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Abstrakt 
Vad är det som gör att bildundervisningen har den form den många gånger har? Under vår VFU har 
vi många gånger noterat att de elever som förkovras i bildämnet allt som oftast sitter och harvar 
med samma uppgifter som vi själva gjort under vår skolgång. Dessa uppgifter som helt saknar 
anknytning till framtida yrkesverksamhet eller ens samhället. Syftet med detta arbete har således 
varit att undersöka i hur hög grad lärare inom ämnet bild och befintliga läromedel knyter an till 
bildämnets roll i samhället samt hur ett läromedel ska se ut för att uppfylla kraven i Lpf 94. Vi har 
valt att bygga arbetet på litteraturstudier av befintliga läromedel ämnade för bild samt intervjuer 
med yrkesaktiva bildlärare. Det hela har resulterat i att vi tydligt kunnat se att bildlärarna arbetar 
mer mot samhället än vad läromedlen syftar till samt att lärarna sällan eller aldrig använder sig av 
läromedel eftersom de anser att det i nuläget saknas ett relevant läromedel. För att uppfylla kraven i 
Lpf 94 måste läromedlet fungera som en knytpunkt mellan skola, samhälle och yrkesverksamma 
aktörer. 
 
För att se det alternativa arbetet, gå till: http://www.estet.se/alt.exarb 
 
Sökord: Bildpedagogik, företagsamt lärande, läromedel. 
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Inledning 

 
Vi står inför ett val. Skall vi dra oss undan i ångest och panik när vi känner våra grundvalar vackla? Skall 

vi bli förlamade och dölja vår passivitet med apati när vi skräms av att våra förtöjningsplatser försvinner? 

Gör vi det har vi avstått från vår möjlighet att vara med att forma framtiden. Då har vi förverkat det 

utmärkande för människan – nämligen vår förmåga att påverka evolutionen genom vår egen 

medvetenhet. Då har vi kapitulerat inför historiens blint förkrossande makt och förlorat möjligheten att 

forma framtiden till ett mera jämlikt och mänskligt samhälle.1 

 

Detta skriver Rollo May i sin bok Modet att skapa redan 1975. Även om det han menade var ett 

annat val i en annan tid, finner vi ändå detta inspirerande. På många sätt står vi åter igen och väger 

på kanten till stupet och frågan är om vi ska våga ta klivet ut i det okända. Ska utbildningsformerna 

stagnera i det som vi upplever som gamla mönster, i någon slags feghet eller lättja i det alltför 

bekanta. Eller ska vi färdas på nya vägar och våga vandra i de vita fläckarna på kartan för att finna 

det nya? 

 

Allting har en början 
Bildämnet som vi (Esbjörn och Fredrik) lärt känna det verkar ha en förmåga att stagnera i sin 

undervisningsform. Detta är vår erfarenhet i egenskap av elever2 så väl som askultanter ute på VFU 

(VerksamhetsFörlagd Utbildning). Undervisningen syftar ofta till att på traditionella sätt lära ut till 

synes givna grunder som inte så sällan tycks sakna vidare motivering till dess egentliga 

användningsområde i samhället. När vi i fortsättningen skriver om att nå ut och att anpassa 

undervisningen till samhället menar vi både den lokala och den nationella kontexten. Samhället där 

skolan finns och där elever och lärare3 lever sina liv. Mer konkret kan man säga att ordet samhälle i 

detta arbete åsyftar de företag, föreningar och institutioner som verkar i skolans närområde samt i 

viss och möjlig mån inom rikets gränser. Hans Wetterholm författare till Det synliga språket - en 

lärobok i bild skriver följande om bildämnet:  

 
Vi lärare har länge saknat en gemensam grundsyn på ämnet, som kunnat utgöra basen i utvecklingen av 

bildpedagogiken. Synen på bildämnet och dess egna tradition har tidvis varit ett hinder för pedagogisk 

utveckling.4 
 

Med detta vill vi inte i första hand lyfta de olika tekniska aspekterna av ämnet, utan snarare de olika 
                                                 
1 Rollo May (1994) Modet att skapa. (M. Wentz-Edgardh övers.) Stockholm: Natur & Kultur (Originalarbete publicerat 1975). Sid. 9 
2  I stället för att använda han eller hon har vi valt denna könlösa benämning för att peka på denna grupp av människor. Dels med jämställdhet i 
åtanke men även dels för benämningen är neutral och könlös. 
3 När vi myntar begreppet läraren menar vi pedagogiskt utbildad personal inom sitt ämnesområde. Även här av samma anledning som för elev, 
benämningen används för att vara neutral och könlös.  
4 Hans Wetterholm (1992) Det synliga språket – En lärobok i bild. Stockholm: Runa Förlag AB. Sid.7 
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yrkeskategorier som förutsätter en estetisk bas i sitt utövande. Under vår VFU har vi allt som oftast 

förlagts under en och samma LLU:are (Lokal LärarUtbildare), och genom detta har idén till detta 

arbete tagit form. När den verksamhetsförlagda utbildningen struktureras upp på ett sätt som 

möjliggör att vi kontinuerligt kunnat föra en dialog sinsemellan blir det oundvikligt att man 

funderar på andra och nya vägar för ämnet bild i stort. Vidare har vi i samtal med lärare samt även 

lärarstudenter inom andra ämnen förstått att det finns uppfattningar om att bildämnet kan jämföras 

med lekstugeverksamhet och därigenom saknar den status och den dignitet många så kallde viktiga 

ämnen anses ha.  

 

En av anledningarna till att bildämnet omtalas som ett ämne utan status kan möjligtvis vara att 

många lärare, elever, föräldrar och beslutsfattare förringar ämnet som en tudelad stig. Antingen 

leder stigen till den romantiserade bilden av en kämpande konstnär, eller till någon form av 

pysselaktivitet som kan återfinnas hos dagmammor eller i den gemena Pandurokatalogen. Rollo 

May skriver i Modet att skapa att ”ingenting har varit mer katastrofalt för den egentliga innebörden 

av begreppet kreativitet än föreställningen att den är något man bara ägnar sig åt under 

veckohelgen”.5 Det som då kan verka gå förbi dessa personer är att ett flertal yrkeskategorier vilar 

på en estetisk bas och dagligen nyttjar ett kreativt skapande respektive ett bildseende. Här utgör 

bildämnet en väsentlig beståndsdel för flertalet av dessa yrken. Vad är till exempel en arkitekt utan 

förståelse för perspektiv?  

 

Som blivande bildlärare frågar vi oss hur elevens utveckling i en kreativ process, vilket bildämnet 

kan omfatta, kan stimuleras? Kan det samhälleliga yrkeslivet verka i symbios med skolan genom att 

knyta an olika företag, institutioner och föreningar till undervisningen för att på så vis 

verklighetsförankra6 och vidare motivera bildämnets olika företaganden och delmoment? Är det 

tänkbart att genom den samhälleliga anknytningen vidare stimulera elevens kreativa utveckling? 

Karin Agelii yttrar sin ståndpunkt angående skolans samhällsanknytning på följande sätt i boken 

Skola i utveckling – Bland eldsjälar och esteter: 
 

(Vissa) skolor menar att andra grupper av människor måste in och arbeta i skolan för att undvika att det 

blir en ”mossig” och enkelspårig institution. /.../ Det kan även innebära en vilja att skicka ut elever i 

samhället på olika uppdrag. Det finns ett syfte som betonar värdet i att eleverna använder ett forskande 

arbetssätt i sin närmiljö i stället för att läsa om det i en bok. Verklighetsbaserade studier anses ge en mer 

konkret och bestående kunskap.7 
 

                                                 
5 Roll May (1994) Modet att skapa. Sid 36 
6 Med verklighet syftar vi på samhället utanför skolan och den yrkesverksamma vardagen. Livet som kommer efter utbildningen. 
7 Karin Agelii (1999) Bland eldsjälar och esteter – en rapport om 40 skolors arbete med bild och media. Stockholm: Liber. Sid.18 

 2



Så förutom att ge eleven en tydligare verklighetsförankring till de olika uppgifterna i 

bildundervisningen anser Agelii i citatet ovan att det alltså även ger en mer bestående kunskap om 

ämnet bygger på att den lärande får sätta sin nyförvärvade kunskap i ett konkret sammanhang. 

Eleven får inte bara träna sina tekniska kunskaper utan även utveckla dessa i ett socialt 

sammanhang. Ser man till Johan Frids bok Intro Bild står elevens skaparglädje i centrum. Boken 

trycker på att bild och skapande skall vara roligt.8 Det är en inställning som inte på något vis är fel, 

däremot är kanske inte ”roligt” en given grund för dignitet och ökat värde gentemot andra ämnen.  

 

Vi vill inte på något sätt att degradera skaparglädje som något oönskat snarare tvärtom, men 

begreppet i sig känns aningen luddigt och till viss del urvattnat. I egenskap av blivande bildlärare 

önskar vi att våra framtida elevgrupper kan finna bruk för vårt ämne i en större utsträckning än bara 

som ett skolämne. Det är givet att vi (i egenskap av före detta elever) har lärt matematik för ett 

framtida nyttjande. Ämnets struktur som sådan bygger många gånger på reella exempel och 

användningsområden, om än så befängda så finns kopplingen där. Som till exempel när ska de två 

tågen mötas om det ena åker så fort och det andra så fort eller så mycket pengar har Staffan kvar i 

plånboken när han köpt tre kolor. 

 

Kanske kan det vara så att bildämnet fram tills dags datum saknar den verklighetskoppling som 

krävs för att förklara och motivera ämnets betydelse? Likt en matematiklärare försvarar sin 

undervisning med att ”det behöver du när du ska handla” eller ”du behöver det när du ska skaffa ett 

jobb”; kanske bildläraren kan peka på hur den specifika ämneskunskapen kommer att visa sig 

nödvändig för eleven när han/hon i sin framtid börjar tänka på så väl vardagsbehov som yrkesval? 

 
Från skolbänk till kateder 
Vi växte upp på helt olika platser men hamnade ändå till slut på samma plats med samma 

gemensamma mål. Kan våra respektive röster skildra något av värde kring vår egna skolgång? 

Finns det här några vitala likheter?  
 

Esbjörn 

Det är givet att någon form av redogörelse bör göras till varför man valt att bli bildlärare och genom 

detta hamnat i ett akademiskt sammanhang. Detta görs enligt min mening enklast genom att blicka 

bakåt, själv är jag sprungen ur en familj med konstnärlig tradition. Kontentan av detta speglade av 

sig i mina förehavanden som barn. Hade lusten till fotbollsträning funnits där från min sida så var 

det ändå inget alternativ.  
                                                 
8 Johan Frid (2002) Intro Bild. Malmö: Didacta. Sid 6 
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Fredrik 

Jag föddes och uppfostrades av föräldrar som helt saknar konstnärliga ambitioner. Varför jag ens 

började finna skapandet är även retrospektivt en gåta. Som att finna en kärlek för värme i en värld 

av is, för att göra en ansats till poetisk beskrivning. Men min skaparglädje och längtan till kreativitet 

kom ändå i ett tidigt skede och har allt sedan dess växt sig allt starkare. 
 

Esbjörn 

Under min skolgång har jag alltid haft turen att placeras i skolor som i större utsträckning än 

normalt gjort plats för ämnet bild på agendan. Det är även under dessa vitt skilda bildlektioner som 

jag funnit någon form av lugn eller känsla av mening om man så vill. Oavsett om jag befunnit mig i 

mellanstadiet, estetiskt gymnasium eller fortsatt konstutbildning har alltid bildläraren stått som en 

förebild och en stark gestalt i min tillvaro. Så att ut i från detta själv välja att förkovra sig inom bild 

och pedagogik kändes som ett lika naturligt steg som nästkommande andetag.  
 

Fredrik 

Mitt mål ända sedan jag var 14 år har alltid varit att bli bildlärare. Ämnet är så viktigt för mig att jag 

inte haft några problem med att komma över två av mina stora fobier, att prata inför folksamlingar 

och att vistas på en skola. Då dessa är en helt annan historia tänker jag inte nämna något mer om 

dem här. Jag är förälskad i mitt ämne och brinner för det med passion. Därför var det en enorm 

personlig seger för mig när jag fick tillfälle att börja studera vid Umeå Universitet. 
 

