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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka ämnesspecifika kunskaper som bildämnet tillför elever. 
Detta sker såväl utifrån litteraturstudier samt intervjuer angående lärares uppfattningar. Fyra 
yrkesverksamma bildlärare tillfrågades om vad som kännetecknade viktig kunskap inom 
bildområdet, hur eleverna såg på sitt lärande, vilka argument som ges för meningsfullhet och 
även för ifrågasättande inom ämnet. I NU-03 visar det sig att bild är ett ämne elever uppfattar 
som roligt men dock relativt onyttigt och oviktigt, vilket kan bero på ”kärnämnena”, 
ämnesbetydelser, betyg och gymnasiebehörighet. Lärarna i intervjuerna påtalar främst att 
ifrågasättande av bildämnet dock sker väldigt sällan, vilket kan bero på att eleverna är 
intresserade och tycker ämnet är roligt. Bilder meddelar en insikt som inte kan meddelas 
genom något annat språk, förutom bildspråket. I litteraturen som studerats argumenteras det 
för att variation i arbetssätt gynnar generellt elevers lärande. Om läraren inbegriper estetiska 
läroprocesser i sin undervisning såsom bild i ämnesövergripande skolarbete ger ökande 
möjligheter till olika typer av lärande. Eleven utvecklar då ett kreativt skapande, förmågan att 
fantisera, associera och lösa problem på ett nytt sätt. Lev S Vygotskij nämner att det inte finns 
någon motsättning mellan fantasi och verklighet eftersom fantasin bygger på verkligheten. 
Estetiska aktiviteter utesluter inte det logiska tänkandet, självfallet tänker vi då också enligt 
Monica Lindgren. Ett tydligt resultat från litteraturen och intervjuerna är att vi idag har den 
mest bildtäta perioden i historien med ett visuellt informationsflöde, såväl vad gäller 
produktion, funktion och distribution av bilder som ett intrisikalt kommunikationsmedel. 
Elever behöver också kulturell och estetisk uppfostran för att bli ”hela människor”, det 
sinnliga och rationella är båda nödvändiga och behöver varandra i skolan. 
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Inledning 
 
Man brukar säga att ”skolan ligger mitt i samhället”. Skolan har gett personliga åsikter, 

synpunkter, uppfattningar, erfarenheter och minnen, bra som dåliga genom skolåren. 

Åsikterna går dock isär emellan personer, det kan t.ex. gälla: Hur är en bra lärare? I vilken 

årskurs är det lämpligt med betyg? Hur styr man en skola bäst? Vilka är de viktigaste ämnena 

och vilka kunskaper skall skolan ge? Skolämnena kan uppfattas som mer eller mindre 

relevanta, motiverande och roliga för elever under deras skolgång.  

 

Hur viktigt och vilken betydelse har ämnet bild i grundskolan med fokus på 

kunskapsaspekten? Kunskapsaspekterna i grundskolan från åk 1 t.o.m. 9, är att ge eleverna en 

allmänbildning inför sitt eventuella gymnasieval och fortsatta liv. Det är efter grundskolan 

eleverna väljer sin fortsatta personliga yrkesinriktning till gymnasiet där kunskaperna blir mer 

individ och yrkesanpassade till skillnad mot grundskolan.  

 
Problemområde 
 
På bildlektionerna under mina VFU-perioder 1 har eleverna ställt en del frågor som t.ex. 

”varför skall vi göra det här?” och ”varför skall vi kunna det här för?” För mig har det varit 

svårt att hitta orden och förklara för eleven på ett förståeligt sätt. Det kan delvis bero på att 

under den korta VFU-perioden är det möjligen inte dessa förklaringar man fokuserar på, utan 

tankarna kan vara på annat håll, t.ex. skolmiljön, nybörjarkänslan, klassrumssituationen 

(kontexten) och sitt eget agerande m.m. En lärare som funderar länge och försöker tänka ut ett 

svar kan framstå som ämnesosäker, därför borde svar till eleven komma relativt snabbt. 

