144) beskriver hur man väljer 

centrala teman samt systematiskt bearbetar intervjumaterialet. Hon poängterar att 

man inte ska ha för många teman då detta kan göra arbetet alltför brett. Widerberg 

(2002, s.143) framhåller tre olika tillvägagångssätt att använda sig av när man ska 

välja analysens teman. Den tematiska analysen i detta examensarbete har utgått från 

det empirinära förhållningssätt som Widerberg (2002, s.144) beskriver vilket är den 

metod som rekommenderas vid kvalitativa undersökningar. Detta förhållningssätt 

innebär att man utgår från det empiriska materialet när man kategoriserar teman. 

Under dessa teman kategoriserar man citat vilka därefter analyseras för att 

exemplifiera temats innehåll.  

 

Då Widerberg (2002, s.144) är tydlig med att man inte bör använda sig av för många 

teman i sin analys har jag tagit fasta på detta och valt tre teman utifrån 

frågeställningar och det inhämtade materialet. De tre teman som valts är: 

Bildlärarnas syn på Lgr11, Bildanalys och bildsamtal i undervisningen samt Bild-

ämnets lärandeaspekter. Intervjumaterialet har kategoriserats och färg-markerats, 

utifrån analys och tolkning beroende på under vilket tema de placerats. Därefter har 

citat som ansågs relevanta att belysa i undersökningens analys valts ut. En första 

sortering av materialet gjordes efter en första genomläsning av intervjumaterialet, 

allt som ansågs extra viktigt markerades för att ge en bra överblick av materialet. 

Centralt för analysen har varit jämförelsen mellan vad informanterna berättat, att 

skapa en djupare förståelse för hur bildanalys och bildsamtal ser ut i deras 

bildundervisning samt hur de ser på bildämnets syfte och läroplanens inverkan på 

deras undervisning. Syftet med analysen har således varit att skapa relevanta teman 
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utifrån det som framkommit i intervjuerna och utifrån detta diskutera resultatet i 

relation till tidigare forskning. Utifrån dessa teman kan en djupare förståelse skapas 

av resultatet samt kan man lättare jämföra, se likheter och skillnader mellan 

informanternas svar. 

 

4.5 Tillförlitlighet 
I detta avsnitt diskuteras det som man i alla forskningsundersökningar måste förhålla 

sig till, nämligen undersökningens tillförlitlighet. I såväl forskning utifrån kvalitativ 

som kvantitativ forskningsansats ska det redogöras för val av metod, analys av 

material samt undersökningens tillförlitlighet. För kvantitativ forskning är det 

objektivitet, validitet och reliabilitet som det ska redogöras för men dessa skriver 

Widerberg (2002, s.18), kan vara svår att fullt ut tillämpa för kvalitativ forskning. 

Objektivitet är ett svårt mål att uppfylla inom all forskning då det alltid finns en 

aspekt av att forskningsmaterialet kan tolkas olika. Reliabilitet, som avser att 

upprepade undersökningar ska ge samma resultat, och validitet, att man i 

undersökningen mäter vad man avsett att mäta, passar även de dåligt för kvalitativ 

forskning då man söker förståelse för ett specifikt fenomen. Eriksson Barajas (2013, 

s.146) skriver en sammanfattande översikt av hur de ovan nämnda begreppen kan 

uttryckas utifrån en kvalitativ forskningsansats vilka beskrivs schematiskt nedan. 

 
Tabell 1. Representativa begrepp av olika forskningsansatser 

Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning 
 

Objektivitet Samvetsgrannhet 

Reliabilitet Trovärdighet 

Validitet Rimlighet 

 

Widerberg (2002, s.18) skriver att både den kvalitativa och den kvantitativa 

forskningen måste vara saklig och tillförlitlig. Detta uppfylls genom god 

dokumentation och att forskaren reflekterar över undersökningen allteftersom den 

fortskrider. I denna undersökning har tillförlitlighet eftersträvats genom att 

intervjumaterial samt undersökningsprocess har dokumenterats kontinuerligt under 

arbetets gång. Allteftersom har jag reflekterat över material samt metod för att 

kontrollera att studien undersöker det den avser att undersöka utifrån syfte och 

frågeställningar.  

 

Det har inte varit en avsikt att presentera ett generaliserbart resultat utan endast 

undersöka de utvalda bildlärarnas syn på bildanalys och bildsamtal i sin 

undervisning. Informanterna som deltagit i intervjuundersökningen kommer 

hädanefter att benämnas som bildlärare. Detta syftar endast till informanterna i 

denna undersökning och innebär inte att resultaten är generaliserbara för alla bild-

lärare. Avslutningsvis kan det konstateras att avsnittet Metod i detta examensarbete 

avser att fungera enligt det Widerberg (2002, s.18) skriver: 

 
Genom att grundligt motivera och redogöra för hur man gått tillväga i sitt 

forskningsprojekt, inbjuds läsaren att värdera både forskningen och dess 

kunskapsanspråk.  

 

Syftet med att lyfta undersökningens tillförlitlighet är att diskutera hur den förhåller 

sig till objektivitet, reliabilitet och validitet. Detta är viktigt för att begripliggöra för 
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läsaren hur undersökningen genomförts samt skapa en förståelse för hur 

intervjumaterialet analyserats.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att tillförlitlighet i relation till studiens syfte 

har eftersträvats då jag på ett så öppet sätt som möjligt redogör för hur under-

sökningen gått tillväga samt på vilka premisser den genomförts. Detta har gjorts för 

att öppna för kritisk granskning av examensarbetet. I arbetets slutkapitel 

återkommer resonemang om tillförlitlighet i avsnittet Metoddiskussion (6.1). 
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5. Resultat och analys  
I kapitlet presenteras studiens empiriska material, varvat med analys av dessa. 

Analysen, är indelad i teman utifrån vad som varit utmärkande i intervjumaterialet 

och vad som är relevant i relation till undersökningens syfte och frågeställningar. 

Analysens tema lyfter bildlärares syn på Lgr11, bildanalys och bildsamtal samt 

bildämnets lärandeaspekter. De sju informanterna presenterades i avsnitt 4.3. Av 

etiska skäl ges de i denna redovisning genomgående fingerade namn (se 4.3.1 och 

4.3.3).   

 

5.1 Bildlärarnas syn på Lgr11  
Utifrån informanternas svar beskrivs deras syn på läroplanen och detta avsnitt lyfter 

såväl likheter som skillnader relaterat till detta. Informanternas svar citeras samt 

analyseras i relation till varandra.  

 

I intervjumaterialet kan man urskilja vissa återkommande åsikter vilket rör 

läroplanens tydlighet. Eva är positiv till Lgr11 men framhäver oklarheter som hon 

menar kan påverka undervisningen: 

 
Eva: Läroplanen tycker jag är bra. Det är lite obalans mellan skapande och 

kunskaper i bild. I de övergripande delarna står det att man ska arbeta skapande 

och med kreativitet men i själva bildämnets kursplan är det väldigt lite. Det 

står t ex inte att det här med att utveckla idéer ska va en viktig del av ämnet 

formulerat så att det finns ett kunskapskrav där det står med. Så då måste man 

läsa allt det andra för att förstå att det är viktigt och ska finnas med. 

 

I likhet med Eva lyfter Linda oklarheter i Lgr11 som hon menar kan påverka 

bildundervisningen då den inte klargör bildämnets potential. Hon poängterar att hon 

uppskattar den tolkningsfrihet man som lärare har men menar att detta även kan 

påverka likvärdigheten mellan olika skolors och lärares undervisning. Även Sara 

lyfter fram den fria tolkningen man har möjlighet till som lärare utifrån läroplanen: 

 
Sara: Den nya läroplanen lyfter fram det kommunikativa i ämnet, bildspråk, 

bildanalys samtidigt som det praktiska i ämnet bevarats. Det centrala innehållet 

i kursplanen är oerhört brett och öppet för tolkningar vad det gäller val av 

material och tekniker vilket jag tycker är bra.  