Esbjörn 

Den verksamhetsförlagda utbildningen har i mångt och mycket varit en besvikelse för mig, jag har 

själv alltid haft bildlärare som äter, sover och lever sitt ämne till en sådan utsträckning att de snart 

blivit utbrända.  Jag har inte på något sätt i sikte att starta min blivande bana som bildlärare med en 

ambition att bränna ut mig själv. Inte heller är detta något jag önskar att mina olika LLU:are har 

som primära mål. Däremot har det varit en besvikelse att merparten av de lärarroller som skall 

statuera någon form av exempel för mig under min påbörjade utbildning alla gemensamt tycks dela 

någon forma av urblekt likgiltighet som speglat av sig i deras verksamhet.  

 

Under merparten av de genomförda praktikperioderna har dessa ackompanjerats av min kurskamrat 

tillika partner i detta examensarbete, Fredrik. Att vara två som är stationerade under en och samma 

LLU:are har möjliggjort en dialog som ligger till grund för detta arbete.  
 

Fredrik 

Under mina VFU-tillfällen har jag mött bildlärare av många olika karaktärer, en del kan nästan till 

och med ses som karikatyrer när jag ser tillbaks på mina minnen av dem. Alla gillade de ämnet bild, 
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men de angrep det på helt olika sätt. Men ingen av dem har någon gång pratat om ämnet så som jag 

och Esbjörn har gjort under våra många, långa bussturer till och från våra gemensamma VFU-

platser. Vi har båda kommit till en slags konsensus om att bild som ämne sällan knyter an till 

samhället och verkligheten. Det har aldrig hänt att någon av våra LLU:are pratat med sina elever, då 

vi varit närvarande, om vilken nytta de kan ha av ämnet och dess användningsområden i ett senare 

skede eller vilka yrken som är beroende av dessa kunskaper. För mig har det känts som en brist och 

någonstans där har hela idén till detta examensarbete föds. 
 

Esbjörn 

Den dialog mellan Fredrik och mig som jag nämner i föregående passage har i mångt och mycket 

centrerats kring de olika aspekter som utgör en bildlärares arbetssituation. Främst hur ämnet 

motiveras och på vilka grunder de respektive lärarna valt i sitt arbete. 
 

Fredrik 

Det är min egen, högst ovetenskapligt kontrollerade, åsikt att bildämnet saknar mycket av den status 

det borde ha. Och det är med utgång från bland annat detta som jag valt att gå in i det här arbetet 

tillsammans med Esbjörn.  

 

Historiskt 
Hur har bildämnet betraktats genom tiderna? Går det att upptäcka någon röd tråd kring status och 

synsätt på ämnet? Anders Marner menar att bildundervisningens historia visar hur ämnet motiverats 

olika under olika tider. Teckningsämnet var relativt kraftfullt under delar av 1800-talet samt i början 

av 1900-talet. På gymnasiet var ämnet under en längre tid som starkast på reallinjen. Detta eftersom 

teckning och ritning var mycket viktigt för en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Det var av 

vikt att man inom hantverk och industri kunde göra ritningar, därför undervisades eleverna i 

projektionsritning, perspektivlära, skugglära och teckning. På latinlinjen hade däremot ämnet inte 

samma betydelse. Motivet till ämnet var yrkeskvalificering och målet var att uppnå en objektiv 

realism, alltså att teckna så realistiskt att det inte finns något spår av utövaren. Det som vid den här 

tidpunkten motiverade ämnet var att det bidrog till noggrannhet, renlighet och arbetsdisciplin. Det 

kan betraktas som en form av yrkeskvalificering eftersom metodiken då var mycket sträng.9 

 

Ser vi till Stig Eklund menar han att metoden vid den här tiden,det vill säga 1879 var sträng och 

strukturerad, men även nyanserad till sin natur. Detta för att det skulle passa de då övergripande 

auktoritära målet att fostra till lydnad. Alltså kan man konstatera att innehållsligt var ämnet ett svar 

                                                 
9 Anders Marner. (2000) Kreativitet och bildundervisning Tidskrift för lärarutbildning och forskning nr.2/3 2000 Umeå: Umeå Universitet årgång 7. 

Sid. 103 
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på efterfrågad kunskap i teckning och ritning, främst för pojkar men även till viss del tillämpat för 

flickor.10  

 

Karlsson och Lövgren menar att bildämnet inte alltid har varit fjärmat från skolans övriga 

undervisning.11 Från slutet av 1910-talet och flera decennier framåt domineras undervisningen i 

folkskolan av läromedel som producerats av Gottfrid Sjöholm och Axel Goes. Deras pedagogiska 

modell utgörs av att läraren hade en aktiv roll och att bildarbetet intog en central plats. Idén byggde 

på att noggranna iakttagelser och bildarbete var avgörande för att barn skulle lära sig något om 

historien, naturen och samhället. Sjöholm och Goes idéer och arbete glömdes bort under 1950-talet, 

anledningen till detta var att skolpolitikerna lanserade en idé som byggde på att bildämnet skulle stå 

som en vederkvickande paus i skolarbetet. Ämnet skulle således vara fritt, underhållande och 

kravlöst. Detta är intressant då bildämnet i och med detta förvandlas till den hobbyverksamhet vi 

tidigare diskuterat och har erfarenhet av.12 

 

Hans Wetterholm redogör för en rad läroplaner i grundskolan sedan 1962 och hur dessa föregicks av 

olika skolförordningar.13 Bildämnet eller teckning som det ursprungligen hette, har en plats i alla de 

olika skolförordningarna. Wetterholm menar att om man studerar läroplanerna/kursplanerna ser man 

att ämnet har genomgått stora förändringar. Om man däremot riktar studierna mot den verksamhet 

som bedrivs i skolan ser man att skillnaden är mindre med samma tidsperspektiv. Wetterholm visar 

på en nationell utvärdering genomförd av dåvarande Skolöverstyrelsen som initierades av 

regeringen år 1989. Denna ger en beskrivning av bildämnets roll och även dess plats i skolan. Här 

bekräftas att läroplanernas mål och riktlinjer inte på något sätt har förändrat ämnet så som man kan 

förvänta sig. Vidare visar han på att i läroplanen från 1980 (Lgr 80) beskrivs bildämnet som ett 

språk. Målet för undervisningen är här att utveckla elevernas förmåga att självständigt skapa bilder, 

att kommunicera med bilder och att tolka och kritiskt granska olika typer av bilder. Eleverna skall 

först och främst bli medvetna om bilden som språk och bli bekanta vid att bildspråket utgör ett vitalt 

kommunikationsmedel vid sidan av tala, läsa och skriva. 

 

En annan koppling mellan de olika läroplanerna som kan spåras som en röd tråd genom dem alla är 

hur skolan ska verka med och mot samhället. Eva Leffler visar på i sin avhandling Företagsamma 

elever att det redan i Lgr 62 stod att den allmänna synen på relationen hem – skola - samhälle är att 

                                                 
10 Stig Eklund (2002) Från teckning till pedagogiskt arbete i bild. Monografier Tidskrift för lärarutbildning och forskning . Umeå: Umeå Universitet. 
Sid 7  
11 Sten-Gösta Karlsson & Staffan Lövgren (2001) Bilder i skolan Lund: Studentlitteratur.. Sid 14f 
12 Ibid. Sid 14f 
13 Hans Wetterholm (1992) Det synliga språket - en lärobok i bild. Sid 32 
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skolan skall utgöra en del av samhället och därmed inte betraktas som  en isolerad institution.14 När 

senare Lgr 69 kom kunde man läsa att skolan skall stärka samhörigheten mellan elever och 

samhälle.15 Ett drygt decennium senare stod det skrivet i Lgr 80 bland annat att hemarbete bör ges 

en konkret innebörd genom att relateras till det omgivande samhället, samt att skolan måste arbeta i 

samverkan med näringsliv och arbetsliv i övrigt.16 I den senaste läroplanen som släppts, Lpo 94/Lpf 

94, har det gjorts en uppdelning mellan skola - hem och skola - omvärlden. I den första pekas det på 

att föräldrarna ska få större inblick i skolans verksamhet och större möjlighet att medverka i 

utvecklingen av skolans innehåll. Och i relationen skolan och omvärlden förutsätts en samverkan 

med arbetslivet och närsamhället för att eleven ska få en god utbildning.17  Lefflers sammanfattning 

kan knytas till vad Stig Eklund visar på när han kommenterar vikten av en utbildning som där 

skolad visuell förmåga bedöms officiellt som värdefull i ett flertal yrken, i samhällslivet, kulturlivet 

och fritidslivet.18  

 
På andra sidan – yrkesutbildningarnas koppling till samhällsutvecklingen 
Jämsides med de teoretiska utbildningarna har yrkesutbildningarna alltid haft en koppling till 

samhället. Redan 1922 sa Nils Fredriksson i ett föredrag vid hantverkets propagandautställning att: 
 

Av stor betydelse är också, att den unge redan på ett tidigt stadium får vänja sig vid det praktiska 

yrkeslivets rådande förhållandena. Det kan annars hända, att han kommer att fara illa, då han efter 

uppväxten i skolans drivbänkar skall omplanteras i verklighetens hårda mark...19 

 

Yrkesutbildningarna har länge varit anpassade efter rådande förhållande i arbetslivet, eller den 

utveckling som beräknats ske inom arbetslivet.20 Den är även i första hand en utbildning som syftar 

att leda till en inkomstgivande yrkesverksamhet.21 Redan i en utredning från 1966 finns direktiv att 

yrkesutbildningen skall avspegla utvecklingen inom produktionslivet och att den ska vara anpassad 

till samhällets struktur.22  

 

Då säger Lpo & Lpf... 

I vår kommande yrkesroll skall vi rätta vår lärargärning efter de styrdokument som utgör de 

ramverk lärarkåren skall agera efter. Styrdokumenten, i detta fall Lpo/Lpf 94 är något som stått som 
                                                 
14 Eva Leffler (2006) Företagsamma elever. Umeå: Umeå universitet Sid. 63 
15 Ibid. Sid 67 
16 Ibid.. Sid 71f 
17 Ibid. Sid 77 
18 Stig Eklund (2002) Från teckning till pedagogiskt arbete i bild. Sid 7 

19 Carl-Gustav Carlsson (2001) Ungdomars möte med yrkesutbildning. Stockholm: HLS Förlag. Sid. 35 
20 Ibid Sid 21 
21 Ibid. Sid. 33 
22 Ibid. Sid 20 
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en hörnsten genom vår utbildning och vår strävan mot att bli yrkesverksamma lärare. Gemensamt 

för båda dokumenten är dess strävan att understryka en pedagogisk verksamhet som utvecklar 

elever till aktiva deltagare i samhällslivet med allt vad det innebär. Ser man till Lpf 94 står det att: 

 
Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevens förmåga och vilja att ta 

personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet./..../ Utbildningen skall främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet.23 
 

Ser man till Lpo 94 kan man konstatera att lärarens uppdrag är att förse eleverna med en 

inlärningsmiljö som möjliggör ett lärande vars grunder är följande: Skolans arbete måste inriktas på 

att ge utrymme för olika kunskapsformer och skapa ett lärande där dess form balanseras och blir en 

helhet. Kunskap är på intet sätt ett entydigt begrepp enligt Lpo 94. Detta måste komma till utryck 

genom former så som fakta, förståelse, förtrogenhet och förståelse. Skolans uppdrag är att främja 

lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper i samarbete med hem och skola så eleverna 

utvecklas till ansvarskännande samhällsmedlemmar.24 

 

Ytterligare en företeelse att rätta sin yrkesaktiva gärning efter är kursplanerna. Ser man till 

kursplanen för Bildämnet i grundskolan finner man där att ett mål att sträva mot är att eleven: 

 

…tillägnar sig såväl en bild- och kulturhistorisk allmänbildning som kunskaper om arkitekturens och 

formgivningens betydelse för den egna miljön, bli förtrogen med kulturverksamhet inom bildens område 

samt dess professionella yrkesutövare.25 

 