Elever reagerar på det stoff och de färdighetskrav som föreläggs dem i skolan är det en stor 

risk att ifrågasättande av ämnet inträffar. 2  

 
Det har framkommit både positiva och negativa kommentarer angående bildämnet. Det har 

jag genomgående hört genom studieåren på olika platser och situationer. Det första exemplet 

på negativa kommentarer kom från elever i åk 8 som uttalade sig i stil med att bild inte ses 

som ett riktigt ämne och att bild är bra för där slipper man göra någonting. Ett annat uttalande 

kommer ifrån en lastbilsmekaniker som påstod att bild i skolan bara är ett ”dumt kladd” vilket 

                                                 
1 Verksamhetsförlagd utbildning. 
2 Dahlbom, Margareta (1988) Vad elever tyckt och tycker om skolans ämnen. Häften för didaktiska studier 5. 
Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. HLS förlag. Stockholm, sid 4. 
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våra skattepengar går till, men samtidigt beundrade han de paintbrushmålade hytterna på 

lastbilarna. Ytterligare en fundering kom ifrån en undersköterska som undrade varför man 

skall läsa fyra och ett halvt år på universitet för att måla lite? Vidare har jag även hört 

kommentarer vilket inte är helt ovanliga bland lärare, att vissa undervisar i viktigare och 

svårare ämnen, t.ex. matematik och fysik, vilket belyser ämneshiearkin och motsättningarna 

som finns på en del skolor. En del personer kan också hävda att det skulle vara synd om bild 

blev ett kärnämne för det ämnet kan inte alla lära sig, Detta bygger på uppfattningen att 

kreativt skapande antingen kan ske på ett rätt eller fel sätt och endast vissa har nytta av det. 

Alla dessa kommentarer vittnar om att en del personer inte är medvetna om meningen med 

bild och vad det har för samband med verkligheten, samt vad ämnet egentligen bidrar med för 

kunskaper och färdigheter hos elever i skolan.  

 

De positiva kommentarerna brukar vara att de flesta elever uttrycker att det ett roligt ämne 

men däremot relativt onyttigt och oviktigt. 3 Många elever har dessutom fritidsintressen inom 

bildområdet. 4 Bild hamnar också längst ned i rangordningen av ämnen där en majoritet av 

eleverna inte instämmer i att det är viktigt att ha bra kunskaper. 5 ”Många elever vet inte att 

man faktiskt kan lära sig något som är av vikt för dem inom bild” 6 Ett grundläggande mål för 

grundskolans arbete är att alla elever ska känna sig hemma i, och känna meningen med alla 

skolans ämnen. Regelbundna attitydundersökningar gjorda senast av NU-03 7 och Skolverket 

visar att så inte är fallet. Elevernas uppfattningar om grundskolans olika ämnen vad gäller om 

de är nyttiga och viktiga varierar avsevärt. 8 En anledning till att eleverna ofta uppfattar de s.k. 

kärnämnena engelska, svenska och matematik som mer viktiga kan bero på att de ger 

behörighet till gymnasiet. Ett annat problem är bildämnets olika ämnesbetydelser, t.ex. stöd 

för andra ämnen, det fria skapandet och ”avkopplingsämne”. Därmed tappar bildämnet sina 

intrisikala värden och kunskaper d.v.s. kunskaper och förståelse inom ämnesdomänen. Därför 

behöver kunskaperna ämnet ger till eleverna lyftas upp till ytan och synligöras. 

 
 

 
                                                 
3 Thullberg, Per & Öquist, Oscar (e.d.) (2003) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Sammanfattande 
huvudrapport. Stockholm: Skolverket. Sid 45. 
4 Marner, Anders, Örtegren, Hans & Segerholm, Christina (2003) Nationella utvärderingen av grundskolan 

2003. Bild. Umeå Universitet: Skolverket. Sid 9. 
5 Thullberg, Per & Öquist, Oscar (e.d.) (2003) sid 73. 
6 Jiveskog, Lars-Olov, Pettersson, Sten & Åsén, Gunnar (1979) sid 106. 
7 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. 
8 Thullberg, Per & Öquist, Oscar (e.d.) (2003) sid 131. 
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Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka ämnesspecifika kunskaper som bildämnet tillför elever.  