 

I likhet med Linda belyser även Sara bildlärarens ansvar för att utveckla allt utöver 

det som Lgr11 tar upp. Sara berättar vidare om hur läroplanen påverkar hennes 

undervisning och att den inte styr över det praktiska innehållet i hennes under-

visning. Hon framhäver att hon i sin planering fokuserar på de olika förmågorna 

eleverna, enligt Lgr11, ska utveckla och inkluderar det centrala innehållet men 

känner sig fri att välja material samt teknik i sin bildundervisning. Sara menar att 

undervisningsinnehållet är beskrivet väl i Lgr11 och framhäver den tolkningsfrihet 

man har som bildlärare. I relation till denna frihet menar Sara att det är viktigt att 

bildläraren är kreativ då det inte finns några läromedel att följa i bildämnet på samma 

sätt som man kan göra i skolans övriga ämnen. 

 

Även Johanna är positiv till Lgr11 och diskuterar hur läroplanen betonar att man ska 

arbeta ämnesövergripande och att estetiska lärprocesser kan och bör användas i 

skolans alla ämnen. Vidare berättar Johanna om hur hon arbetat ämnes-övergripande 
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i sin bildundervisning och menar att man kan kombinera bildämnet med alla 

skolämnen. Detta är en förändring hon skulle vilja se i grundskolans undervisning 

generellt. Johanna menar att fler skolor bör använda sig av de praktisk-estetiska 

skolämnena som ett kitt mellan alla skolämnen, vilket hon menar att Lgr11 

egentligen framhäver. Johanna hävdar att bildämnets utvecklingsmöjligheter till stor 

del är beroende av hur väl man lyckas integrera ämnet med andra skolämnen. Hon 

hävdar att detta skulle innebära att man tidsmässigt ökade bildämnets resurser. 

Johanna poängterar att samarbete med andra lärare är en förutsättning för att man 

ska kunna arbeta tematiskt. Liksom Johanna diskuterar även Lena tid i relation till 

bildundervisningen: 

 
Lena: Jag tycker att Lgr11 är välformulerad och tar upp det väsentliga i ämnet. 

Tyvärr känns det som att det är svårt att hinna ge eleverna allt som står där. 

Men allt går att koppla till Lgr11, det är bara en fråga om vad man tolkat in i 

det som står där. 

 

Lena framhåller Lgr11 som välformulerad och att den tar upp bildämnets väsentliga 

delar men tycker även att det är svårt att hinna med alla dessa delar i undervisningen. 

I likhet med Sara beskriver Lena här att Lgr11 övergripande tar upp det bild-

undervisningen ska innehålla och även hon menar att den erbjuder en tolkningsfrihet 

för bildläraren. Lena lyfter här också tidsaspekten som problematiserar 

bildundervisningen. Här trycker Lena på tid som en yttre ramfaktor som påverkar 

hennes bildundervisning. 
 

Sammanfattningsvis kan man under detta tema se att analysen av intervjumaterialet 

visar en tydlig tendens till av att bildlärarna delar en liknande syn på Lgr11 och dess 

betydelse för deras undervisning. De tycker läroplanen är bra, den beskriver 

övergripande vad bildundervisningen ska innehålla och ger dem samtidigt en frihet 

för hur de genomför sin undervisning. Flera av dem ställer sig dock frågande till vad 

de menar är oklarheter i läroplanen vilket innebär risker för bildundervisningens 

likvärdighet. Eva framhåller att man behöver läsa hela läroplanen för att förstå 

sammanhanget och de viktiga delar man ska inkludera i sin undervisning. Johanna 

menar att den fria tolkningen av läroplanen innebär att undervisningens innehåll kan 

skilja sig mellan skolor och olika bildlärares undervisning.  

 

5.2 Bildanalys och bildsamtal i bildundervisningen 
Det andra temat i den här analysen diskuterar Bildanalys och bildsamtal i 

undervisningen. Analysen avser att redogöra för hur bildlärarna ser på bildanalysens 

och bildsamtalets roll i undervisningen samt hur de arbetar med dessa moment. 

Avsnittet är indelat i två olika analystrådar, 5.2.1 Bildanalys och 5.2.2 Bildsamtal.  

 

5.2.1 Bildanalys  
Linda berättar att bildanalys är en grund för hennes undervisning och att bildanalys 

är en utgångspunkt inför varje termin med en ny klass för att utveckla elevernas 

bildanalytiska förmågor. Även Johanna framhåller att bildanalys är en grund för 

hennes undervisning: 

 
Johanna: Bildanalys var en stor del och en del av processen. Om man inte har 

innebörden, betydelsen och kan göra jämförelsen så kommer man aldrig lika 

långt kunskapsmässigt så det viktigast är att börja med den biten.  
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Såväl Linda som Johanna framhäver bildämnets språkliga betydelse och att 

bildanalys är utgångspunkt i deras undervisning. Johanna betonar, i likhet med 

Linda, vikten av en god bildanalytisk förmåga och hur det är viktigt att börja arbeta 

med bildanalys i undervisningen. Hon berättar även om hur bildanalys används i 

hennes undervisning där eleverna erbjöds frihet i val av material och tekniker men 

att bildanalys är en obligatorisk och teoretisk del som ingår i undervisningens 

praktiska uppgifter. Johanna betonar bildanalysens betydelse för elevernas 

kunskapsutveckling och hur den bidrar till en fördjupad förståelse för bild-

undervisningens innehåll. Även Maria låter bildanalys ta stor plats i 

bildundervisningen och menar att bildanalys möjliggör för en meningsfull 

kunskapsutveckling och är viktigt för att förstå bilders innehåll, budskap och 

funktion. Sara beskriver: 
  

Sara: Bildanalys utgör en stor del av ämnet i min undervisning. Det är viktigt 

att eleverna får kunskaper i det då de omges av olika visuella intryck hela tiden 

genom. I och med att bildanalys i ämnet är ganska nytt har eleverna inga 

grundläggande kunskaper i bildanalys på skolan jag arbetar på, vilket jag 

kämpar med att förändra. Jag tycker att man ska börja redan på mellanstadiet 

och bygga upp kunskaperna i bildanalys och vänja eleverna att prata om och 

med bilderna. Det tycker jag kommer hjälpa dom även i det praktiska.  

 

Liksom Maria, framhäver Sara här att bildanalysen spelar en stor roll i hennes 

undervisning och att man bör introducera den tidigt i bildundervisningen. Även 

Louise trycker på att man borde börja med bildanalys tidigt eftersom hon har märkt 

att eleverna hon möter i årskurs 6 inte har någon direkt kunskap om detta. Vidare 

beskriver Louise hur hon systematiskt arbetar med bildanalys i sin undervisning. 

Detta menar hon är viktigt därför att det för många elever är ovant att bearbeta bilder 

och de behöver verktyg för att tolka, analysera och förstå bilder. Louise poängterar 

fördelen med att ge eleverna en mall utifrån vilken de analyserar bilder. Detta, menar 

hon, ger dem den struktur som de behöver för att kunna analysera bilder. Eva 

beskriver: 

 
Eva: Om man ska göra en bildanalys efter en viss modell är det ju en 

förutsättning att man går igenom den med hela klassen och ser till att alla 

förstår vad det går ut på och sedan kan man i mindre grupper och enskilt kan 

arbeta vidare sen.  

 

Här framhåller Eva, i likhet med Louise, också hon ett strukturerat arbetssätt när det 

kommer till bildanalys i undervisningen. Eva betonar även vikten av att man som 

bildlärare ser till att varje elev förstår för att man ska kunna arbeta vidare med 

bildanalys i såväl mindre grupper som i enskilda uppgifter. Eleverna behöver 

undervisas strukturerat så de förstår vilka verktyg de kan använda för att tolka, 

analysera och förstå bilder på ett djupare plan. Utifrån vad Louise och Eva berättar 

kan tolkningen göras att bildanalys kräver struktur och ett systematiskt 

tillvägagångssätt i bildundervisningen. 