Lpf 94 visar på en önskan om att undervisningen skall bedrivas på ett sådant vis som gör att eleven 

självständigt skall ha en ambition att vilja ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. För 

att eleven skall göra detta måste läraren ta på sitt ansvar att visa på vägar för att det ska vara ett 

möjligt mål. Att skapa vilja är svårt och de pedagogiska vägarna dit är många. Men som Lpf 94 

vidare säger: 

 

Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det väsentliga är att 
                                                 
23 Skolverket (2002) Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Lärarförbundet, Lärarnas Handbok. Stockholm: Lärarförbundet Sid.38/39  
24 Skolverket (2002) Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Lärarförbundet, Lärarnas Handbok. Sid.11 f  
25 Skolverket, Grundskolan,  kursplaner  i Bild  

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&id=3869&extraId=2087  2009-01-18 
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skolan skapar de bästa betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Därvid 

skall skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som 

eleverna har från bland annat arbetslivet.26 
 

Detta citat kan tolkas på flera sätt. Ett är att det bara är av betydelse under de veckor av AOU 

(ArbetsOrienterad Utbildning) som alla elever har som ett moment under sin skolgång. Ett annat är 

att det omgivande samhället alltid ska ha en mer eller mindre framträdande roll i utbildningen av 

dess medborgare. Hur man än väljer att tolka det så är det ändå uppenbart att läraren själv, eller 

skolan för den delen, varken skall eller kan bära hela ansvaret för att förmedla all den kunskap en 

elev behöver för att aktivt delta i samhället. Detsamma tycks gälla för Lpo 94, trots att det finns 

många likheter mellan styrdokumenten är dock en markant skillnad åldern för vilka de är ämnade 

för. Ser man till Lpo 94 som är Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet är det en obligatorisk 

skolform med sin bas i ren kunskapsutveckling. Lpf 94 å andra sidan är Läroplan för de frivilliga 

skolformerna, således finns här ett naturligt fragment av en utbildning som skall vara 

yrkesförberedande på ett eller annat sätt som Lpo 94 saknar. Tydligt är dock att båda läroplanerna 

strävar efter att forma en undervisning som är ämnad att bedriva en pedagogisk verksamhet som 

nyttjar samhället och/eller förbereder elever inför detta. 

 

Tidigare forskning 
Eva Leffler anser i sin avhandling Företagsamma elever, då hon skriver om lärarnas svårigheter att 

uppfylla läroplanens intentioner, att man bör låta eleverna få ta allt större ansvar och inflytande över 

sitt eget lärande samtidigt som lärarna även måste vara kontrollanter som offentligt ska redovisa att 

skolan uppnår de nationellt uppställda kunskapsmålen.27 Leffler pekar ändå på att den 

entreprenöriella skoldiskursen medför en maktförskjutning, från läraren till eleven. Det är nu inte 

läraren som är experten på vad som ska läras ut, eleven är den som fått äganderätt till lärandet och 

då den del som läraren tidigare stod för. Eleven skall mer och mer ta makt över det som skall läras. 

Således tycks motivation och även ansvar vara ledstjärnan för ett lärande där individens frihet är 

essensen. Detta, menar hon, är något som styrdokumenten avser och som i allra högsta grad ligger i 

tiden.28 

 

Entreprenörskap och ett företagsamt lärande är något som på senare tid undersökts inom 

skolväsendet. Västerbotten Landsting har genomfört ett massivt projekt kallat PRIO 1 där de låtit 

alla skolorna i länet arbeta för att utveckla ett mer företagsamt tänkande hos eleverna. Författarna 

                                                 
26 Skolverket (2002) Läroplanen för de obligatoriska skolformerna (Lpo 94). Lärarförbundet, Lärarnas Handbok. Sid 40  
27 Eva Leffler (2006) Företagsamma elever. Sid 178 
28 Ibid. Sid 117 
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menar i den litteratur som kommit i kölvattnet av detta projekt att den kanske viktigaste 

utvecklingskraften hos barn och ungdomar är deras kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. 

NUTEK29 definierar orden företagsam och entreprenöriell som samma. Enligt NUTEK innebär att 

vara entreprenöreriell eller företagsam att ta tillvara möjligheter och förändringar samt ha förmåga 

att genomföra aktiviteter i syfte att förbättra, utveckla och skapa värden som kan vara sociala, 

personliga, kulturella eller ekonomiska.30 EU definierar företagsamt beteende som kreativitet, 

initiativförmåga, självtillit, självständighet, social kompetens, handlingskraft, prestationsförmåga, 

intuition och risktagande.31 Vår mening och tolkning av dessa begrepp går i enighet med vad dessa 

två institutioner klargör. Vidare pekar NUTEK på att skolan  inte ensam kan bära ansvaret för att 

stimulera och förädla denna kraft,  de menar att det måste ske i samverkan med omvärlden och 

arbetslivet. 32 Leffler menar att skolans uppgift är att ge elever möjlighet att jobba kreativt, 

samhället gagnas av elever som utvecklats till kreativa och flexibla aktörer. Enligt Leffler kräver 

dagens samhälle kreativa, ansvarstagande, samarbetsvilliga och initiativkraftiga människor. Skolan 

kan på intet sätt ställa sig utanför samhällets och arbetsmarknadens behov.  

Entreprenörsundervisningens mål är att fostra och forma dessa individer så att det kan bli en del av 

ett modernt samhälle.33    

 

Leffler tar upp, genom pedagogen Hans Dahlgren, att diskussionen om huruvida skolan ska ha en 

anda av entreprenörstänkande eller inte, egentligen är av mindre relevans då det redan står klart 

uttryckt i Lpf 94 att det är så skolan ska bedrivas. Enligt Dahlgren räcker det att skolan arbetar efter 

befintliga mål och när de målen har nåtts har skolan därigenom även skapat förutsättningar för 

presumtiva entreprenörer.34 Entreprenörsundervisningens mål är att fostra och forma dessa 

individer så att det kan bli en del av ett modernt samhälle. I Företagsamt lärande i 

lärarutbildningen, utgiven av Västerbottens Landsting står det att när arbetsliv och skola samverkar

blir idéerna mer naturligt förankrade och då också mer meningsfulla.

 

 att 

r sin 

ghet att arbeta kreativt. 

                                                

35 Men vidare står det även

ökad samverkan inte automatiskt leder till någonting bra. Skolan behöver vara både kritisk och 

långsiktig i sin strategi att etablera former för ökad samverkan med näringsliv och andra delar av 

samhället.36 För att samhället till fullo skall bära frukt av detta är det av stor vikt att skolan ta

aktiva del i att ge elever möjli

 

Olika författare visar på olika resultat om hur genus gynnas eller motarbetas på olika sätt inom det 
 

29 Verket för näringslivsutveckling 
30 Eva Leffler (2006) Företagsamma elever. Sid. 84 
31 Ibid. Sid 92 
32 Kristina Drugge & Torbjörn Danell (2006) Företagsamt lärande och arbetsliv. Umeå: Västerbottens landsting 
33 Eva Leffler (2006) Företagsamma elever. Sid 116f 
34 Ibid. Sid 116 

35 Åsa Falk Lundqvist & Torbjörn Danell (2007) Företagsamt lärande i lärarutbildningen. Umeå: Västerbottens Landsting. Sid 57 
36 Åsa Falk Lundqvist & Torbjörn Danell (2007) Företagsamt lärande i lärarutbildningen Sid 21 
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företagsamma förhållningssättet. Eva Leffler menar att mytbilder är en gammal och vedertagen del i 

ekvationen till det som i slutändan påverkar vårt omdöme. Dessa sociala konstruktioner inverkar på 

vår vardag och således därför även på skolans. Leffler lyfter historiken Yvonne Hirdman, som i sin 

tur menar att genussystemet är uppbyggt av två logiker. Den första av de två logikerna kan 

sammanfattas som att manligt och kvinnligt inte bör blandas. Alltså isärhållandets princip. Den 

andra är hierarkin, vilket enligt Yvonne Hirdman innebär att mannen är norm. Vidare för Leffler ett 

resonemang kring företagsekonomen Helene Ahls påvisning om att entreprenören allt som oftast 

framställs som man, det är även den manliga normen som karakteriserar vad som är en 

entreprenör.37  

 

Å andra sidan menar Falk Lundqvist och Danell att framtidens stora förlorare är de som inte kan 

frigöra sig från det traditionella värdesystemet med dess rötter i industrisamhällets framväxt.38 

Framförallt pekar de på att framtidens vinnare finns bland de unga, välutbildade kvinnorna. Risken 

är större att unga män fastnar i det traditionella normsystemet. 

 

En parallell till detta visar Leffler upp genom att måla en bild av den så kallade kvinnliga 

entreprenören. Enligt henne är detta en typ av entreprenöriell roll som medför motsättningar, genom 

att normbilden av att entreprenören innefattas av ord och karaktärsdrag som är typiskt manliga. Här 

lyfter hon fram ord som konkurrenskraftig, aktiv, oberoende, beslutsfattande och stresstålig. Enligt 

den normbild som florerar kring den kvinnliga entreprenören är hennes egenskaper inte av maskulin 

natur. Således kan man konstatera att begreppet entreprenör och entreprenörskap i allra högsta grad 

är ett genusladdat ord. Leffler stödjer sig bland annat på företagsekonomen Carin Holmqvist som 

framhåller att kvinnor som är företagare saknar en självklar identitetsbekräftelse genom sitt 

företagande vilket män däremot får. Anledningen till detta är att människor skapar sina identiteter 

utifrån tillgängliga diskurser.39  

 

När projektet PRIO1 utvärderades fanns vissa könsskillnader, detta framförallt på gymnasienivå. 

Större andel av flickorna menade att de hade engagerat sig mycket i projektet och var mer nöjda 

över sina insatser än pojkarna.40 Vidare visar Falk Lundqvist och Danell på att de yngre eleverna, 

har en mer kosmopolitisk inställning, är mer sekulariserade, mer orienterade mot högre studier och 

därigenom har en högre ambition gentemot arbetsmarknaden. Falk Lundqvist och Danell visar på 

att detta inte i första hand är en könsbetingelse utan att elever i stort visar prov på rörlighet i arbetet. 

                                                 
37 Eva Leffler (2006) Företagsamma elever. Sid 37 
38 Åsa Falk Lundqvist & Torbjörn Danell (2007) Företagsamt lärande i lärarutbildning. Sid 36 
 
39 Eva Leffler (2006) Företagsamma elever. Sid 37f 
40 Åsa Falk Lundqvist & Torbjörn Danell (2007) Företagsamt lärande i lärarutbildning. Sid 76 
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Mycket fokus tycks ligga på kreativitet och möjligheter till kontakter med andra människor. Utifrån 

en sådan utgångspunkt menar Falk Lundqvist och Danell att ungdomars syn på arbetsmarknaden 

och det egna yrkeslivet ligger i linje med den faktiska utvecklingen på arbetsmarknaden. Det finns 

idag en tydlig värdegemenskap kring integritet och krav på att få utveckla sina egna livsprojekt.41 

Således beskrivs fenomenet av forskare och utredare både som genusmärkt till flickors nackdel, och 

som genusneutralt. 