Detta sker såväl utifrån litteraturstudier som genom lärarintervjuer där uppfattningar och 

argumentation inom bildämnet undersöks för sitt ämne i samtal med elever.  

 

Frågeställningar  
 

• Vilka argument om kunskaper inom bildämnet kan sammanfattas genom 
litteraturstudier? 
 

• Vilka kunskaper anser yrkesverksamma bildlärare att ämnet tillför eleverna, samt hur 
argumenterar de för ämnet?  

 
Metod 
 
Urval 
 
Fyra yrkesverksamma behöriga bildlärare valdes ut för intervjuer. Det var en man och tre 

kvinnor i åldrarna 30 till 60 år.  

Det var viktigt att ge den intervjuade en uppfattning om intervjuaren innan läraren tillåter sig 

att tala fritt och yppar erfarenheter och känslor för en främling. 9 Om intervjuaren och den 

intervjuade känner varandra alltför väl finns risken att den intervjuade inte kan vara 

sanningsenlig, med rädsla att intervjuanalysen kommer att föras vidare. ”Intervjuaren måste 

bygga upp en atmosfär där den intervjuade känner sig trygg nog för att tala fritt om sina 

upplevelser och känslor.” 10 Kontakterna var planerade och inget bortfall inträffade varken 

med lärarna eller inom någon frågeställning.  

Urval av textmaterial var både obekant och bekant litteratur. Den bekanta litteraturen hade 

genomsyrat vissa moment från lärarutbildningen, speciellt ”Lärarprofessionens centrala 

kunskapsområden”, ”Estetisk kommunikation” och ”Bild” på lärarutbildningen. Även 

kursplanen Bild från Skolverket användes för min uppsats. 

 

 

 

 

                                                 
9 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. Sid 120. 
10 Ibid, sid 118. 
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Datainsamlingsmetoder 

Formen av kunskapssökande skedde genom intervjuer med olika frågeområden med öppna 

svar (se bilaga). De muntliga svaren spelades in och registrerades med en mp3-spelare. De 

första frågorna som ställdes var lärarens ålder, sammanlagda år i yrket, årskurser, med syftet 

att få grundläggande viktig information. Följande frågeområden berördes vilket skulle besvara 

mina frågeställningar angående: Hur vanligt är det att elever ifrågasätter meningen med 

bildämnet och vad tror du att det beror på? Vilka argument använder du när elever ifrågasätter 

meningen med bildämnet och vilka är källorna till dem? Vad tror du att eleverna upplever 

som mest meningsfullt och uppskattar mest att göra, och slutligen vilka viktiga kunskaper får 

eleverna genom din bildundervisning?  

 
Procedur 
 

Kontakten med lärarna skedde först genom telefonsamtal där jag presenterade mig själv och 

frågade om läraren ville medverka. Om jag fick ett godkännande bestämde vi därefter vilken 

dag och tid intervjun kunde genomföras. När inspelningen skulle påbörjas fick de olika 

lärarna först en introduktion där de fick ta del av undersökningens syfte och forskningsetiska 

principer. Den intervjuade bör få en bakgrund till intervjun genom en orientering före och 

efter där frågeställaren berättar kort om syftet med intervjun och användningen av mp3-

spelaren. Vidare kan man efterhöra om den intervjuade har några frågor innan man börjar. 11 

Intervjuerna genomfördes individuellt i klassrum eller i lärarens bostad. Ingen tidsbegränsning 

sattes på intervjuns längd och dessa varierade i tid, svar och resultat. Det registrerade 

inspelade materialet på mp3-spelaren sammanställdes ordagrant i hela delar i 

ordbehandlingsprogrammet Word några dagar efteråt, senare bearbetades texten om och 

sammanställdes i uppsatsens resultatdel. Alla ljudfiler med inspelat material på datorn 

raderades efter den ordagranna sammanställningen i Word och därefter även ljudfilen på mp3-

spelaren. 