 

Maria diskuterar sitt, liksom Louise och Eva, systematiska förhållningssätt till 

bildanalys i sin undervisning. Bildanalys var inte något som ingick i Marias 

utbildning utan hon beskriver att hon själv lagt ner mycket tid för att utveckla en 

egen metod för detta i sin undervisning under åren. Metoden innebär att eleverna får 
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arbeta först utifrån en gemensam genomgång, därefter enskilt där de använder sig 

av en mall som är anpassad efter årskurs. Maria diskuterar hur hon ser på bildanalys 

som en process där eleverna behöver utveckla en grundförståelse innan de kan 

analysera bilder på en mer avancerad nivå.  

 

Liksom Louise börjar Sara att inkludera bildanalys i sin undervisning i årskurs 6 och 

tillämpar då en enklare metod där eleverna övas i bildanalytiska begrepp och 

utvecklar sina egna tankar och åsikter om bilder. I likhet med Maria arbetar hon 

systematiskt med bildanalys i sin undervisning och hon framhåller ett strukturerat 

arbetssätt där hon integrerar det teoretiska med praktiskt arbete i bild-

undervisningen. Sara arbetar systematiskt för att ge eleverna möjlighet att utvecklas 

i sitt tänkande om bilder, genom att analysera innehåll, uttryck och funktion.  
 

Linda berättar att hon utarbetat en egen mall för bildanalys och bildsamtal i 

undervisningen, vars process är indelad i tre etapper. Från gemensam genomgång, 

till arbete i mindre grupper för att avslutas i ett enskilt arbete där eleverna får 

analysera en bild samt skapa en egen version av bilden. Linda menar att det är en 

fördel att integrera praktiskt och teoretiskt i bildundervisningen för att eleverna 

skulle ta till sig det teoretiska innehållet samt att eleverna får arbeta och lära sig 

tillsammans. Även Louise trycker på fördelen med att inkludera bildanalys i andra 

uppgifter och ämnen: 
 

Louise: Genom att man plockar in det bildteoretiska som t ex bildanalys i andra 

ämnen, så blir det naturligt sammanhang för eleverna. Dom förstår varför 

bildanalys är viktigt och hur det kan användas. 

 

Louise framhåller att bildanalys i andra ämnen är gynnsamt för elevernas 

kunskapsutveckling och förståelse. Hon arbetar ämnesövergripande med bildanalys 

i SO där bildanalys och bildsamtal utgår från bilder från sociala medier, reklam och 

nyheter. Eleverna får jämföra med varandra och på så vis synliggörs det att man kan 

se bilder på olika sätt och att man i bildanalys inte kan vara objektiv. Louise menar 

att det är viktigt att bearbeta bilder för att utveckla elevernas kritiska förhållningssätt 

och hur man på olika sätt kan tolka bilder och deras budskap. Precis som Louise 

arbetar Lena med bildanalys på ett ämnesintegrerat sätt och inkluderar bildanalys i 

sin undervisning i relation till vad eleverna arbetar med i SO. När man arbetar med 

medier och reklambilder menar Lena att det är viktigt att inkludera bildanalys och 

utveckla elevernas tolkningsförmåga och kritiska förhållningssätt till bilder. Eva, 

som undervisat i Bild på gymnasiet, upplever en skillnad mellan att undervisa i 

bildanalys där och i grundskolan: 

 
Eva: I grundskolan kan det vara svårt att få det som ett enskilt moment så där 

får man mer blanda in det i det vardagliga arbetet och se till att man tar upp 

exempel och att man visar nån liten film ibland och att man pratar om hur bilder 

kan tolkas och användas. Jag försöker jobba med detta hela tiden när jag pratar 

med eleverna om hur deras bilder blir och att vi verkligen tittar på det de gör.  
 

Eva hävdar att det i grundskolan är svårare att arbeta med bildämnets teoretiska delar 

för att eleverna inte förstår varför. Hon menar att man så tidigt som möjligt i skolan 

bör arbeta med bildanalys och bildsamtal så att de blir en naturlig del av 

bildundervisningen och eleverna förstår varför dessa delar är viktiga samt att man 

bör integrera bildanalys och bildsamtal i bildskapandet.  
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Sara menar att de teoretiska delarna i ämnet tar mer tid att förbereda än de praktiska 

och uppskattar att hon ägnar ca en tredjedel av undervisningstiden åt bildanalys. 

Johanna berättar att hon skulle vilja säga att de arbetar med bildanalys 

uppskattningsvis en fjärdedel av undervisningstiden men tror inte att bildanalys 

faktiskt får så mycket tid. Hon menar att det praktiska tar väldigt mycket tid, vilket 

minskar den tid som kan ägnas åt det teoretisk i bildundervisningen. Här kan vi 

tydligt se att tid är en faktor som komplicerar bildundervisningen. Utifrån det Sara 

och Johanna beskriver så kan man se att bildanalys får en marginaliserad roll i 

undervisningen på grund av begränsade tidsresurser. 
 

Sammanfattningsvis kan tolkningen göras att bildlärarna diskuterar liknande 

erfarenheter av bildanalys i sin undervisning. De framhåller det som en grundsten i 

sin bildundervisning då eleverna behöver bildanalytiska kunskaper för att förstå 

bildundervisningens övriga innehåll. Linda och Johanna menar att bildanalys är en 

förutsättning för en lyckad bildundervisning och Sara menar att bildanalys är viktigt 

för elevernas bildskapande. Bildlärarna argumenterar för att man bör arbeta mer 

ämnesövergripande för att inkludera estetiska lärprocesser i andra ämnen samt skapa 

ett sammanhang som är gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling. Samtidigt lyfts 

kritiska aspekter då bildlärarna ställer sig frågande till vad läroplanen framhåller att 

bildundervisningen ska innehålla och hur detta begränsas av den tid bildämnet har i 

skolan.  

 

5.2.2 Bildsamtal 
Tidsaspekten återkommer när Maria berättar hur hon genomför bildsamtal i sin 

undervisning. Hon menar att bildsamtal inte förekommer lika ofta i 

bildundervisningen som bildanalys för att det är svårt att genomföra i storgrupp, och 

därför blir det ofta korta tillfällen. Maria undervisar 25-28 elever per grupp och 

undervisningstillfälle och hon uttrycker en önskan om att få mer tid till sin under 

visning samt möjlighet att undervisa i halvklass. Vidare beskriver Maria att kortare 

bildsamtal förekommer i undervisningen vid introduktioner och föreläsningar. 

Bildsamtal som kontinuerligt sker under bildlektionerna är de som sker under 

arbetets gång i form av återkoppling och reflektion kring elevernas bildarbeten. 

Även Sara lyfter hur hon ägnar sig åt bildsamtal i undervisningen:  
 

Sara: Bildsamtal ägnar man sig åt hela tiden, oftast det praktiska i 

framställningen då eleverna behöver stöd och hjälp med bl.a. perspektiv, ljus, 

skugga, form, färg osv. men även samtal om bildernas uttryck, budskap. 
Eleverna på skolan jag arbetar på har inga erfarenheter eller kunskaper om 

bildsamtal. Eleverna saknar begrepp, alltså bildspråk vilket gör att dom inte 

vet vad dom ska prata om.  

 

Sara belyser bildsamtal som används på ett formativt1 sätt och för att utveckla 

elevernas kunskaper inom såväl bildframställning som bildanalys. Hon diskuterar 

även de svårigheter hon möter med bildsamtal i sin undervisning då eleverna saknar 

den bildspråkliga förmåga som krävs. Även Lena lyfter de språkliga aspekterna av 

bildsamtal i undervisningen: 

 
                                                           
1 Formativa samtal är individuellt anpassade utifrån elevens behov och utgörs av återkoppling vars 
syfte är att utveckla lärandet.  
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Lena: Att samtala kring bilder är grundläggande. Det ger en språklig 

medvetenhet och ökar förmågan att tolka och förstå vad man ser. Det kan man 

göra redan när barnen är pyttesmå, för att öka svårighetsgraden på frågor och 

bilder allteftersom de blir äldre.  