 

Men vänta nu... 
Med detta i åtanke kan man kanske få en känsla av att debatten om företagandets vara eller inte vara 

i skola och utbildning egentligen är en fråga om semantik. Det som ändå kan vara värt att behandla 

är på vilket sätt det ska gå till. Här ser vi två olika vägar, antingen att låta eleverna få ta del av 

samhället och de olika yrkeskategorierna, eller att låta företagen ta sin plats i skolan. Båda sätten 

finns redan representerade i praktiken, även om det senare mest har visats från sin sämsta sida i till 

exempel USA. Detta är något som Naomi Klein lyfter i sin bok No Logo på följande sätt: 

 
När snabbmats-, sport- och datorföretag kommer in i skolorna för att täppa till hålet i skolornas 

plånböcker har de ett eget undervisningsprogram på sin agenda. Som alltid när det gäller varumärkes-

lansering räcker det inte för företagen att förse skolorna med några loggor. Nu när varumärkesförvaltarna 

väl fått in foten i skolans värld försöker de göra samma sak där som de redan gjort på andra håll, inom 

musiken, idrotten och journalistiken: de försöker övertrumfa skolans ledningar och rikta strålkastarna mot 

sig själva. De kämpar för att göra sina varumärken till huvudsaken i undervisningen, inte till ett valfritt 

ämne utan till ett obligatoriskt.42  

 

Vår avsikt med det som vi kallar ett företagsamt lärande är inte att låta företag ta över skolans 

utrymmen och läroplaner, det är inte heller att eleverna ska arbeta utifrån en företagsekonomisk 

pedagogik. I företagsamt lärande ligger betoningen på att lära om och genom entreprenörskap, inte 

lika mycket men dock delvis för entreprenörskap. Alltså, att ta till vara på de egenskaper som 

förknippas med entreprenörskap och företagsamhet i större utsträckning än att faktiskt lära ut hur 

man driver ett eget företag.43 Både OECD44 och NUTEK poängterar att entreprenörskap inte får 

betraktas som ett särskilt ämne i skolan utan i stället som ett förhållningssätt till lärande som 

innefattar samtliga arbetsformer som stimulerar elevens självtillit, självkännedom, kreativitet, 

handlingskraft, samarbets- och kommunikationsförmåga.45  

Den hypotes vi formulerar är snarare att om olika alternativ till framtida yrkesmöjligheter påvisas 
                                                 
41 Åsa Falk Lundqvist & Torbjörn Danell (2007) Företagsamt lärande i lärarutbildning. Sid 36f 

42 Naomi Klein (2000) No Logo. Stockholm: Ordfront Förlag. Sid 123 
43 Eva Leffler (2006) Företagsamma elever. Sid. 93 
44 Organization for economic co-operation and development 
45 Eva Leffler (2006) Företagsamma elever. Sid. 95 
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skulle det kanske ge eleverna en möjlighet att pröva de olika sätt att arbeta med bild inom olika 

yrkeskategorier. Skulle det vara en möjlig väg för att uppnå en förankring av ämnet i 

yrkespraktiken? Är det ett arbetssätt som formulerats specifikt i texter om bildundervisning? Finns 

det med i några läromedel? 

 

I linje med vår hypotes tror vi att ett möjligt sätt att vidare motivera bildämnet för såväl elever som 

lärarkåren kan vara att sätta elevernas arbete i relation till yrkesarbetares användning av bild.  

Vår gemensamma erfarenhet kring bildämnets upplägg är att det ofta är konstruerat efter en 

tematisk struktur, detta kan yttras i korta eller längre projekt. Hur möjliggör detta en utformning för 

vårt alternativa arbete? 

 

Syfte 
Syftet med detta arbete är tvåfalt. För det första vill vi undersöka i hur hög grad lärare inom ämnet 

bild och befintliga läromedel knyter an till bildämnets roll i samhället. För det andra vill vi utifrån 

detta samt våra egna erfarenheter utforma ett förslag till ett läromedel som tydligt visar på de många 

yrken som brukar bild i sin vardag. 

 

Frågeställning 
 På vilket sätt tar lärare upp bildämnets roll i samhället? 

 Behandlas bildens roll i samhället av läromedel i bild? 

 Hur skulle ett läromedel i bild se ut för att uppfylla kraven om samhällsanknytning i Lpo/Lpf 

94? 

 

Metod 
I Kvalitativ metod och vetenskapsteori skriver Starrin & Svensson om två förhållningssätt av ytterst 

relevans för vetenskapliga studier. Dessa är positivism och hermeneutik, två förhållningssätt (som) 

är varandras raka motsatser. Den fenomenologiska tolkningsläran benämns hermeneutik. 

Hermeneutik var från början en metod för bibeltolkning – man sökte efter guds budskap i 

bibeltexter. Senare kom metoden att användas inom litteraturvetenskap i syfte att klargöra 

författarens budskap – undertexten – i ett litterärt verk. Idag använd hermeneutik för tolkning av 

alla typer av texter, inklusive människors berättelser om olika livserfarenheter.46 Vårt arbete är 

                                                 
46 Christer Stensmo (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare., Uppsala: Kunskapsförlaget. Sid. 112f 
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hermeneutiskt till sin karaktär, detta för att undersökningarna baseras på att vi tolkat och analyserat 

respondenternas svar. Material till vår undersökning har införskaffats genom ett kvalitativt 

förhållningssätt. Den metod vi valt att nyttja när vi upprättat kontakt med våra respondenter är en 

korrespondens som har yttrat sig via moderna medel som mail. Den kvalitativa metoden innebär att 

man försöker få vidare förståelse om ett fenomen i omvärlden genom att samla in material och 

tolkningsunderlag, ett möjligt sätt för detta är från exempelvis intervjuer. Starrin & Svensson 

framhåller att det finns en fara med att bara nyttja intervjuer. Risken är då att man inte får 

tillräckligt mycket information. Dessutom blir informationen svår att stämma av med verkligheten. 

Vidare är ett problem att frågornas karaktär kan medföra att man inte får ut mesta möjliga 

information. Därför har vi även valt att jämföra våra respondenters svar med litteratur och 

läromedel inom området. 47  

 

Litteraturval och läromedel 
De sökord vi använt oss av är: pedagogik, bildämnet, företagsamhet, entreprenörskap, 

bildundervisning, bildpedagogik, bilder gymnasieskolan, entrepreneur, entrepreneurship, enterprise, 

education, learning, creative practise, aesthetic production, art and aesthetic learning processes. 

 

Vårt urval av litteratur har grundats på att vi gjort en sökning på läromedel för bildämnet. Vidare 

har vi utformat punkter vilka utgjort en grund för vidare granskning av läromedlen. Dessa punkter 

har varit bland annat hur litteraturen behandlar teori och praktik, hur den utreder och behandlar 

vitala begrepp för bildskapande. Huruvida litteraturen innehåller faktiska lektionsförslag samt hur 

litteraturen knyter an till samhället. Övrig litteratur och forskning har vi undersökt utefter deras 

förmåga att peka på nya undervisningsmetoder gällande skolan i stort. Vidare hur detta kan 

tillämpas i praktiken på bildämnet. 

 

Urvalet av lärare 
Urvalet av lärare har skett genom kontakt med samtliga gymnasieskolor inom centrala Umeå samt 

vissa närliggande regioner. Delvis beroende på tidigare kontakt med vissa skolor och lärare genom 

VFU, delvis på grund av geografiska förutsättningar. Till en början var antalet tillfrågade 13 

stycken. När kontakten initierades var intresset inte stort. Efter ett flertal nekande svar beslutade vi 

oss för att upprätta vidare kontakt genom mail. Utav alla 13 kontaktade bildlärare var det sex 

stycken som i slutändan ställde upp på att bli intervjuade.  

 

                                                 
47 Bo Johansson & Per Olov Svedner (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget. Sid 41f 
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Intervju 
Till de medverkande lärarna har vi ställt 13 frågor (se bilaga1). Man kan tala om två olika typer av 

intervjuer: en som bygger på fasta frågor som ställs till alla deltagare i en undersökning, en annan 

som använder sig av avsevärt friare frågor, som varieras på olika sätt. Den förra kan man kalla 

strukturerad intervju, den senare kvalitativ.48 I den strukturerade intervjun är frågeområdena och 

frågorna bestämda i förväg. Svaren är vanligen öppna och ofta nöjer man sig med att anteckna 

svaren. Ut i från detta kan man alltså säga att våra intervjuer är av en strukturerad karaktär eftersom 

frågorna varit fasta då de skickades via mail. Intervjufrågorna har ställts på ett sätt som är öppet, 

med andra ord är de inte av en ja/nej-karaktär; utan är snarare utformade så att de ska ge ett längre 

och mer personligt svar. För att ge den svarande största möjliga utrymme har frågorna gjorts korta 

och koncisa för att inte leda och styra den intervjuade. (Se bilaga 1) 

 

Följebrev och etiska överväganden 
Till samtliga informanter skickades ett följebrev. Det ska förklara vad undersökningen går ut på, i 

brevet ska syftet beskrivas. Det är av stor vikt att det framgår att medverkan är frivillig, 

konfidentiell och att deltagarna kan avsäga sin medverkan när som helst under arbetets gång. Vi 

följer de forskningsetiska reglerna som anges i Examensarbetet i lärarutbildningen av Bo 

Johansson och Per Olov Svedner.49 Det är också en viktig del av följebrevet att det på ett klart och 

tydligt sätt finns kontaktuppgifter till den som utför undersökningen.  

 

Följebrevet skickades i sin helhet med intervjun via mail till alla respondenter när vi väl fastställt 

kontakt. Vi var noga med att se till att få allas godkännande innan vi påbörjade analys och arbete av 

insamlat material. Efter etablerad kontakt valde ingen av lärarna att avbryta intervjun. 

 

Bearbetning och analys  
Inom det kvalitativa förfarandet sker den huvudsakliga analysen ofta kontinuerligt under själva 

datainsamlingsmomentet. Man har framhållit analysmomentet som det avgjort svåraste delen i den 

kvalitativa forskningsprocessen. Uppgiften är till exempel här att komma förbi det ibland rent 

triviala för att fånga en helhetsbild med ibland viktiga underliggande orsaksmekanismer. Den 

insamlade datamassan som i bland kan vara rätt ansenlig, måste alltså efter genomfört fältarbete 

organiseras, struktureras och tolkas.50  

                                                 
48 Bo Johansson & Per Olov Svedner (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen. Sid 42 
49 Ibid. Sid 29f 
50 Jarl Backman (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.  Sid 54f 
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Vi har läst igenom svaren vi fått från intervjuerna flera gånger för att försäkra oss om att vi inte 

missuppfattat eller tolkat in något som inte är rätt. 

 

Vi har valt att inte betrakta de svarande lärarna som en enhet utan behandlat deras svar individuellt. 

Vi har tre representanter från högstadiet samt tre från gymnasiet. Vi har inte haft för avsikt att 

särskilja lärarna utifrån vilken åldersgrupp de arbetar med men vi ville ha båda skolformerna 

representerade då de båda har bild som enskilt ämne. I vissa fall har vi valt att lyfta svar som utgör 

en representativ grund för den individuella läraren samt i vissa fall har en lärares svar fått 

representera alla respondenter då svaret kunnat sammanfatta det alla lärarna sagt. Detta enligt den 

metod som Johansson och Svedner presenterar i boken Examensarbetet i lärarutbildningen.51  

 

Resultat    
I denna del kommer vi att presentera de resultat som våra undersökningar har resulterat i. Först 

redovisar vi de intervjuade lärarna och deras åsikter för att sedan ställa dem mot och i jämförelse 

med varandra. Sedan kommer vi att behandla de läromedel för ämnet bild som vi valt att titta 

närmare på. Även dessa ska vi ställa mot varandra för att hitta likheter och olikheter.  

  

Intervjuer med bildlärare 
Lärare A 

Lärare A arbetar i ett mindre samhälle på en högstadieskola. Bildämnet anses som en viktig del på 

skolan och hon har inga problem att få ihop sin budget. Hon har arbetat som bildlärare i 14 år. Hon 

känner att allt mer tid går till administrativa frågor och lusten att arbeta som lärare har delvis 

försvunnit på grund av detta. Hon pekar på att: 
 

Bildämnet borde få större utrymme på grund av dess mångsidighet, till exempel problemlösning av både 

teoretiska och praktisk delar och betydelse för det kreativa tänkandet. En färdighet som kommer att vara 

av stor betydelse på arbetsmarknaden i framtiden, tror jag. Samhällets medieflöde idag kräver större 

kunskaper i att ta del av och förhålla sig till all information. Medierna har en stor roll för många. Tyvärr 

uppfattas nog inte ämnets bredd av till exempel politiker. Det finns fortfarande ”teckning”-varning på 

många håll. 