 
 

 
 
 

                                                 
11 Kvale, Steinar (1997) sid 120. 
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Litteraturgenomgång  
 
Ämnets betydelse i skolan 
 
I mitten av 1800-talet var bild mest en aktivitet på konstnärsutbildningar, i ateljéer eller en 

individuellt anpassad undervisning. En ämnesspecialisering gjordes i skolan efter att 

kulturhistoria hade innefattats av både musik, konst och litteraturhistoria. 12 Teckning blev en 

massundervisning i skolornas klassrum efter 1800-talets första hälft då det började etableras 

som skolämne. 13 Bild hade en annan betydelse tidigare i skolan som t.ex. teckning för 

industriell utveckling och ökat välstånd 1859 14 och teckning för yrkeskvalificering 1878 där 

undervisningen innehöll mer av geometri och linearritning. 15 Ämnet hade också en större 

fokus med syftet att fostra till arbete och koncentration. Man menade att: ”Även om barnet på 

ett helt år inte lärt sig att avbilda en vedspis har han ändå lärt sig att sitta stilla och arbeta” 16  

 

Under olika 1900-tals perioder har bildämnet haft olika betydelser i skolan. Det har 

genomgått och upplevt genomgripande förändringar och djupgående konflikter till skillnad 

från andra ämnen. 17 Bildämnet fick andra betydelser i skolan mellan c:a 1900 och 1960, 

ämnesbetydelser som lever kvar i skolan än idag. Runt 1906 fick ämnet teckning en 

betydande roll i skolan att vara stöd för andra ämnen. 18 Det handlar om att förstärka elevernas 

lärande inom andra ämnen med hjälp av t.ex. bild. 19  

Under mellankrigstiden kom idéer om det fria skapandet vilket ledde fram till en friare 

metodik. Detta gjorde att bildämnet kom till att bli mer av teknikövningar, pyssel och 

materialhantering. 20 Bild kom att inta en terapeutisk roll i skolans verksamhet och tappade 

därmed sin ”identitet”. Bildämnet tycks ibland vara ”fast” i en tradition av bildframställning 

med fritt skapande än idag. 21  

 

                                                 
12 Elsner, Catharina (1998) Att tolka och analysera bilder. Häften för didaktiska studier 68. Lärarhögskolan i 
Stockholm: Didaktikcentrum. Institutionen för bild, drama, idrott, musik och slöjd. Sid 6. 
13 Åsén, Gunnar (2006) – en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat skolämne. Uttryck, intryck, 

avtryck. Lundgren, Ulf P. (red.) Uppsala universitet och vetenskapsrådet. Sid 108. 
14 Ibid, sid 109. 
15 Ibid, sid 110. 
16 Ibid, sid 108. 
17 Elsner, Catharina (2000) Så tänker lärare i estetiska ämnen. En fenomenografisk studie byggd på arton 
intervjuer. Lärarhögskolan i Stockholm: Häften för didaktiska studier Nr 70/71. sid 13. 
18 Åsén, Gunnar (2006) sid 113. 
19 Lindgren, Monica (2006) Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Göteborg: Art monitor. Sid 115. 
20 Åsén, Gunnar (2006) sid 115. 
21 Thullberg, Per & Öquist, Oscar (e.d.) (2003) sid 46. 
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Omkring 1950 fick ämnet en betydelse att vara ett ”avkopplingsämne”, eller med ett annat ord 

”andningshål” där eleverna hämtar energi och omväxling. Det sågs mer som ett komplement 

till det vanliga skolarbetet. Ungefär som en motvikt till det ”renodlade kunskapsinhämtandet” 

vilket de teoretiska ämnena anses mer innehålla. 22 Det uppfattas som en aktivitet som man 

kan pyssla med när man tar en paus från de andra mer ”seriösa” ämnena. 23 Bildämnet får ett 

syfte att vara mer utav en lustfylld aktivitet, vilket inte de teoretiska ämnena anses vara. 24 Det 

är emellertid kanske inte konstigt med tanke på att eleverna från åk 7 och 9 uppfattar estetiska 

ämnen som roligast, men inte viktigast, utan mer ett ”andningshål”. 25 De teoretiska ämnena 

ses svåra och tråkiga i skolan och bild ska kompensera för att skapa en helhet och balans 

bland ämnena. 26  

En annan tanke och metod är att bildämnet passar okoncentrerade och ”problembarn” bäst. 27 