 

Lena betonar hur viktigt hon anser att bildsamtal är och menar att bildsamtal är en 

lika viktig del av bildundervisningen som bildanalys och bör bli en naturlig del av 

bildundervisningen redan från skolans lägre årskurser. Hon menar att hon i sin 

bildundervisning tar till vara på varje chans som ges till bildsamtal och att hon 

genom frågor utvecklar elevernas förmågor att tolka och tala om bilder. I likhet med 

Lena framhåller Eva ett avslappnat förhållningssätt till bildsamtal genom att 

inkludera detta spontant i sin bildundervisning då hon stöter på intressanta bilder. 

Utifrån detta kan man göra tolkningen att Eva, precis som Lena, låter bildsamtal 

vara en naturlig del av bildundervisningen. Eva framhåller även en formativ aspekt 

av bildsamtalet: 

 
Eva: Sen finns det ju andra saker som jag tycker ingår i bildsamtal och det är 

ju när de jobbar, ett samtal som pågår mellan mig och varje elev. Så är det med 

allt dom gör, att man pratar under tiden dom jobbar och ser hur vad dom gör 

påverkar hur det blir och egentligen är väl det kanske det viktigaste 

bildsamtalet. Och samtidigt är det ett formativt sätt att arbeta och kunna 

förbättra resultatet. 
 

Eva menar att det sistnämnda bildsamtalet, som sker i dialog med eleverna i 

samband med deras bildskapande är viktigaste och hur detta bidrar till en formativ 

bildundervisning som utvecklar elevernas lärande. Även Johanna framhäver att  

bildsamtal utgörs av ett formativt sätt i hennes undervisning och genomförs 

fortlöpande under lektionerna. I likhet med Maria, Sara och Eva så använder 

Johanna främst bildsamtal vid formativ bedömning i relation till elevernas 

bilduppgifter. Johanna lyfter särskilt fram vikten av att individuellt anpassa dessa 

bildsamtal. Som bildlärare, menar hon, är det viktigt att ta hänsyn till var i processen 

eleven befinner sig och att man som lärare handleder eleven genom stödjande frågor 

och kommentarer.  

 

Louise diskuterar hur hon ser på bildsamtal och att man som lärare behöver styra 

upp bildsamtalet mer eller mindre beroende på elevernas individuella 

förutsättningar. I likhet med Linda så belyser Louise bildlärarens frågor som 

avgörande för hur väl bildsamtalet genomförs. Även här betonas bildlärarens 

betydelse för hur lärande ett bildsamtal blir för eleverna vilket blir tydligt att se 

utifrån av Sara diskuterar gällande bildsamtal i hennes undervisning. Hon 

strukturerar bildsamtal i samband med bildanalytiskt arbete och använder detta som 

ett verktyg vid den inledande genomgången. Sara beskriver även hur elevernas 

arbeten dokumenteras genom en digital portfolio och till detta finns det en 

chattfunktion som hon använder för att kommunicera med eleverna kring deras 

bildskapande. Detta menar Sara är en förutsättning för att hon ska kunna 

kommunicera med varje enskild elev eftersom undervisningstiden endast är 60 

minuter i veckan och tid för direkt kommunikation med varje elev inte finns då. Det 

strukturerade bildsamtalet som förekommer under lektionerna genomför Sara såväl 

enskilt som i grupp. Sara berättar även att:  
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Sara: Det som jag vill tillägga vad det gäller bildsamtal är att det är inte 

framskrivs i styrdokumenten lika tydligt som bildanalys vilket gör att man inte 

medvetet planerar för bildsamtal. Det som skulle lyfta bildsamtal som är av 

största vikt i bildundervisningen är tydlig skrivelse i kursplanen. För att 

eleverna ska nå målen i bild krävs bildsamtal och det tycker jag borde 

tydliggöras i styrdokumenten.  

 

Här lyfts återigen brister gällande läroplanens innehåll och Sara menar att detta 

påverkar bildsamtal i bildundervisningen. Hon saknar en tydlig formulering i 

kursplanen gällande bildsamtal och menar att detta kan bidra till att man som 

bildlärare medvetet inkluderar bildsamtal i sin undervisning i högre grad. Bildsamtal 

är en viktig del av bildundervisningen och utan bildsamtal menar Sara att eleverna 

inte uppnår kunskapskraven i bildämnet. Hon lyfter också en kritisk aspekt gällande 

bildsamtal där man som bildlärare måste ha i åtanke elevernas olika förutsättningar 

inför att genomföra bildsamtal, då vissa elever är verbala, extroverta och har lätt för 

samtal medan de elever som är introverta lätt kan förbises i undervisningen. Här 

återkommer den avvägning man som bildlärare måste göra, vilket Johanna beskrev, 

för att individualisera sin undervisning. Bildsamtalen måste utformas på ett sådant 

sätt så att varje elev får den handledning som de behöver i bildsamtalet.  

 

Linda arbetar på ett mer strukturerat sätt när det kommer till bildsamtal och till 

skillnad från det individuella bildsamtalet som Johanna och Eva beskrev, genomför 

Linda bildsamtal i grupp. Genom att förbereda diskussionsfrågor har hon en mall att 

utgå ifrån när det gäller bildsamtal i hennes undervisning. Linda berättar hur 

bildsamtal används i hennes undervisning och hur hon förbereder frågeställningar 

för att underlätta diskussionen. När det kommer till bildsamtal berättar Linda att det 

inte förekommer så ofta men när det görs beskriver hon att det genomförs med en 

mindre elevgrupp åt gången medan andra elever jobbar med sina verk.  

 

Sammanfattningsvis kan noteras under detta tema att bildlärarna diskuterar 

bildsamtal som genomförs på olika sätt. Dels är det strukturerade bildsamtal där 

bildlärarna betonar vikten av att använda sig av frågor för att utveckla och guida 

eleverna i bildsamtalet, dessa bildsamtal genomförs ofta i samband med bildanalys 

i undervisningen. Dels är det de bildsamtal som utgår från elevernas egna bilder och 

skapande, dessa förekommer i hög grad i undervisningen som ett formativt samtal 

och Eva framhåller att detta är det viktigaste bildsamtalet. Johanna belyser vikten 

av att bildläraren i dessa formativa bildsamtal fungerar som en handledare och stöd 

för eleverna i deras skapande process. Intervjumaterialet har visat, liksom när det 

gäller bildanalys, att brist på tid är en återkommande aspekt som bildlärarna hävdar 

påverkar hur de ägnar sig åt bildsamtal i undervisningen.  

 

5.3 Bildlärarnas syn på bildämnets lärande aspekter 
Analysens tredje och avslutande tema fokuserar på vad bildlärarna uttrycker om 

bildämnets syfte och lärande aspekter. Under intervjusamtalen diskuterades ämnets 

betydelse och Eva betonar vad hon menar är dess syfte:  

 
Eva: Det jag tycker är huvudsidan är ju att man ska lära sig att förstå och 

hantera bilder, kommunicera med bilder. Det tycker jag är det viktigaste därför 

att jag som de flesta andra menar att vi går mer än nånsin på det vi får igenom 
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ögonen, synintrycket dominerar alla medier och det är jätteviktigt att man lär 

sig förstå hur man ser och förstår hur man tolkar det man ser. 
 

Här poängterar Eva att det viktigaste syftet med bildundervisningen är att utveckla 

elevernas förmågor att tolka, hantera och kommunicera med bilder. Detta, menar 

hon, är en följd av hur vår omvärld ser ut idag och att vår omvärld är full av visuella 

starka intryck som vi genom seendet ska bearbeta. Eva berättar att elever genom 

bildskapandet får en tid till eftertanke och kunskaper kan sjunka in. Eleverna 

utvecklar en känsla och förståelse för form och perspektiv som de sedan har nytta 

av i andra skolämnen och i framtiden. Eva hävdar att bildämnet utvecklar elevernas 

förmåga att tolka sin omvärld och förhålla sig till den samt erbjuder 

kunskapsutveckling och reflektion inom komplicerade områden som påverkar 

eleverna. Även Linda diskuterar bildämnets betydelse:  

 
Linda: Bild är ett ämne som skapar grund och färdigheter för individens 

intellektuella processer. Det är underskattat hur mycket information vi får och 

ger genom bilder, att olika sätt att tänka och tolka används.  
 