 

Lärare B 

Lärare B har arbetat aktivt som bildlärare i 12 år. För närvarande arbetar hon på en fristående skola i 

                                                 
51 Bo Johansson & Per Olov Svedner (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen. Sid.52 
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centrala Umeå. Årskurserna hon undervisar i är blandade men främst arbetar hon med elever i år 7-

9. Skolan har en god ekonomi vilket tydligt återspeglas i bildämnets struktur.  
 

Vi är en skola där eleverna har egna bärbara datorer så vi jobbar en hel del digitalt med film, foto och 

layout. Den första filmuppgiften (åk8) är ett samarbete med hemkunskapen och går ut på att göra 

Matlagnings-TV, de får både filma och vana att agera framför kameran. I nästa steg (åk9) får de arbeta 

med en spelfilm efter den dramaturgiska modellen. 

 
Lärare C 

Lärare C jobbar på en F9 skola och har gjort så i sju år, skolan är belägen i ett mindre samhälle. 

Detta är en skola där bildämnet får lite utrymme på skolan i form av budget och stöd från den 

administrativa instansen. Lärare C understryker vikten av att jobba med läromedel i bildämnet, dock 

sätter den skrala budgeten käppar i hjulen då skolan inte har budget att bistå alla elever med böcker 

vilket Lärare C önskar. En metod att kringgå budgetproblematiken och dessutom vidare motivera 

uppgifterna är förflytta undervisningen utanför skolan. 

 
Genom att berätta om nyttan av kunskapen t ex när du tittar på reklam så har du fått en kunskap som gör 

att du kan bestämma om du ska gå på medias presentation av till exempel en vara eller inte. Med en 

grundläggande kunskap i färglära kan du påverka om ett litet rum kan få känslan av att verka större 

beroende på vilka färger du sätter på väggarna. Jag kan ge massor med sådana exempel men alla handlar 

om att skapa en mening med kunskapen som har en koppling till egna intressen eller personlig nytta. Att 

kunskapen på det speciella området kan tillämpas i det ”vanliga” livet.  

 
Lärare D 

Lärare D har varit aktiv bildlärare i fem år och arbetar idag på en större gymnasieskola. Bilden 

figurerar bara vid skolan i form av tillvalsämne. Lärare D understryker vikten av att jobba 

ämnesöverskridande särskilt mellan ämnena bild och rörlig bild. Hon menar att bildämnet skulle 

gynnas av att två lärare arbetar simultant med en och samma elevgrupp. Hon har en återkommande 

uppgift mellan årskullarna som delvis innefattar att skolan vänder sig utåt för att upptäcka konsten 

utanför skolans fyra väggar.  
 

Vi har något som kallas ”Utställningsdax” vilket kort kan sammanfattas som att eleverna söker upp 

konsten i samhället på egen hand och gör ett gediget arbete av det. 

 
Lärare E 

Lärare E jobbar på ett estetiskt gymnasium och har varit yrkesaktiv i 26 år. I och med att det är ett 

estetiskt gymnasium och elevgrupperna är större ingår hon i ett lärarlag i samverkan med två andra 
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bildlärare. Uppgifterna utformar hon i mångt och mycket så de har en verklighetsanknytning i den 

mån det är möjligt. Hon menar att ämnet kommer att behövas även i framtiden. Det är ett 

bildsamhälle vi lever i. Den digitala bilden har redan nu en stor plats i bildämnet så det är naturligt 

att bildämnet utvecklas i relation till detta.  
 

Att lära sig att se och läsa bilder, att förstå att bild inte enbart handlar om talang, utan är ett språk som alla 

kan erövra. På olika sätt naturligtvis. Att man kan vara bra på bild på var sitt sätt. 

 
Lärare F 

Lärare F har jobbat i 12 år på en gymnasieskola i en mindre kommun. Han jobbar aktivt med att 

basera elevernas arbete på olika reklamuppdrag och andra typer av utsmyckningar i samhället. 

Vidare redogör han för en pedagogisk filosofi som i stort bygger på att basera arbetet efter elevernas 

egna intressen och det de kan relatera till. När det kommer till bildutveckling hos elever så menar 

han att det viktigaste inte alltid är en väl genomförd målning eller att tekniken står i centrum. 

Många gånger är det än mer värdefullt om eleven känner att det vitala är idén och genomförandet av 

detta.  
 

Jag motiverar uppgifterna utifrån det område vi för stunden jobbar med.  Det kan vara svårt att motivera 

vad det är de skall lära sig i respektive moment. Men det är i detta utmaningen ligger. Jag anser att man 

finner vidare motivation i att låta uppgiften ligga på en nivå där eleven själv kan finna skaparglädje uti 

från sin egen ryggsäck.  

 

Jämförelse 
Vad utgår du ifrån i din undervisning? 

Lärare C menar att det är  viktigt med en bred undervisning det vill säga att man berör många 

områden och provar olika tekniker. Hon anser att en vital del är att utveckla och träna upp 

bildseendet. I de lägre åldrarna arbetar hon mycket med grundläggande kunskaper i färglära, ljus 

och skugga, proportioner och perspektiv, som sedan fördjupas och tillämpas i olika tekniker i 8:an 

och 9:an. Undervisningen konstrueras oavsett område så att till exempel färglära, konsthistoria eller 

filmkunskap introduceras på elevernas plan med en föreläsning där historik, tillämpning och 

exempel på nyttan av kunskapen presenteras och motiveras. Inte helt olikt detta utgår Lärare E ifrån 

verkliga uppdrag, men det är inte alltid så att det är möjligt. Ibland är det en viss teknik som står i 

fokus, ibland arbetar hon utifrån ett gemensamt tema, till exempel inför en utställning. Då kan 

teknikerna variera.  
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Brukar du motivera varför eleverna skall göra uppgifterna? Om ja, på vilket sätt? 

 Lärare A anser att hon ger eleverna stort utrymme att lösa sina uppgifter utifrån sig själva, hon 

menar att hennes roll som lärare är att ge eleverna de redskap de behöver för att nå så långt som 

eleven vill. Lärare D anser att den viktigaste motivationen till val av förehavanden i undervisningen 

är att hon konkretiserar sitt syfte och visar på användningsområden utanför skolan. Vidare menar 

hon att hon i sin undervisning utgår ifrån kursplanen samt att det skall kännas meningsfullt att ge 

just den undervisning hon väljer. Lärare F anser att det bästa sättet att motivera elever på är genom 

att låta dem arbete med självbilder och att utgå från samhället, då främst de delar av samhället som 

eleverna själva kan relatera till. Exempelvis sin egen trappuppgång, sin egen väg till skolan. 

 

Vilka aspekter tycker du är viktigast med ämnet? 

Oftast vill Lärare E att eleverna ska ha frihet, antingen när det gäller temat eller tillvägagångssättet. 

Om de till exempel arbetar med mänskliga rättigheter som tema kan de använda sig av collage, 

skulptur eller det material som de tycker ger bästa möjliga uttryck för vad de vill säga. Om de 

arbetar med grafik jobbar de mycket med linjeföring och ytor, men motivet är då oftast upp till var 

och en att bestämma. Lärare B å sin sida anser att bildämnet är som ett språk att lära sig använda för 

att kommunicera. Olika tekniker finns där som medel för att nå ut med det man vill uttrycka. 

Eleverna ska få kunskap om hur man använder detta i sin egen kommunikation. Också lära sig tolka 

och analysera andras bilder. Få kunskap i bilders betydelse i vårt samhälle. Lärare A tycks fästa 

större vikt vid styrdokument och de föreskrifter som följer med dessa. Men hon säger även att hon i 

sitt dagliga arbete lägger mycket fokus på att eleverna ska känna sig trygga i sitt sätt att uttrycka sig 

och att alla ska få möjlighet att utveckla sig själva. 

 

Använder du dig av några läromedel? Om ja vilket? Om nej, varför? 

Ser man till användandet av läromedel lärarna i mellan kan man konstatera att de har vitt skilda 

tillvägagångssätt. Tre av de sex intervjuade lärarna använder sig av gemensamma läromedel. I detta 

fall är det Johan Frids Intro Bild som utgör den gemensamma nämnaren. Lärare C anser att olika 

fackböcker som redogör för olika tekniker är vitalt för hennes planering. Även Lärare D såväl som 

Lärare F använder sig av Intro Bild. Lärare A anser att det inte finns några brukbara läromedel till 

bildämnet således har hon valt att utesluta läromedel i sin undervisning. Istället använder hon sig av 

egna exempel och Internet för att komplettera sin undervisning. Detta är ett förhållningssätt som 

även Lärare B använder sig av. Hon likt Lärare E väljer att själv samla och sammanställa sitt 

material själv för att sedan delge det till eleverna. 
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Vad tycker du ett läromedel bör innehålla?  

Lärare B anser att ett bra läromedel skulle innehålla grundidéer, inspirationexempel och metodiska 

tillvägagångssätt att utgå i från. Man behöver alltid anpassa arbetssätt och teman till aktuella 

företeelser. Lärare A å sin sida menar att oftast tycker hon att de böcker som finns visar olika 

material och hur de fungerar, det är hon fullständigt ointresserade av. Lärare A vill ha läroböcker 

som ger tips och idéer på olika teman och arbetsområden som tänder eleverna att göra personliga 

arbeten och som lockar och driver eleverna att vilja göra ännu bättre arbeten. Lärare E anser å sin 

sida att ett bra läromedel ska stå som inspirationskälla för både elever och lärare. Hon önskar bra 

teknikböcker som visar tydligt hur man går tillväga rent praktiskt. Lärare D är inne på samma spår, 

hon pekar på vikten av ett läromedel som är av nytt för både henne och hennes elever.  

 

Hur ser du på ämnets framtid? 

För Lärare C är ämnet bild lika viktig som språkundervisning. Att kunna tillämpa, tolka, granska 

och förstå bildspråket är oerhört viktigt för kommande generationer. Det ligger en oerhörd makt i 

bild. Bild manipulerar och påverkar oss dagligen, ännu mer idag än tidigare genom olika sorters 

medier. Genom att förstå bildspråket kan du själv avgöra om du vill låta dig påverkas eller inte och 

förstå vilka krafter som ligger bakom och varför. Bild är ett av våra första sätt att kommunicera på. 

Hon menar att människan beskrev sin vardag i bilder långt innan hon kunde skriva. Så det borde ha 

en betydande plats i framtiden. Lärare A påpekar vikten av att bildämnet samarbetar över 

ämnesgränserna. Lärare E menar att ämnet kommer även i fortsättningen att behövas. Hon tycker att 

det är ett bildsamhälle vi lever i och den digitala bilden har redan nu en stor plats i bildämnet. 

 

Händer det att du använder dig av samhället utanför skolan i din undervisning? Om ja på  

vilket sätt?  

Lärare B redogör för hennes ambition att vara med i projekt och samarbeten med till exempel 

andra skolor eller Bildmuséet. Studiebesök är också viktigt. Lärare C visar även på en stark 

vilja att vända sig utåt och nyttja de lokala resurserna som redskap i sin undervisning. Och 

pekar bland annat på att det fruktbara i att nyttja statsbilden och den arkitektur som man 

hittar där. Vidare nämner hon även återkommande besök på konstutställningar. Samt att hon 

med sina elever kritiskt granskar och analyserar media i samhället. Lärare E använder 

föreläsningar och träffar med konstnärer som ett återkommande inslag i sin undervisning.  

Hon brukar även med sina elever göra en del offentliga utsmyckningar och eleverna får då 

uppleva hur arbetsprocessen går till i sådana situationer. 
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Läromedlen  
Johan Frid (2002) Intro bild  

Den här är en bok vi finner tämligen övergripande, nästan på gränsen till överfull. Läsaren får 

ständigt en rad förklarande exempelbilder till varje skrivet påstående. Enligt författarna är tanken att 

boken är så pass omfattande så den skall fungera för alla gymnasiets olika bildkurser. Boken ger ett 

rörigt intryck vilket kan vara ett resultat av att bokens layout är svårgripbar. Frid behandlar såväl 

material, tekniker, tolkning, samtal och olika former av kommunikation, genom samtal så väl som 

bildernas egna kommunikation till betraktaren. Frid menar att det medieklimat som råder idag 

medför att elever måste förberedas genom att lära sig tolka och analysera bilder för att kunna bli 

aktiva medborgare i dagens samhälle. Utöver detta saknar boken samhällsanknytning och lägger 

störst fokus på att det ska vara roligt att skapa. 