Först och främst att estetiska ämnen såsom bild ses mindre koncentationskrävande, extra tid i 

dessa ämnen hjälper dem att klara skolarbetet bättre, (terapeutisk funktion), dessa elever 

behöver kompenseras för misslyckande i annan skolverksamhet. 28 Det finns med andra ord 

en ”baktanke” med kompensationen, att ge mer tid i bild och andra estetiskt-praktiska ämnen 

och att detta på sikt förbättrar studieresultaten, ge motivation och begåvning inom ”viktigare” 

ämnen som t.ex. matematik. 29 Detta bygger lite på den tidigare nämnda ämnesbetydelsen som 

”stöd för andra ämnen”. 

 

Det fria skapandet fick större utrymme i läroplanen för bildämnet samt kursplanen under 50 

och 60 talet. 30 ”Det finns också studier som visar att elever önskar och även förväntar sig att 

vissa ämnen ska vara annorlunda, friare och mer praktiskt inriktade än andra ämnen – att vissa 

ämnen ska fungera som ett ”andningshål” i förhållande till de traditionella ”pluggämnena”, 

vilka anses som viktigare. 31  

 

                                                 
22 Åsén, Gunnar (2006) sid 115. 
23 Paulsen, Brit (1996) Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur. Sid 10. 
24 Ibid, sid 107. 
25 Marner, Anders & Örtegren, Hans (2003) En kulturskola för alla - estetiska ämnen och läroprocesser i ett 

mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Kalmar: Myndigheten för skolutveckling. Sid 41. 
26 Marner, Anders (2006 vol. 16 nr. 4) Professionalisering av estetiska ämnen – några problem och förslag. 
Didaktisk tidskrift. Sid 3. 
27 Lindgren, Monica (2006) sid 92. 
28 Ibid, sid 93. 
29 Ibid, sid 99. 
30 Åsén, Gunnar (2006) sid 115. 
31 Ibid, sid 118.  
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En annan ämnesuppfattning är att bild är mer av ett ”belöningsämne” där eleven använder och 

utövar bildskapande efter avklarat arbete som en belöning för annat viktigare arbete. Det 

medför en risk att eleven får uppfattningen redan i tidig skolålder om vad som skiljer 

skolarbete från vila, och att bild inte är skolarbete. 32        

 

Bildämnets betydelser i skolan under stora delar av 1900-talet lyfter fram mycket av 

utomkonstnärliga instrumentella värden istället för intrisikala egenvärden. De instrumentella 

värdena kan t.ex. vara tankeverksamhet, motorisk färdighet, personlighetsutveckling, socialt 

beteende, attityder och användbarhet i andra ämnen. De intrisikala värdena är, kunskap och 

förståelse inom ämnesdomänen, estetisk perception, attityder till konstarten i fråga, 

värderingar, intresse och skapande förmåga. 33  

 
”Treämnesskola” 
 
I läroplanen framgår det att varje ämne har ”specifika egenskaper” och ”olika karaktär”. 

Ändå har tre av grundskolans ämnen kommit särskilt i fokus, engelska, svenska och 

matematik. Obligatoriska nationella prov anordnas även i dessa ämnen och elevers 

prestationer i dessa tre ämnen får större uppmärksamhet i den offentliga debatten jämfört med 

samma elevers prestationer i t.ex. bild. 34 På senare tid har skolan utvecklats alltmer mot en 

”treämnesskola” där matematik, svenska och engelska prioriteras mest. 35 Detta betyder bland 

annat att eleven måste uppnå målet och få betyget godkänd (G) i dessa ämnen vilket är en 

förutsättning att kunna ta sig vidare in på gymnasiet, alternativet blir annars det individuella 

programmet (IV) där man får möjlighet att läsa upp sina betyg. Det har bidragit till att bild 

och andra ämnen har blivit ”mindre värda” eftersom betygen i dessa inte räknas in på samma 

sätt för elevers fortsatta gymnasiebehörighet. Det finns upplevda statusskillnader mellan 

grundskolans ämnen vilket kan ha förstärkts ytterligare genom att de tre ämnena svenska, 

engelska och matematik fr.o.m. läsåret 1998/99 har blivit behörighetsgivande för övergång till 

gymnasieskolan. 36 Ett alternativ till en ”treämnesskola” kan vara en ”kulturskola för alla” där 

samarbetsgemenskap sker över ämnesgränserna mellan ämnen kring projekt och teman med 

estetiska läroprocesser. 37 Det finns också farhågor om att de estetiska ämnena riskerar att 