Både Linda och Eva framhäver hur bildämnet utvecklar elevernas bildanalytiska 

förmåga och att detta är en förutsättning för att kunna hantera allt det som människor 

upplever genom synintrycket. Linda berättar om, precis som Eva, att bildämnets 

viktigaste syfte är att bearbeta den information och de intryck som vi får genom 

bilder och seendet. Hon menar att det inte är tillräckligt uppmärksammat hur 

betydelsefullt bildämnet är i relation till den visuella värld vi lever i. I likhet med 

Eva och Linda diskuterar Sara bildämnets lärande aspekter utifrån vilka förmågor 

eleverna utvecklar, där kreativitet och kommunikations-förmåga står i fokus. Sara 

menar att bildämnet fyller ett viktigt behov för eleverna eftersom vi bor i en visuell 

värld och eleverna genom bildundervisningen utvecklar kunskap som är av nytta 

även i andra sammanhang. Bildanalys och bilders betydelse för elevernas lärande 

kan även urskiljas i det som Johanna beskriver: 

 
Johanna: Det som är viktigast är betydelsen, det tekniska i bildskapandet är 

inte viktigaste. Om man inte har innebörden, betydelsen och kan göra 

jämförelsen så kommer man aldrig lika långt kunskapsmässigt så det viktigast 

är att börja  med det. Att prata om betydelser, färger och mönster och hur man 

tolkar. Det har ju med massmedia och all information vi får idag också, hur vi 

tolkar.   
 

Min tolkning här är att Johanna, i likhet med Sara, hävdar att bildämnets teoretiska 

innehåll utvecklar elevernas bildspråkliga förmågor och lärande. Detta menar hon 

är viktigt för den visuella värld vi lever i och att bildanalys och bildsamtal är grunden 

i allt man gör. Maria ger sin syn på bildämnet och hur hon anser att det är 

betydelsefullt för elevernas lärande. Hon beskriver bildämnet som ett problem-

lösande och kreativt ämne som utvecklar elevers iakttagelseförmåga och förståelse 

för omvärlden. Maria menar att bildämnet utvecklar elevernas förmågor att 

kommunicera, tolka, analysera, skapa, lösa problem och hitta kreativa lösningar där 

hon ser fördelar med att låta eleverna arbeta och lära sig av och med varandra.  

 

Lena poängterar att bildämnet ger eleverna tillgång till ytterligare ett språk och ett 

sätt att uttrycka sig på och beskriver bildämnets kreativa möjligheter där eleverna 

tillåts pröva sin motoriska förmåga, sin syn, sin koordination samt sina sinnen. Hon 



 

27 
 

beskriver också att hon tycker bildämnet är viktigast i skolan och att det är 

marginaliserat i timplanen, framförallt i grundskolans högre årskurser. Återigen tas 

tid upp och verkar även vara en betydande faktor för lärandet i bildämnet: 
 

Sara: Det är ett ämne som börjar ta större plats i dagens skola. Från att det varit 

ett ämne där eleverna lärde sig att endast teckna till ett dagens multimodala 

ämne. Jag tycker att det är ett oerhört viktigt ämne där dagens elever behöver 

ha kunskaper om bl.a. visuell kommunikation.  

 

Sara menar, precis som Lena, att bildämnet har för lite tid i skolan. Lena lyfter hur 

bildämnet utvecklar elevernas intellektuella förmågor och deras kreativitet. Hon 

berättar även att bildskapandet utvecklar elevernas motoriska förmågor och 

koordination. I likhet med Lena framhåller Sara bildskapandets betydelse i under-

visningen. Hon menar att det är viktigt att detta fortfarande få ta en stor del av 

bildundervisningen och att de kommunikativa aspekterna av bildämnet inte får ta 

över. Sara menar att eleverna genom bildundervisningen ska ges möjlighet att både 

utforska bildämnets praktiska och teoretiska delar. Johanna menar att det är en 

förståelse av vad vi ser som är det viktigaste, bildundervisningen måste börja med 

betydelsen då detta är grunden till all övrig kunskap. 

 

Sammanfattningsvis kan tolkningen göras att bildlärarna delar en liknande syn på 

bildämnets syfte och vilken betydelse bildanalys och bildsamtal har för elevernas 

lärande. Alla bildlärare i studien framhåller bildämnets betydelse för elevernas 

iakttagelse- och tolkningsförmåga och att detta är viktigt för deras framtid. Bild 

beskrivs öppna upp för kommunikation och bilder ses om ett språk vilket är av 

största vikt för elevernas kunskapsutveckling. Bildlärarna har en enhällig syn på det 

teoretiska innehållet i bildundervisningens betydelse men poängterar att detta ska 

inkluderas i skapandet så att eleverna får utveckla kunskap inom både det praktiska 

och det teoretiska. Det ska finnas en balans och ett sammanhang mellan dessa båda 

innehåll i bildundervisningen. Bild framhävs i intervjumaterialet som ett ämne där 

lärande sker i meningsskapande sammanhang där eleverna utvecklar kunskap 

tillsammans. Även i det avslutande temat framkom det hur tillgång till tid påverkar 

bildlärarnas situation, deras undervisning och bildämnets roll i skolan. Tidsaspekten 

har varit återkommande i intervjumaterialet, i analysens olika teman vilket 

diskuteras vidare i nästa avsnitt (6.2). 
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6. Diskussion 
Följande avsnitt diskuterar examensarbetets metod samt analysens resultat. Utifrån 

resultatdiskussionen, där reflektioner relateras till tidigare forskning (avsnitt 2), dras 

slutsatser i förhållande till undersökningens frågeställningar. Med studiens resultat 

som utgångspunkt diskuteras idéer för vidare forskning.   

 

6.1 Metoddiskussion 
Informanterna som deltagit i mailintervjuerna har alla skrivit välformulerade svar. 

En anledning till att den valda intervjumetoden fungerat väl i denna undersökning 

kan ha att göra med informanternas bakgrund då alla är utbildade bildlärare med 

goda akademiska meriter samt vana att formulera sig skriftligt. De har även frivilligt 

anmält sitt intresse till att delta i undersökningen vilket kan tolkas som att de är 

genuint intresserade av undersökningens ämne och tydligt vill redogöra för sina 

åsikter och erfarenheter. Mailintervjuerna såväl som intervjuerna ansikte mot 

ansikte har gett en god förståelse för informanternas berättelser och erfarenheter. 

Undersökningen försvårades av det faktum att det var problematisk till en början att 

hitta informanter som var intresserade av att delta i intervjuerna, då möjliggjorde 

mailintervjuer samt intervju via Skype att nå informanter i en större geografisk 

spridning. 

 

Genom att undersökningen inkluderat såväl muntliga som datorstödda intervjuer har 

deras resultat kunnat jämföras och visat på att alla informanter, oavsett 

intervjumetod, har gett välformulerade och tydliga svar. Detta har varit viktigt för 

undersökningens tillförlitlighet. Svaren har analyserats och jämförts för att visa på 

tendenser i bildlärarnas syn på bildanalys och bildsamtal i bildundervisningen. 

Undersökningens metod har alltså varit avhängig av datorns möjligheter, såväl 

genom intervjumetod som genom transkribering av de muntliga intervjuerna. Den 

tematiska analysen innebar att informanternas svar har kunnat kategoriseras utifrån 

olika teman. Den tematiska analysen har bidragit till att ge en tydlig överblick över 

och en förståelse för de fenomen undersökningen avsåg att studera. 