 

Hans Wetterholm (1992) Det synliga språket -en lärobok i bild 

Här kan man konstatera att boken vänder sig till lärare och blivande lärare snarare än till elever. 

Boken behandlar snarare bildämnet på ett teoretiskt sätt än står som ett praktiskt läromedel med 

exempel. Förvisso återfinns ett fåtal exempel i bokens senare del, men även här är de teoretiska i sin 

natur och fokus är på läraren. Större delen av layouten är svart/vit vilket kan resultera i att man i 

egenskap av användare lätt förlorar fokus. Att studera bilder som skall behandla färg och 

färganvändning genom ett svar/vitt tryck blir motsägelsefullt. Wetterholm ger en teoretisk förklaring 

till de olika stadier vilka en elev genomgår i sin bildutveckling. Han pekar på att bilden och 

bildspråket kan ses som ett verktyg som eleven kan nyttja för att få en förståelse för sin omvärld. 

Utöver detta finns ingen vidare koppling mellan bildämnet och samhället. 

 

Tom Tiainen (2005) Bildreceptboken  

Bildreceptboken vänder sig till elever från nio år och uppåt. Den är helt i färg och strikt uppbyggd, 

som namnet antyder, som en receptbok. Nya uppgifter på varje uppslag med en logisk följd i 

upplägget, från tusch och linjeteckning till färglära och vidare till logotypskapande. Uppgifterna är 

formade likt en bruksanvisning med 1, 2, 3-steg. Varje uppgift avslutas med att reda ut centrala 

begrepp och ”svåra” ord. Författaren menar att enkla och billiga material är allt som behövs för att 

klara av uppgifterna och att de är utformade för att eleven skall lära sig och inte göra för görandets 

skull. Bokens fokus förflyttas efter en stund från eleven till läraren. Tiainen nyttjar ingen 

samhällskoppling bortsett från att han förespråkar användandet av lokala material. Han visar på en 

bildpedagogik som i första hand är lämpad för det traditionella klassrummet. 

 

 

 21



Sten-Gösta Karlsson och Staffan Lövgren (2001) Bilder i skolan 

Som alltid när det kommer till litteratur släppt på förlaget Studentlitteratur, medföljer  en viss typ av 

institutionell layout. Bortsätt från en fåsidig färgbilaga är boken helt i svart/vit. Givet är att detta 

vänder sig till blivande lärare och troligen även kan nyttjas av färdiga lärare. Den är avsedd att 

användas av såväl grundutbildning som fortbildning. En stor del av bokens fokus tycks ligga i att 

blivande bildlärare samtalar om reklam, samt vidare bildlärare som målar gatstenar. Men boken 

saknar inte för den skull uppgifter, mer än hälften av textmassan är uppgiftbaserad. Bokens 

huvudsakliga fokus ligger i att vänja elever vid att utveckla en förmåga att producera och analysera 

bilder. En metod för detta som presenteras i boken är användandet av vardagliga bilder så som 

reklamannonser och löpsedlar som är ett vardagligt inslag i samhället. 

 

Eklund, Lassen och Möller (1980) Bildboken 

Eklund, Lassen och Möller har sammanställt ett läromedel för ämnet bild. Läromedlet är primärt 

avsett för grundskolans högstadium, men är även användbart på gymnasienivå. Författarnas avsikt 

med boken är att formge en arbetsmetod som kombinerar praktik med teori för att göra användaren 

medveten om hur och varför bilder och miljöer av olika slag skapas. Författarna visar på att genom 

bild är det möjligt att påverka andra inom olika sektorer i samhälls- och yrkeslivet. Den är väldigt 

övergripande och tar in såväl analogt foto som rörlig bild och två samt tredimensionellt skapande. 

Förutom fem sidor som behandlar färglära är boken uteslutande i svart/vitt. Boken är närmare 20 år 

äldre än Intro Bild, vilket kan märkas i exempel som känns daterade och i viss mån föråldrade. Till 

exempel skrivmaskinen som numer i stort sett inte ens existerar. Den digitala aspekten är på grund 

av detta helt utelämnad. Läromedlet lägger även en stor vikt vid miljö och tar i slutet upp detta på 

följande sätt: ”Miljökunskap omfattar kännedom om vår fysiska omvärld- från föremål och 

förhållanden i vår närmaste omgivning till människans levnadsbetingelser på jorden.”52  

 

Margareta Lööf Eriksson (1991) Bildarbete bland barn & (1993) Mera bildarbete 

Ingen av hennes båda böcker är egentliga läromedel, men båda ger relevanta instruktioner till hur 

man kan arbeta med elevers kreativa bildskapande förmåga. Lööf visar här på hur man aktivt kan 

arbeta med bild för att motverka de hon kallar bildanalfabeter. Boken är konstruerad så att den 

behandlar olika sidor av inlärningsprocesser och personlig utveckling hos barn. Ett honnörsord i 

boken är ämnesöverskridande, hon menar att man genom att nyttja barnens skaparglädje vidare kan 

gynna elevers inlärning. Lööf Eriksson menar att en fruktbar metod till bildundervisningen är att 

låta elever utgå från den egna verkligheten och andra saker som de kan känna igen och relatera till. 

Nyckeln tycks vara att låta elever jobba med att studera, återskapa och kreativt använda det egna 

                                                 
52 Stig Eklund, Lass Lassen & Yngve Möller (1980) Bildboken. Malmö: Liber. Sid. 130 
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minnet som bas för det kreativa flödet.  
 

Det budskap som Lööf förmedlar i Mera Bildarbete är främst att inget är rätt eller fel när det 

kommer till elevers eget skapande. Bildläraren måste aktivt jobba med att låta eleven själv 

undersöka, ifrågasätta, misslyckas och dra egna slutsatser. Boken tycks vara skriven för att fungera 

som ett verktyg vilket läraren kan använda för att utmana och inspirera eleven. Läraren uppmanas 

att utveckla nya förhållningssätt och undersökande arbetssätt.  Mera bildarbete är i första hand 

avsedd som fortbildning för grundskollärare.  

 

Jämförelse mellan läromedlen 
Ser man till de böcker som är menade att stå som läromedel för bildämnet finnar man en rad 

uppslag till materialhantering och diverse tillvägagångssätt. Gemensamt för de sju böckerna vi valt 

att studera, är att stort fokus läggs på utredning av begrepp, dessutom är de flesta böckerna mycket 

omfattande när det kommer till innehåll. De som mest avviker från detta påstående är Karlssons och 

Lövgrens Bilder i skolan som mer är anpassad för bildlärarstudenter och redan yrkesverksamma 

lärare och Margareta Lööf Erikssons böcker Bildarbeta bland barn och Mera bildarbete som 

behandlar Reggio Emiliapedagogiken och visar på hur den kan anpassas till barn i yngre åldrar. 

Däremot saknar alla böckerna helt den yrkesaktiva kopplingen och vilka användningsområden det 

finns för respektive teknik utöver skaparglädjen som Johan Frids skriver så ymnigt om.  I såväl 

Frids bok som Eklund, Lassen och Möller är det djupgående introduktioner till hur man tekniskt för 

sig med penna, hur oljefärg skall bearbetas på en duk. I vissa fall kommer detta även med en 

historisk anknytning. Vidare finner vi att Eklund, Lassen och Möller har en hel lista med likartad 

litteratur som man kan än mer förkovra sig i. Wetterholm å sin sida har helt skapat sin bok för lärare 

eller blivande lärare, första meningen i inledningen redogör för att detta är en text som är menad för 

dem som håller i undervisningen, inte de som tar del av denna.  Wetterholms bok är rent 

textspäckad och utgår inte utifrån teknik, det är snarare en rent teoretisk översikt till förehavanden 

kring och i bild och bildpedagogik. Ett exempel på Wetterholms teoretiska aspekt är när han utreder 

de olika stadier vilka barn genomgår i sin skapande bildutveckling, detta från klotterstadiet fram till 

det pubertala stadiet. 

 

Möjligen kan man se en antydan till en samhällsanknytning i följande två böcker. Sten-Gösta 

Karlsson och Staffan Lövgren menar i sin bok Bilder i skolan att om bilder får en större betydelse i 

samhället ter sig bildämnets framtid både spännande och intressant. Det är således skolans uppgift 

att förse eleverna med de kunskaper och förutsättningar som krävs för att eleven skall kunna möta 
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samhället.53 Vidare menar författarna att bildämnet och dess lärare under en lägre tid saknat en 

gemensam metod att undervisa efter och samlas kring. 

 

Ser man till Hans Wetterholm och den lärobok han konstruerat för bildämnet redogör han här för en 

lärarroll som vars viktigaste uppgift är att organisera situationer för bildframställning så eleverna 

förstår att arbetet har en meningsfull funktion. Likt Skolverket tycks även Wetterholm ha en 

förhoppning om att den pedagogiska verksamheten vidare skall konkretisera verksamheten ut ifrån 

samhällets gemensamma värderingar.54 
 

Diskussion  
På vilka sätt har våra resultat svarat på våra frågeställningar? Är de besvarade? 

 

När vi frågade oss på vilket sätt läraren tar upp bildens roll i samhället i sin undervisning svarade 

samtliga lärare att de på ett eller annat sätt behandlar kopplingar mellan bildämnet och samhället, 

dock i högst varierande grad. Medan vissa baserar nästan all undervisning på kopplingen mellan 

bild och samhälle nöjer sig andra med att bara ha med det som en liten del, som ett slags tema. 

Lärarna i vår undersökning har alla det gemensamt att de har pekat på det viktiga i att träna eleverna 

till att bli en del av och kunna läsa av det rådande bildsamhället. De har alla en stark tro på ämnets 

framtid, även de som i nuläget kämpar med en liten budget. 

 

Lärare B och Lärare E har i vår undersökning varit de lärare som starkast visat på brukande av 

samhällelig koppling i sin undervisning. Gemensamt för dem är att båda visar på ett förhållningssätt 

som efterliknar en yrkesverksam arbetsvardag.  Lärare B visar på vikten av att låta eleverna ”jobba 

på riktigt”. Lärare E i sin tur förespråkar ynnesten i att låta eleverna möta en reell arbetsprocess. 

Ytterligare en del till hennes undervisning som på intet sätt skiljer sig från den arbetsvardag lärare 

B visar på är strävan efter att låta eleverna möta aktiva konstnärer och låta eleverna ta del av 

föreläsningar och andra typer av kulturinstanser. Den här typen av pedagogiskt arbete visar tydliga 

likheter med den typ av inlärningsprocess som återfinns i Reggio Emilia pedagogiska 

förhållningssätt. Margareta Lööf Erikssons visar i sin bok Mera bildarbete där hon benar ut vad 

egentligen Reggio Emilia är och vad denna verksamhet vill åstadkomma.  

Margareta Lööf Erikssons menar att elevernas kreativa utveckling gynnas bäst av att dessa får 

konfronteras med verksamma konstnärer och deras verk. Syftet med detta är då att eleverna får 

                                                 
53 Sten-Gösta Karlsson & Staffan Lövgren (2001) Bilder i skolan.  Sid 13 
54 Hans Wetterholm (1992)  Det synliga språket - en lärobok i bild. Sid.39 
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reflektera över andra uttryckssätt än de som de själva har färskt inpräntat i sitt medvetande. Hans 

Wetterholm är även han en författare som är inne och tillämpar Reggio Emilias pedagogik i sin bok. 

I Det synliga språket – En lärobok i bild finner man att Wetterholm likt Reggio Emilia menar att 

elevers kreativa utveckling bör ske i relation med det som elever själva erfarit och det som kan 

erfaras utanför klassrummet. Ambitionen är att barnen först skall möta verkligheten innan de får 

kunskaper om den genom böcker.55 Såväl lärare B och lärare E tycks utarbeta en undervisning som 

likt Lööf Erikssons och Wetterholm är ämnad att vidga elevens bildspråk genom att låta 

inlärningsprocessen konfrontera andra tillvägagångssätt en elevens egna.  

 

En tydlig linje som merparten av de responderande visade på var bildämnets utveckling i relation 

till samhället. Frågeställningen ”På vilket sätt tar lärare upp bildämnets roll i samhället” kom att få 

ytterligare en innebörd när vi behandlat svaren från de medverkande. Många lärare visade på en 

arbetsmetod där de inte i första hand använde länken mellan bildämnet och samhället likt lärare B 

och lärare E som låtit eleverna konfronteras med yrkeslivet och uppdragsgivare. Än fler lärare tycks 

i stället använda sig av media och den utvecklingen som sker i mediaflödet och framhålla att elever 

måste få en vidare kunskap om att bild är en vital del i kommunikation.  

 

Alla de responderande lärarna har på olika sätt poängterat vikten av att eleven lär sig tolka och 

analysera bilder och inte minst bildens roll i samhället. Lärare A är av uppfattningen att en av de 

mest vitala delarna i lärarens arbete är att utveckla eleven så denna får färdigheter som kommer att 

vara av stor betydelse på arbetsmarknaden i framtiden. Bildämnet och hela skolan står på intet sätt 

utanför samhällets medieflöde vilket kan tolkas som att det i dagens läge finns en naturlig koppling 

mellan bildämnet och samhället. En påtaglig indikation om detta kan tänkas ligga i att flera 

bildlärare menar att det ligger på deras ansvar att förkovra eleven så att denna kan ta del av och 

förhålla sig till all information som delges via medierna. Denna typ av lärarroll ligger enligt vår 

mening tämligen långt ifrån uppfattningen om att bildämnet skulle utgöra en vederkvickande paus i 

skolarbetet som lanserades i slutet av 1950-talet.  

 

Den hypotes vi arbetat efter och som stärkts av bland annat Eva Leffler och Västerbottens 

Landstings satsning med PRIO 1 som visar på betydelsen av att komma ut i samhället och visa 

eleverna hur man kan arbeta med ämnet stämmer inte riktigt överens med den bild som lärarna 

målar upp av deras verksamhet. Fastän vår hypotes har sin grund i Lpo/Lpf 94 så har tydligen dessa 

meningar inte fått fäste i skolverksamheten. Nya frågor som hägrar är bland annat huruvida det som 

görs ute på skolorna är tillräckligt eller är det bara ett steg på vägen? Är vår tolkning av 

                                                 
55 Hans Wetterholm (1992) Det synliga språket - en lärobok i bild. Sid 24 
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styrdokumenten olik den som de yrkesverksamma lärarna gör eller väljer de bara att plocka de bitar 

som passar in på deras synsätt? 

 

På frågan hur bildens roll i samhället behandlas av läromedel i bild visade de läromedel vi funnit 

och analyserat att alla har tagit upp bildens betydelse på olika sätt. De har även haft varierande 

målgrupp, vissa har vänt sig till elever som traditionella läromedel med uppgifter och förklaringar 

av "svåra" ord, vissa har vänt sig till lärare och lärarstudenter och har då haft en mer analytisk 

karaktär, vissa har vänt sig till båda grupperna och blandat innehållet att ibland passa elever, ibland 

lärarna. De tar upp samhället i viss mening och har alla någon form av koppling till omvärlden på 

olika sätt. Många av dem pekar på, precis som lärarna, vikten av att lära eleverna att bli en del av 

bildsamhället, att förstå hur reklamen är uppbyggd och påverkar, att kunna läsa av en bild för att 

kunna tolka den. Vissa av dem har även en annan koppling, som till exempel Eklund, Lassen och 

Möller som lägger stor vikt vid miljökunskap56. Dock tar ingen av dessa läromedel upp den 

kopplingen till samhälls- och yrkeslivet som vi pekat på i detta arbete och som beskrivs i Lpf/Lpo 

94. Detta kan delvis bero på att ett vissa av dem skrevs och kom ut före den senaste läroplanen. 

 

Det gemensamma för alla läromedlen är att fokus i stort ligger i att nysta i begrepp och användning 

av dessa. Ytterligare en gemensam nämnare som återfinns i Johan Frids Intro bild, Hans Wetterholm 

Det synliga språket - en lärobok i bild och Stig Eklund, Lass Lassen & Yngve Möller Bildboken är 

att alla gör en koppling mellan språk och bild. Än mer bestämt mellan ämnet svenska och 

bildämnet. Anledningen till detta är tydliga enligt Frid, att bilder och bildframställning är en väg till 

kommunikation som bortsett från sitt egna uttryck även i sig förutsätter verbal interaktion mellan 

åskådare och även utövare eller sändare och mottagare om man så vill. Wetterholm menar att då 

skillnaderna mellan bildens språk, i det här fallet det visuella språket och det verbala, är given så är 

ändå de didaktiska likheterna för den skull de samma. I båda språkens undervisningsprocess finns 

en uttalad ambition om att nära de individuella uttrycksmöjligheterna. Det är även genom detta 

bildens roll i samhället avspeglas i läromedlen. Inte helt olikt de responderande lärarna menar 

läromedlen att bild och bildkonsumtion är en vital del av samhället. Således menar även författarna 

att bildämnet bör förse eleverna med de rätta redskapen för att ha möjlighet att på bästa sätt delta i 

samhället.  

 

Det finns ytterligare en linje av samhällsanknytning hos Eklund, Lassen och Möller i boken Bilder i 

skolan. Här menar de att ämneskunskap blott har en bråkdel av sin verkan utan praktisk tillämpning. 

Kombinationen av de två är väsentlig för elevens lärande, att denna får möjlighet att sätta sitt 

                                                 
56 Förklaringen till detta är att miljö var ett av huvudmomenten i Lgr 80. 
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förkovrande i ett vidare perspektiv. Vidare menar författarna att genom bild är det möjligt att 

påverka andra inom olika sektorer i samhälls- och yrkeslivet.  

 

Undersökningen med lärarna vi gjorde visade tydligt att flera av respondenterna menar att det 

saknas läromedel ämnade för bildämnet. Dessutom så är de befintliga skrifterna i mångt och mycket 

allt för faktabaserade och saknar en vidare motivering av bildämnet. Gemensamt tycks dock vara att 

av de lärare som faktisk nyttjar läromedel i sin undervisning är det Johan Frids Intro Bild som är 

den mest använda.  

 

Vi kan därav dra slutsatsen att inget av läromedlen tar upp bildens roll i samhället i den bemärkelse 

så som vi valt att tolka ordet samhället. Detta kan bero på flera saker. Vissa av dem skrevs för över 

20 år sedan och måste nog vid det här laget anses som förlegade. Vissa har haft fokus på andra 

aspekter som även de kan anses relevanta för samhället men inte på det sätt som beskrivs i Lpo 94 

och Lpf 94. Vissa nämner bara betydelsen av samhällskoppling i sin inledning och återkopplar den 

inte mer i resten av boken. Det kan nog vara så att betydelsen av begrepp har tolkats på olika sätt av 

olika individer under åren och detta har legat till grund för att dessa läromedel har ett så pass 

skiftande fokus. 

 

När vi frågade oss på vilket sätt ett läromedel i bild skulle se ut för att uppfylla kraven om 

samhällsanknytning i Lpo/Lpf 94 var det särskilt två citat vi tog fasta på: 

 
Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevens förmåga och vilja att ta 

personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet. /..../ Utbildningen skall främja elevernas utveckling 

till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet.57  

 

Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det väsentliga är att 

skolan skapar de bästa betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Därvid 

skall skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som 

eleverna har från bland annat arbetslivet.58 
 

För att kunna uppfylla de kraven krävs av läromedlet att det dels är relevant och uppdaterat med den 

rådande samhällsutvecklingen. Att det visar på hur samhället fungerar och hur olika yrkeskategorier 

påverkar och samverkar med det. Dels att uppgifterna är gjorda så att de tar med eleven ut ur 

skolbyggnaden och låter dem upptäcka hur verkligheten kan se ut. Boken behöver inte nödvändigt 

vis ta upp de tekniska aspekterna av ämnet, dessa kan överlåtas till läraren. 

                                                 
57 Skolverket (2002) Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Lärarförbundet, Lärarnas Handbok. Sid.38/39 
58 Ibid. Sid. 40 
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Intentionen i Lpf 94 tycks vara att skolan skall forma och ge förutsättningar för elever att själva bli 

aktiva deltagare i samhällslivet. Således bör undervisningen även vila på en bas som har en distinkt 

koppling mellan undervisning och samhällsliv. Lpo 94 å sin sida vill forma en medvetenhet om det 

egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, 

tillsammans med förmågan att först och leva sig in I andras villkor och värderingar. Skolan är en 

social och kulturell mötesplats enligt Lpo 94 som både har en möjlighet och ett ansvar att stärka 

denna förmåga hos alla som arbetar där.59 Lpf 94 avser även att undervisningen inte bara skall 

utveckla elevens vilja att ta personligt ansvar, denna skall även möjliggöras att aktivt delta i yrkes- 

och samhällslivet. För att göra detta kan skolan enligt vår mening på intet sätt ställa sig utanför 

dessa komponenter. Enligt Eva Leffler är skolans uppgift att ge elever möjlighet att arbeta kreativt, 

samhället gagnas av elever som utvecklats till kreativa och flexibla aktörer. Vidare menar Leffler att 

skolan inte kan ställa sig utanför samhällets och arbetsmarknadens behov.60  Västerbottens 

Landsting har som intention att närma sig Lpf 94 avsikt genom  PRIO 1. Här menar författarna att 

en möjlig väg att låta eleverna bli aktiva deltagare i samhällslivet skulle vara att införa 

entreprenörsundervisning. Målet är att fostra och forma dessa individer så att de kan bli en del av ett 

modernt samhälle. Vidare menar PRIO 1 att arbetslivet och skola måste samverka. Detta skulle 

medföra att idéerna mer naturligt förankrades och då också mer blir mer meningsfulla.  

 

Vi tror inte att ett läromedel måste ha en strikt entreprenörsundervisningsform för att uppfylla 

varken Lpo 94 eller Lpf 94 syfte. Däremot visar Leffler såväl som PRIO 1 på ett arbetssätt som är en 

möjlig väg att vidare förankra undervisningen och närma sig Lpf 94 syfte. En metod som framstår 

som naturlig i relation till att skolan skall fostra elever så att de ”aktivt deltar i och utvecklar yrkes- 

och samhällslivet” är att utforma ett läromedel som samverkar med arbetslivet. Ändamålet skulle då 

vara att elevens bildutveckling får en vidare dimension genom att den måste samverka med en reell 

arbetsprocess. Vi anser att detta kan liknas vid eller vara en fortsättning på det som det Eklund, 

Lassen och Möller har i åtanke när dom menar att ämneskunskap försvagas utan praktisk 

tillämpning. 

 
Hur värdefull rena ämneskunskaper än kan vara i sig själva, är det i praktiska tillämpningar, i bestämda 

syften och i samverkan med övrigt skolarbete som det får sin rätta betydelse.  Träning av färdigheterna 

ska inte i första hand bedrivas som självändamål utan gärna ske inom ramen för arbete på projekt eller 

andra uppgifter med preciserat innehåll.61  

 

                                                 
59 Ibid. Sid. 10 
60 Eva Leffler (2006) Företagsamma elever – diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. 

61 Stig Eklund, Lass Lassen & Yngve Möller (1980) Bildboken. Sid. 5 
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Om ett läromedel är utformat så att det är indelat i olika tematiska områden som visar på 

förbindelse mellan teknikmässigt utförande och praktiska yrkesverksamma användningsområden är 

vi övertygade om att undervisningen på ett naturligt sätt ”främjar elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet”. Vidare står 

skolan möjligen på detta sätt inte utanför samhällets och arbetsmarknadens behov.  

 

Det borde vara relativt själklart att samtliga läromedel förnyades i och med varje ny läroplan. Det är 

dock ganska uppenbart att vissa av de läromedel vi tittat på har överlevt sig själva. För att kunna 

uppfylla kraven i Lpf 94 måste läromedlet vara mer anpassat till samhället som det ser ut idag och 

aktuella läro- och kursplaner. För att kunna ge eleven en bra bild om hur samhället fungerar och vad 

som kommer att krävas av den i framtiden måste läromedlet ta med eleven ut, bort från skolbänken 

och in i de olika yrkesverksamheterna som finns i närsamhället. Genom att kontinuerligt bygga 

uppgifter och skapa projekt som kräver denna kontakt skulle eleven få en bättre bild av hur världen 

bortanför skolan ser ut. 