 

Sammanfattningsvis kan metoddiskussionen kopplas till det som diskuterades i 

avsnitt 4.5 gällande studiens tillförlitlighet. Widerberg (2002, s.18) diskuterar hur 

man inför en kvalitativ forskningsstudie har kriterier att eftersträva såsom saklighet 

och tillförlitlighet. Genom noggrann dokumentation av det empiriska materialet 

samt att en strävan att uppfylla ett förhållningssätt som kan relateras till 

samvetsgrannhet har studien genomförts enligt vetenskapliga kriterier. 

Undersökningen som utgör examensarbetets empiriska material har eftersträvat det 

som Eriksson Barajas m.fl. (2013, s.146) lyfter där såväl samvetsgrannhet som 

trovärdighet och rimlighet diskuteras. Dock bör man problematisera hur metoden 

har påverkat undersökningens resultat. Ett annat urval av informanter och eventuellt 

ett större antal informanter hade kunnat förbättra undersökningens resultat i den 

avsikten att tendenser med större säkerhet kunnat urskiljas i bildlärares syn på Bild, 

bildanalys och bildsamtal. Om en annan forskningsmetod, som observationer, hade 

använts hade mer empiriskt material inhämtats vilket då skapat möjligheten till att 

analysera och jämföra intervjumaterialet med detta. Dock har undersökningen 

genomförts under en begränsad tid vilket påverkat det empiriska materialets 

omfång. Hur en större undersökning kan genomföras utifrån det resultat som 
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diskuteras i nästa avsnitt (6.2) beskrivs ytterligare i avsnitt gällande förslag till 

ytterligare forskning (6.4.1). 

 

6.2 Analys och resultatdiskussion 
Med utgångspunkt i analysens olika teman kommer detta avsnitt att diskutera 

undersökningens analys och resultat. 

 

6.2.1 Diskussion om bildlärarnas syn på Lgr11 
I likhet med den nationella utvärderingen (NÄU-13) visar denna undersökning att 

majoriteten av bildlärarna framhåller bildämnets kommunikativa aspekter. Bild-

lärarna i denna undersökning befäster de uppfattningar om bildämnet som 

formuleras i Lgr11 samt de uppfattningar om bildämnet som Marner och Örtegrens 

(NÄU-13, s.50) utvärdering visat. Undersökningen visar att bildlärarna ser det 

teoretiska som en viktig del av bildundervisningen men betonar samtidigt att det inte 

får ta över utan att bildframställning också behöver plats i bildundervisningen. Detta 

innebär en balansgång för bildlärarna när de planerar sin undervisning där de ska 

inkludera såväl det praktiska som det teoretiska. 

 

Lgr11 (s.9) framhåller att eleverna ska ges rika möjligheter till att utvecklas till 

självständiga och tänkande individer som är självsäkra i sina kommunikativa, 

förmågor. Vidare framhåller kursplanen för bildämnet att bildundervisningen ska 

utveckla elevernas bildkommunikativa kompetenser och bidra till deras förmågor 

att uttrycka sig samt delta i samhället. Dessa budskap kan urskiljas även i bild-

lärarnas utsagor i denna undersökning om i deras syn på läroplanens påverkan av på 

deras undervisning. Det är bildämnets djupare betydelse i förhållande till 

kommunikation som i analysen kan urskiljas som en röd tråd i bildlärarnas syn på 

läroplanen och hur detta stämmer överens med deras ingång till bildundervisningen. 

Lgr11 styr enligt bildlärarnas deras bildundervisning till viss del men är öppen för 

olika slags tolkningar, vilket bildlärarna framhåller som en frihet. Tolkningsfriheten 

av Lgr11 problematiseras dock också av bildlärarna som menar att detta kan 

innebära vissa risker såsom bristande likvärdighet i bildundervisningen mellan olika 

skolor och bildlärare. 

 

Sammanfattningsvis kan kursplanens formuleringar lyftas till diskussion. 

Kursplanen för Bild är öppen för tolkningar vilket innebär således inte bara en frihet 

utan även ett stort ansvar vilket förutsätter att bildlärarna håller sig uppdaterade 

inom bilddidaktisk forskning och samarbetar med andra bildlärare, på både den egna 

skolan och andra skolor. Marner och Örtegrens (NÄU-13, s.8) utvärdering belyser 

att detta är vanligt då bildlärarna ofta arbetar ensamma som bildlärare på sin skola 

med begränsad möjlighet till kollegialt samarbete. En konsekvens av detta menar 

Marner och Örtegren (NÄU-13, s.8) också är en risk för olikvärdig bildundervisning 

vilket kan relateras till de risker bildlärarna i denna undersökning lyfter utifrån 

Lgr11s tolkningsfrihet. Flera av bildlärarna i undersökningen poängterar 

tidsaspekten som en viktig del som påverkar deras bildundervisning. En av 

informanterna menar att det är svårt att hinna med att ge eleverna allt det som Lgr11 

pekar på i det centrala innehållet och en annan föreslår att om man arbetade mer 

ämnesövergripande kunde man på så vis få mer tid till bildämnets innehåll.  
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6.2.2 Diskussion om bildanalys och bildsamtal i undervisningen  
Detta tema har i analysen indelats i två analystrådar utifrån vad bildlärarna berättat 

om bildanalys respektive bildsamtal. Dock har resultatet visat att det är svårt att 

särskilja dessa två delar i bildundervisningen. I analysen framkommer det att 

bildanalys anses vara en oerhört viktig del av bildundervisningen som utgör grunden 

till allt inom bildämnet. Att eleverna utvecklar en djupare förståelse för bilder 

budskap samt kan hantera dessa betonas vara viktigt även för elevernas 

bildskapande. Bildlärarnas syn på bildanalysens betydelse i undervisningen kan 

utifrån undersökningens resultat tolkas som enhälligt. En majoritet av dem 

framhåller att detta utgör grunden för deras undervisning och att eleverna behöver 

bildanalytiska kunskaper för att kunna utvecklas även i sitt skapande och förstå 

bildämnets djupare innebörd.  

 

Studien visar att bildsamtal ofta är en del av bildanalytiskt arbete eller ett formativt 

samtal i samband med bildframställning och därmed inte alltid ett eget moment i 

bildundervisningen. Bildsamtal har inte en tydlig roll i undervisningen och en 

efterfrågan uttrycks om en tydligare skrivelse av bildsamtal i styrdokumenten. En 

informant argumenterar för betydelsen av en tydligare formulering gällande 

bildsamtal i styrdokumenten, likt det som utredarna i NU-03 (Marner m.fl. 2005) 

poängterar i sin rapport, då de efterfrågar tydligare formuleringar gällande 

bildämnet som kommunikativt. Informanten hävdar att en tydligare formulering av 

bildsamtal i styrdokumenten skulle göra att det fick en självklar plats i bild-

undervisningen. Samtidigt framhåller informanten att det teoretiska innehållet inte 

får marginalisera det praktiska innehållet i bildundervisningen. Båda är viktiga för 

elevernas kunskapsutveckling och det ligger i bildlärarens ansvar att skapa en balans 

i bildundervisningens innehåll.  

 

Flera av bildlärarna uttrycker betydelsen av att bildsamtalet struktureras upp med 

frågor, både förberedda diskussionsfrågor och noga avväganden under samtalets 

gång för att bildsamtalet ska vara kunskapsutvecklande. Karlsson Häikiö (2014b, 

s.77) skriver att man genom öppna frågor kan inleda goda bildsamtal med barn. 

Jönsson (2010, s.127) beskriver att det är bilders mångtydighet som gör dem 

lämpliga att utgå från i reflekterande samtal. Det är just denna mångtydighet i bilder 

som kan komplicera samtalet vilket innebär att samtalen behöver struktureras så att 

deltagarna förstår varandra och eleverna behöver struktur samt kunskap om de 

bildspråkliga begreppen man använder i bildsamtal. I likhet med Karlsson Häikiö 

(2014b, s.77) betonar Jönsson (2010, s.128) vikten av att strukturera bildsamtal 

inledningsvis för att efterhand inkludera friare tolkningar och associationer till egna 

erfarenheter. Bildlärarna i denna undersökning lyfter liknande saker som den 

tidigare forskningen betonar gällande bildsamtal. Bildsamtal är viktiga moment i 

undervisningen men kräver lika mycket struktur och handledning av bildläraren som 

bildanalys. Cronqvist (2015, s.25) argumenterar för samtidskonst som en grund i 

bildundervisningen vilket kan initiera diskussioner och reflektioner som kopplar 

samman konst, samtidskonst, populärkultur och media. Detta kan relateras till vad 

en informant i studien beskrev om diskussioner om media- och reklambilder i den 

ämnesövergripande undervisningen.  