 

På detta sätt kan även elevens känsla för ansvar och vilja att ”aktivt deltaga i samhällslivet” öka. 

Uppgifterna och projekten skulle kunna vara utformade så de ger en bild av de olika 

yrkesverksamheterna. Detta så att eleven kan skapa sin egen bild av vad han/hon tycker om det som 

eventuell framtid eller bara för att skapa förståelse för de olika delarna av samhället så att deras 

innebörd framträder tydligt och så att de inte kan komma att förringas som betydelselösa eller 

mindre värda.  

 

Det är av betydelse att läromedlet är uppdaterat med dels rådande läro- och kursplan men även med 

samhällets växande behov. Med det i åtanke kanske man ska fundera över huruvida framtidens 

läromedel ens ska finnas i pappersform. Kanske kan det vara så att det bara ska finnas som CD-

ROM eller som en Internetbaserad databas? 

 

Esbjörns lärdomar  
Inledningsvis måste jag ta tillfället i akt och understryka hur imponerad jag är över många av de 

svar vi haft äran att få ta del av tack vare våra respondenter. Till att börja med har detta stått som en 

om möjligt liten men lik väl en indikation på all den kreativitet som ryms inom lärarkåren. Det är 

inte på något vis så att jag levt under villfarelsen att alla med mer än fyra yrkesverksamma år i 

backspegeln ögonblickligen står på randen till sjukskrivning. Däremot tänker jag på intet sätt hymla 

med att jag sällan lämnat en VFU-period med känslan av att lärarkåren är den festligaste skaran av 

kollegor man kan inkorporeras med. Som motpol till allt jämmer tycker jag våra medverkande 
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bildlärare stått likt en festfixare inför tidernas galej.  

 

Klart är att många tycks tampas med knaper budget, svajiga rektorer och osäkert elevantal. Men 

trots detta har dessa lärare visat på så många vitt skiljda lösningar och en sådan förtrogen glädje 

inför sitt ämne att man inte kan göra annat en att lyfta på hatten. Det bör väl tillstrykas att jag är 

föga imponerad av de läromedel vi studerat, allt som ofta tycks fokus ligga på barn i de lägre 

åldrarna. Något som för visso även bör behandlas. Men det är inte många böcker jag förärats med 

under min studiegång som faktiskt tycks bena ut den yrkesverksamhet som jag är ämnad att befinna 

mig i. Här finner man även en genomgående bild i de svar som våra respondenter givit oss, av 

någon anledning tycks det saknas tilltro till de läromedel som är riktade till ämnet bild.  

 

I mångt och mycket yppar lärarnas svar om att detta beror på att den befintliga litteraturen i stort 

känns daterad och saknar relevans på den nivå de befinner sig på. I vissa fall hävdas rent ut av att 

lärarna helt enkelt finner dessa oinspirerande och svårarbetade. Därmed är det inte sagt att jag inför 

min kommande lärarroll plockar med mig en olust inför att nyttja läromedel i min undervisning. 

Något jag hoppas att jag kommer att erfara är den kreativa anda som många av våra respondenter 

visat inför avsaknaden av läromedel. Faktum är att många på egen hand skapar en egen bas av stoff 

som kan nyttjas som undervisningsmaterial. Vidare vill jag även tro att det finns mycket att vinna i 

att arbeta utanför skolans fyra väggar och förankra skolvardagen som en naturlig del av samhället. 

Om bildämnet och därmed Sjöholm och Goes idéer och arbete glömdes bort i slutet av 1950-talet 

och fick träda åt sidan för att göra plats åt ett bildämne vars syfte var att utgöra en vederkvickande 

paus. Är dagens dato kanske en indikation på att bildämnet börjat förankras i skolan genom att 

kraven på bildanalys, bildanvändande och bildkonsumtion är en naturlig del av vardagen som den 

ser ut i dag? Wetterholm jämför bildens olika nivåer med ett nyanserat språk. Likheterna mellan det 

bildliga språket och det verbala är påtagligt eftersom dessa bygger på kommunikation. För att 

uppfylla Lpo/Lpf 94 och ”utveckla elevens förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt 

deltaga i samhällslivet” kan jag på intet sätt blunda för bildanalfabetism och en oförmåga att 

orientera sig i samhället.  

 

Jag tror att en kompetent lärare som lyckats med sitt jobb även i sin vardag lyckas påvisa meningen 

och funktionen som bild och kreativitet har i samhället. Min mening är inte att förringa honnörsord 

som skaparglädje eller fina bilder, dock vill jag understryka att det faktiskt finns andra vägar till 

kreativitet. Bild är inte bara piprensare och Picassos Guernica på OH-apparat. 
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Fredriks lärdomar 

Under detta arbetes gång har jag funnit att man inte står riktigt så ensam som bildlärarrollen ofta har 

verkat som. Det finns en rad läromedel och kollegor runt om som alltid kan ge en hjälpande hand. 

Det hör inte till vanligheterna med läromedel inom bildämnet men de finns och kan användas som 

hjälp och stöd. Dock blir de ofta inte mer än en bok i lärarens hylla eftersom budgeten sällan tillåter 

att alla elever skulle få tillgång till den. Detta kan anses märkligt då det är mer eller mindre standard 

att man har läromedel inom andra ämnen som till exempel matematik, samhällskunskap och 

svenska. Detta skulle kunna ha sin rot i att bilden fortfarande inte fått tillbaka sin status sedan det 

tillfälligt blev degraderat till en pausunderhållning på 1950-talet. 

 

Jag har insett ämnets betydelse i skolan och i hur hög grad det uppskattas av eleverna är starkt 

förknippat med hur stor budget bildläraren får att röra sig med. Det som då kan vara svårt är om 

ämnet saknar status bland eleverna och budgeten är skral. Det blir då som en ond cirkel som kan 

vara svår att ta sig ur. Jag anser att det då kan vara till stor hjälp att jobba med de tillgångar som 

finns i samhället. Att utnyttja studiebesök och museer som en språngbräda till nya idéer och för att 

visa på att bild är inte bara blyertspennor och blockfärger. Bildläraren kan till exempel söka 

sponsring och stöd i lokala företag eller extern finansiering via projekt som utförs tillsammans med 

andra samhällsaktörer och institutioner. Med det menar jag inte att vända sig utåt ska vara en 

nödlösning för en fattig kassa. Det bör vara en ständig strävan. Däremot anser jag att det gäller att 

utnyttja samhällets fulla potential och inte bli hämmad av rådande omständigheter.  

 

Sammanfattning  
Under arbetets gång har det uppdagats att den koppling mellan bildämnet och samhälle som vi valt 

att se till har brukats olika mellan de responderande. För det första kan vi så här i slutskedet 

konstatera att bildlärarna överlag jobbar mer frekvent med att förse eleverna med de rätta 

orienteringsverktygen inför deras samhälliga roll. När vi pratat om bild och samhälle har detta i 

första hand varit på ett sätt som kan liknas vid den pedagogik som Reggio Emilia nyttjar. Något 

som visat sig vara föga utbrett bland de medverkande lärarna. Men lik väl har vi blivit positivt 

överraskade. Lärarkåren tycks överlag visa en stark tilltro till bildämnet, dess roll i skolan och 

främst dess vitala användningsområden till alla ämnen om skolan på något sätt skall ha en möjlighet 

att närma sig Lpo/Lpf 94 intentioner.  

 

Den mest påtagliga slutsatsen kring läromedlen är att ingen av dem använder sig av ordet samhälle 

med samma innebörd som vi har när vi valt att utföra detta arbete. Böckerna behandlar alla 
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omvärlden på olika sätt, stadsbilder och miljöpåverkan är några av de delar som finns sinsemellan. 

Dock är kopplingen mellan eleven och samhället aldrig vidare påtaglig. Framförallt inte om man 

skall nyttja Lpf 94 som monokel till sin granskning.  

 

Det är givet att den samhälleliga kopplingen bör vara påtaglig i läromedlet för att lyckas med att 

uppfylla de kraven som ställs i läroplanen. Det måste även vara till hjälp att forma eleven till en 

ansvarskännande människa som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. 

 

Hållbarheten i resultaten 

Generaliseringsbarheten: De sex lärare som i slutändan deltog i vår undersökning är till hälften 

bestående av tidigare kontakter genom VFU och annat. Det är svårt att säga huruvida dessa ger en 

rättvis bild av den övriga bildlärarkåren då de alla även verkar inom samma begränsade geografiska 

område. 

 

Reliabiliteten: Mätnoggranheten i detta arbete (reliabiliteten) är stark. Samma frågor har ställts till 

samtliga intervjuade och de har alla besvarat dem på ett sätt som gjort att det framgått att de förstått 

frågorna på ett korrekt sätt. Eftersom alla intervjuer skett via mail har de skickats och samlats in på 

samma sätt. Frågorna som ställts har varit relevanta för vårt arbete och har alla varit till stor hjälp i 

sammanställningen.  

 

Validiteten: Vår avsikt var att undersöka om, och i så fall i vilken mån, bildämnet lärdes ut till 

eleverna med en samhällsanknytning. Vi undersökte det genom de två vägar som finns att gå. 

Genom läraren själv samt genom olika läromedel. Då detta har skett och resultatet täcker hela det 

område som avsågs att undersöka är innehållsvaliditeten god.  

 

Ord och begrepp har i stor mån styrts av vad högre instanser och institutioner avser deras betydelse 

att vara, samt i viss mån vår egen tolkning. Dessa tolkningar, egnas och utomståendes har framgått i 

texten, löpande eller som fotnötter. Där av kan även begreppsvaliditeten anses vara god. 

 

Förslag på fortsatt forskning 
Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara kopplingen eller avsaknaden av den mellan vad 

skolan undervisar och vad arbetsmarknaden kräver. Ett annat fenomen av intresse skulle kunna vara 

hur bildlärarna skapar egna kunskapsbaser i brist på läromedel. Är det vedertaget att bildlärare 

överlag samlar material själva för sin undervisning? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till bildlärare. 

 Hur länge har du jobbat som bildlärare? 

 Vad utgår du ifrån i din undervisning? (redogör gärna med specifika exempel) 

 Brukar du motivera varför eleverna skall göra uppgifterna? 

 Om ja, på vilket sätt? 

 Vilka aspekter  tycker du är viktigast med ämnet? 

 Använder du dig av några läromedel? 

 Om ja vilket ? 

 Om nej, varför? 

 Vad tycker du ett läromedel bör innehålla?  

 Hur ser du på ämnets framtid? 

 Händer det att du använder dig av samhället utanför skolan i din undervisning? 

 Om ja på vilket sätt? 

  Om nej varför? 
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Bilaga 2 

Följebrev 
Bildämnets roll i samhället 
 
 

Vi är två studenter på Umeå Universitet som läser till gymnasielärare i bild och media. Vi håller nu 

på att skriva vårt examensarbete. Syftet med detta arbete är tvåfalt. För det första vill vi undersöka i 

hur hög grad lärare inom ämnet bild och befintliga läromedel  knyter an till bildämnets roll i 

samhället. För det andra vill vi undersöka olika yrkesarbetares användning av bild och ut i från det 

samt våra egna erfarenheter utforma ett förslag till ett läromedel som tydligt visar på de många 

yrken som brukar bild i sin vardag. 

 

Din medverkan är helt frivillig. Vi kommer i vårt arbete behandla dina svar konfidentiellt. Varken 

ditt eller skolans namn kommer att nämnas i vårt arbete. Följaktligen är du helt anonym. Du kan 

givetvis när som helst under intervjuns gång eller i efterhand välja att avsäga din medverkan. 

 

I och med att du svarar på denna undersökning tar vi det som ett godkännande att vi får använda oss 

av svaren i vår uppsats. 

 

Tack för din medverkan. 

 
För frågor och funderingar kan du att kontakta oss: 
 
Esbjörn Kinberg Karlsson 
esbjorn.kinberg-karlsson@fceduc.umu.se 
 
Fredrik Lindberg 
fredrik.lindberg@fceduc.umu.se 
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