 

Sammanfattningsvis kan det lyftas att undersökningen visar även att bildsamtal i hög 

grad förekommer som ett formativt samtal mellan bildlärarna och eleverna. Detta 

kan relateras till ett sociokulturellt perspektiv på lärande där kommunikation mellan 
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människor är det som utvecklar och formar vårt tänkande (Säljö 2010, s.189). En 

informant beskriver hur hon anpassade sina formativa bildsamtal utifrån elevernas 

individuella behov och en annan informant menade att detta var det viktigaste 

bildsamtalet. Även Marner och Örtegrens (NÄU-13, s.92) utvärdering visar att 

bildlärarna värderar det formativa och individuella samtalet allra högst. I analysen 

framkommer det även att tid är en betydande faktor även när det gäller hur 

bildanalys och bildsamtal genomförs i bildundervisningen. Informanterna lyfter att 

det krävs mycket planering för dessa moment samt att bildsamtal är svåra att 

genomföra då elevgrupperna är stora och tiden för bildundervisning begränsad. 

 

6.2.3 Diskussion om bildämnets lärande aspekter  
Det är inte bara styrdokumenten som är avgörande för bildundervisningens innehåll 

utan även bildlärarnas egna uppfattningar om bildämnets betydelse och 

ämneskompetens (NÄU-13, s.44). I likhet med vad som framhålls i NU-03 (Marner 

m.fl. 2005) skriver Skolverket (2015, s.8) att estetiska ämnen är betydelsefulla för 

elevernas kunskapsutveckling. Estetiska ämnen meningsfulla för utveckling av 

elevernas förmågor som är viktiga för deras framtid. Gällande ämnet bild framhävs 

det att eleverna kan utveckla en annan slags förståelse genom undervisningen än i 

övriga ämnen (Skolverket 2015, s.8). Eisner (2002, s.47) beskriver hur bildläraren 

ska skapa en klassrumsmiljö och en undervisning där eleverna upplever en lust att 

lära. Undervisningen ska, enligt Eisner (2002, s.47) engagera eleverna och för dem 

skapa ett sammanhang där det som de lär sig ska kunna knytas samman med det som 

finns utanför klassrummet. Detta kan relateras till det som framkommer i 

undersökningen gällande bildlärarnas syn på bildämnets möjligheter för att utveckla 

djupare kunskaper och förståelser som är viktiga för såväl för elevernas 

kunskapsutveckling i andra ämnen som för deras framtid. I likhet med Karlsson 

Häikiö (2014a, s.23) och Hansson, Karlsson och Nordström (1992, s.7) diskuterar 

och framhäver bildlärarna i denna undersökning betydelsen av att barn och unga kan 

hantera det stora bildflöde som finns i vår omvärld. Bildämnet beskrivs utveckla det 

kritiska förhållningssätt till bilder som är en viktig kunskap.  

 

Även Wetterholm (2001, s.52) poängterar att det är bildundervisningen som ska 

utveckla elevernas bildspråkliga kunskaper vilket kan kopplas till vad informanterna 

i studien framhåller att bildundervisningen ska innehålla. Bild utvecklar lärande där 

eleverna tillsammans med varandra utvecklar bildspråkliga förmågor och 

uttryckssätt. Detta kan relateras till vad som inom det sociokulturella perspektivet 

på lärande definieras som kunskapsutveckling, där lärande ses som något som sker 

i en process med andra människor. Kunskap är inte något som förmedlas från en 

människa till en annan utan något som blir till utifrån de sammanhang vi deltar i 

(Säljö 2010, s.193).  Ett sociokulturellt perspektiv på lärande har för denna under-

sökning varit viktig eftersom bildämnet möjliggör för lärande processer i en social 

miljö. Bildlärarna i studien framhåller att bildämnet utvecklar kunskap som viktig 

för elevernas kreativitet, tänkande och framtida liv samt att detta sker i 

meningsskapande sammanhang där eleverna kommunicerar med varandra. 

Bildlärarens roll för elevernas kunskapsutveckling är central då det är de som 

utformar den undervisning och sociala miljö som utgör den viktigaste 

utbildningsfaktorn (Vygotskij 1999a, s.235). Utifrån Vygotskijs (1999a, s.235) 

teorier, som Lindqvist (red. 1999) sammanställt, och intervjumaterialet kan vi här 

se hur betydelsefull bildlärarna är för bildämnet då det är bildlärarna som tolkar 
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styrdokumenten, formar bildundervisningen i meningsskapande sammanhang där 

eleverna ska utveckla såväl praktisk som teoretisk kunskap tillsammans.  

 

Sammanfattningsvis kan Vygotskijs (1999a, s.235) teorier om meningsskapande 

sammanhang kopplas till vad informanterna i studien framhåller gällande en 

ämnesövergripande undervisning i skolan. Genom inkludera estetiska lärprocesser 

även i andra ämnen skapas en undervisning som är meningsfull för elevernas 

kunskapsutveckling och känsla av sammanhang. Detta kan kopplas till Öhman-

Gullbergs (2006, s.11) avhandling där hon undersöker hur ett ämnesövergripande 

arbete mellan Bild och Samhällskunskap kan utveckla elevernas lärande. En 

informant poängterar att man bör arbeta ämnesövergripande för att eleverna ska 

utveckla en visuell tolkningsförmåga som är viktig för att de ska utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till bilder som de dagligen möter.  

 

6.3 Slutsatser 
Detta avsnitt avser att redovisa vilka slutsatser som kunnat dras utifrån 

undersökningens analys och resultat. Varje frågeställning diskuteras utifrån under-

sökningens material.  

 

 Hur ser bildlärarna på läroplanen och hur förhåller de sig till denna i sin 

undervisning? 

 

Bildlärarna som deltagit i undersökningen har en liknande syn på Lgr11 och hur 

detta styrdokument påverkar deras undervisning. En majoritet framhåller att Lgr11 

är bra och att kursplanen övergripande beskriver vad bildundervisningen ska 

innehålla. Undersökningen visar även att bildlärarna anser att Lgr11 är öppen för 

tolkning som innebär såväl frihet som ansvar där man som bildlärare måste läsa 

läroplanens alla delar för att förstå sammanhanget. Lgr11 framhäver bildämnets 

väsentliga innehåll men styr inte över hur det praktiska hanterandet utformas, dvs. 

tekniker och material som ska användas. Bildlärarna lyfter även kritiska aspekter i 

förhållande till läroplanens tolkningsfrihet där de menar att brister i likvärdigheten 

mellan olika skolor och lärare kan vara en konsekvens.  

 

 Hur arbetar bildlärarna med bildanalys och bildsamtal i sin undervisning? 

 

Undersökningen visar att bildlärarna arbetar med bildanalys på ett strukturerat sätt, 

ofta med egna mallar som de utformat för att systematiskt undervisa i bildanalys. 

Undervisningen inleds ofta med en gemensam genomgång av bildanalys för att 

sedan i mindre grupper och enskilt arbeta med bildanalys. Bildanalys används oftast 

i samband med bildskapande och beskrevs som en del av processen. Bildsamtal 

tillägnades inte samma strukturerade förhållningssätt i undervisningen som 

bildanalys gjorde utan användes främst av formativa samtal i samband med 

elevernas bildskapande. En majoritet av bildsamtalen genomfördes som en naturlig 

del i bildundervisningen. Undersökningen synliggjorde en efterfrågan om tydligare 

formulering i styrdokumenten gällande bildsamtal.  
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 Vilken betydelse anser bildlärarna att bildanalys och bildsamtal har för 

elevernas lärande? 

 

Undersökningen visar att bildlärarna är eniga om bildämnets kommunikativa och 

kreativa betydelse för elevernas lärande. Resultatet visar att bildlärarna menar att 

bildämnet utvecklar lärande på ett djupare plan som är till nytta för eleverna i såväl 

andra skolämnen som för deras framtid. Bildlärarna i studien lyfter seendets 

betydelse och hur bildämnet möjliggör utveckling av elevernas förmågor att 

bearbeta den visuella omvärld vi lever i. Bildanalys och bildsamtal beskrivs vara 

grundläggande delar som används som utgångspunkt i bildlärarnas undervisning. 

Bildsamtalets syfte lyfts även ur ett formativt perspektiv, vilket i förekommande fall 

betraktas som det viktigaste bildsamtalet, - för det utvecklar elevernas lärande i 

relation till deras bildskapande.  

 

6.4 Avslutande reflektioner 
Avslutningsvis ges här en personlig reflektion gällande undersökningens metod då 

den har varit avgörande för att kunna genomföra studien. Det var inledningsvis svårt 

att hitta informanter som ville och hade möjlighet att delta. Utan de informanter som 

kunde intervjuas via Skype eller mail hade undersökningens informanter endast 

uppnått två i antal. Detta, menar jag, belyser digitala medels stora betydelse i relation 

till kommunikation vilket bildämnets kursplan (Lgr11, s.21) även beskriver som ett 

centralt innehåll i undervisningen.  

 

Relaterat till detta vill jag diskutera hur bildlärarna i intervjuundersökningen har 

belyst tidsaspekter och hur dessa påverkar deras bildundervisning. Teoretiska inslag 

i undervisningen kräver mer planeringstid samtidigt som det praktiska innehållet är 

tidskrävande när det kommer till hantering av material. Resultatet har visat att 

bildämnets tid i skolan är begränsad och att bildlärarna efterfrågar mer tid eller ett 

mer ämnesövergripande arbetssätt för att utnyttja tiden på bättre sätt. En reflektion 

utifrån detta är att det möjligtvis är tidsaspekten, som bildlärarna belyser, och som 

även gjort det svårt att få informanter till denna undersökning.  

 

Resultatet i detta examensarbete kan bara visa tendenser av bildlärarnas syn på 

bildämnet och bildundervisningen, men då tidsaspekten varit ett återkommande 

faktum i intervjumaterialet kan detta indikera på att bildlärarna har för lite tid för 

såväl undervisning som planering och utvärdering. Både bildlärarna som deltagit i 

denna undersökning samt i Marner och Örtegrens (NÄU-13) nationella utvärdering 

av Bild lyfter möjliga konsekvenser av tidsaspekten som kan innebära bristande 

likvärdighet i svenska grundskolans bildundervisning. 

 

6.4.1 Förslag till vidare forskning 
Informanterna i studien har lyft intressanta saker gällande såväl ämnesövergripande 

undervisning, en tydligare formulering av bildsamtal i läroplanen samt hur 

tidsaspekten påverkar bildlärares arbetssituation. Utifrån ovanstående reflektioner 

(6.4) av undersökningens resultat formuleras förslag till vidare forskning nedan. 

 

Tidsaspekten har varit en återkommande punkt i denna studies empiriska material. 

Utifrån detta kan vidare forskning vara viktig då en större undersökning kan 

resultera i generaliserbara resultat av hur bildlärares arbetssituation ser ut i den 
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svenska grundskolan. En större undersöknings resultat kan i sin tur ha betydelse för 

framtida styrdokuments formuleringar av bildämnet samt bildämnets status i skolan.  

 

Ämnesövergripande undervisning har av informanterna i studien poängterats som 

viktig, såväl för elevernas lärande som för tidsaspekten bildlärare har att förhålla sig 

till. Vidare forskning om detta är viktigt för att undersöka hur ämnesövergripande 

undervisningen påverkar elevernas lärande samt vilken betydelse det skulle kunna 

ha för ämnet Bild.  
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8. Bilagor  
 
8.1 Bilaga 1 - Informationsbrevet  
 

Information samt förfrågan om medverkan i en intervjustudie, 
med titeln:  

Bildanalys och bildsamtal utifrån ett lärarperspektiv. En kvalitativ 
intervjuundersökning om hur bildlärare planerar, genomför och 
utvärderar sin undervisning med fokus på bildanalys och 
bildsamtal. 

Hej!  

Jag heter Victoria Dahlman och skriver ett examensarbete i Grundlärarprogrammet 
på Högskolan Dalarna med inriktning mot bild. Undersökningen görs med syfte att 
belysa hur bildlärare ser på och arbetar med bildanalys och bildsamtal i 
undervisningen. Jag är intresserad av dina kunskaper och erfarenheter som aktiv 
bildlärare i grundskolan. Undersökningen kommer att genomföras genom en intervju 
vilken uppskattas ta ungefär 45 minuter. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. Det insamlade materialet kommer att behandlas och besvaras 
konfidentiellt. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Högskolan Dalarna och du får gärna ta del av det färdiga arbetet. Deltagarna kommer 
inte att gå att identifiera i uppsatsen. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

Student: Victoria Dahlman                                               Handledare: Åsa Pettersson 
Mail: : h11vicda@du.se                                                              Mail: apt@du.se 

Telefonnr: 0761610039                                                               Telefonnr: 0739840507  

 

Underskrift student                                                                              Underskrift handledare  

 

Ort och datum                                                                                                 Ort och datum 

 

Ja, jag vill gärna delta i studien: 

 

Underskrift deltagare 

 

Ort och datum 

mailto:h11vicda@du.se
mailto:apt@du.se
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8.2 Bilaga 2 - Intervjufrågorna 
 

Bildanalys och bildsamtal utifrån ett lärarperspektiv 

En kvalitativ intervjuundersökning om hur bildlärare planerar, 

genomför och utvärderar sin undervisning med fokus på 

bildanalys och bildsamtal.  

Intervjuformulär Examensarbete 2  

Dina erfarenheter 

Vilka ämnen undervisar du i?  

Hur lång erfarenhet har du inom läraryrket?  

Hur länge har du undervisat i Bild?  

Vilka årskurser undervisar du i bildämnet?  

Har du behörighet för ämnet Bild?  

Hur ser du på bildämnet?  

Vilket syfte fyller bildämnet för elevernas lärande?  

Hur väl stämmer din syn på bildämnet med styrdokumenten skrivelse om ämnet?  

Hur påverkar styrdokumenten din undervisning?   

Planering, genomförande och utvärdering 

Hur ser du på bildanalys? 

Hur ser du på bildsamtal?  

Vilken erfarenhet har du av bildanalys?  

Vilka erfarenheter har du av bildsamtal?  

Har bildanalys och bildsamtal varit del av din utbildning?  

Hur stor del av bildundervisningen uppskattar du tillägnas bildanalys?  

Hur stor del av bildundervisningen uppskattar du tillägnas bildsamtal?  

Hur arbetar du med planeringen av bildanalys? (Tid, material)  

Hur arbetar du med planeringen av bildsamtal? (Tid, material)  

Hur genomförs bildanalys i undervisningen?   

Hur genomförs bildsamtal i undervisningen?  

Hur utvärderas dessa moment efter genomförd undervisning?  

Hur dokumenteras elevernas prestationer av bildanalys och bildsamtal?    
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Bildlärarens syn på bildämnet och sin lärarroll  

Vilka utvecklingsmöjligheter har du som bildlärare?  

Hur ser det kollegiala samarbetet ut för dig som bildlärare?  

Finns möjlighet till kollegialt lärande med andra bildlärare?  

Diskuteras bildanalys med andra lärare? I så fall, i vilka sammanhang?  

Diskuteras bildsamtal med andra lärare? I så fall, i vilka sammanhang?  

Om du fick förändra något inom bildämnet, vad skulle det vara och hur skulle du 

önska göra?    

 
 