                                                 
32 Marner, Anders & Örtegren, Hans (2003) sid 27. 
33 Elsner, Catharina (2000) sid 15. 
34 Thullberg, Per & Öquist, Oscar (e.d.) (2003) sid 71. 
35 Åsén, Gunnar (2006) sid 117. 
36 Thullberg, Per & Öquist, Oscar (e.d.) (2003) sid 131. 
37 Marner, Anders & Örtegren, Hans (2003) sid 8 & 9. 
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komma i kläm genom den mål- och resultatstyrda skolan och försök att avskaffa timplanen på 

vissa skolor. 38 Timplanedelegationen redovisade våren 2004 en utvärdering av försöket med 

slopad timplan. Där fanns det dock få tecken på att de praktiskt-estetiskt inriktade ämnena 

skulle ha reducerats tidsmässigt i förhållande till ämnen med större tidsomfång. 39  

 
Kursplanen Bild – kunskapsaspekter 
 
På följande sidor kommer jag att ta upp olika kunskapsaspekter från olika källor. Jag kommer 

först att gå igenom Kursplanen Bild från Skolverket. Den har jag valt att dela upp i fem olika 

dominerande kunskapsaspekter som jag jämför med tidigare forskning utifrån litteraturstudier. 

Det är intrisikala värden som kulturarv och lärande, bildkommunikation, kulturliv, trivsel och 

miljö och bildframställning.  

Kulturarv och lärande 
 

Bild och bildkonst ger därför unika möjligheter till studier och reflektion kring människors sätt att tänka, 

skapa och uppleva sig själva och omvärlden i olika tider och kulturer och utgör en viktig del av det 

kulturarv skolan skall förmedla. Bilder och bildarbete är också i sig ett redskap för utveckling och 

lärande. 40 

 
”Den historiska och kulturella kontext i vilket verksamheten ingår måste bli belyst för att inte 

undervisningen ska resultera i fragmentariska meningslösheter.” 41 Det är en stor fördel att 

använda bild i många andra skolämnen som integrerade faktorer, vilket många lärare gör men 

oreflekterat över deras betydelse. Inte bara språket förmedlar kunskap, bildens medierande 

förmåga och roll brukar glömmas. 42 Bilder meddelar en insikt som inte kan meddelas genom 

något annat språk, förutom bildspråket. 43 ”Konstverket kan betraktas som uttryck för 

historiskt givna förhållningssätt till livet och omvärlden”. 44 Ett exempel kan vara politiskt 

och olika generationers levnadsvillkor i ett historiskt förlopp vilket ger livskunskap. Idag 

framhålls konstarternas kulturella egenvärde och betydelse som kommunikativa 

symbolsystem, vilket eleverna har att erövra. 45 

 
 

                                                 
38 Marner, Anders & Örtegren, Hans (2003) sid 11. 
39 Thullberg, Per & Öquist, Oscar (e.d.) (2003) sid 132. 
40 Kursplanen Bild. Stockholm: Skolverket.  
41 Elsner, Catharina (2000) sid 8. 
42 Marner, Anders & Örtegren, Hans (2003) sid 7. 
43 Paulsen, Brit (1996) sid 26. 
44 Elsner, Catharina (1998) sid 28. 
45 Ibid, sid 8. 
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Bildkommunikation 
 
Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla såväl kunskaper om bilden som kunskaper i att framställa, 

analysera och kommunicera med bilder,  /---/ och leda till att eleven skaffar sig en egen ståndpunkt i en  

verklighet med stort visuellt informationsflöde. 46 

 
Det började utvecklas nya bildmedier på 60-talet som t.ex. reklam och TV i samhället och i 

samband med det föddes begreppet ”bildkommunikation”. Bildämnet fick nu ytterligare en ny 

roll i skolan där man skulle ge eleverna ökad kunskap om bild och bildspråk som kritisk 

granskning av dessa nya bildmedier. 47 En kommunikation äger rum då det sker en 

överensstämmelse mellan de föreställningar som avsändare och mottagare förknippar med ett 

uttryck, kommunikationsprocessen är ett överförande av ett innehåll från en avsändare till en 

mottagare. 48 I dagens samhälle möter vi ett ständigt bildflöde i vardagen genom t.ex. reklam, 

media och annan information i olika former. Därmed har kunskaper om bild och 

bildframställning stor betydelse för arbetet i skolan och för elevernas övriga liv och 

verksamhet. Kunskaper om bilder, och bildkommunikation är en viktig förutsättning för att 

aktivt delta i samhällslivet. 49 

Inom bildkommunikation verkar problemet vara att vi människor i allmänhet tar bilderna i 

samhället förgivet och oreflekterat, bilderna påverkar oss omedvetet, kanske mycket p.g.a. att 

de bara existerar där ”naturligt” från dag till dag. Det kan även bero på att undervisningen 

brister i anknytning till elevernas vardagsvärld, förutsättningar och dagliga behov. 50 

Undervisningen diskuterar därmed inte teman, tillämpning och frågor djupare eller mer 

angeläget kopplat till samhälle och vardagsvärld. 51 En reflektion bland allmänheten i det 

vardagliga livet saknas angående hur bilden är konstruerad och vad den egentligen berätta, 

påverka och skänka oss. Detta kan bero på att det förefaller naturligt för oss människor att 

bilder åskådliggör verkligheten genom att likna den. 52  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Kursplanen Bild. Stockholm: Skolverket. 
47 Åsén, Gunnar (2006) sid 116. 
48 Elsner, Catharina (1998) sid 8. 
49 Kursplanen Bild. Stockholm: Skolverket.  
50 Thullberg, Per & Öquist, Oscar (e.d.) (2003) sid 131 & 132. 
51 Ibid, sid 132. 
52 Elsner, Catharina (1998) sid 8.  
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Kulturliv 
 
Utveckling av bildförmågan ökar barns och ungas möjlighet att använda sin kulturella yttrandefrihet 

vilken rymmer såväl rätten att bilda egna åsikter som att utöva inflytande. Utbildningen hävdar barns och 

ungdomars rätt att till fullo delta i det konstnärliga och kulturella livet samt garanterar dem, tillsammans 

med samhällets kulturinstitutioner och fria kulturliv, rätten till kulturell mångfald. 53 

 
Det är både skolans uppgift och möjlighet att ge barn nyttiga kulturfärdigheter vilket 

människan har lärt sig under historiens gång, samtidigt den ger en utbildning för livet. 54 

Denna kunskapsaspekt ses alltså som betydelsefull för den personliga utvecklingen men också 

som en viktig förutsättning att aktivt kunna delta i samhällslivet och använda sin ”kulturella 

yttrandefrihet”. 55 Ungdomar har utvidgat sina egna estetiska uttrycksformer med t.ex. bilder, 

design, musik och den egna kroppen som uttrycksmedel mycket mer under senare hälften av 

1900-talet. 56 Under den första hälften av 1900-talet levde vi mer i ett samhälle där man skulle 

vara ”en i mängden” till skillnad från idag när det råder ett mer individuellt och 

mångkulturellt samhälle. En mängd olika kroppsliga uttrycksstilar kommer ifrån andra 

kulturer och musikvärlden. Det handlar om ”existentiella mål”, att alla har ett behov av ett 

självförverkligande och bild är en del av detta behov av att förverkliga sig själv. 57 

 
Trivsel och miljö 

 
Utbildningen uppövar förmågan att se, känna på och reflektera över den yttre och inre miljöns form, färg 

och funktion samt miljöns betydelse för trivsel, arbetslust och utbildningsresultat. Utbildningen 

tillgodoser behovet av skönhet och viljan att aktivt förbättra den egna miljön. 58 

 
Det estetiska håller oss ”levande” och genom konsten kan det hjälpa oss att komma åt våra 

inre, andliga kvaliteter. 59 ”Det är som livets ”grundläggande behov” vilket är en självklar del 

av livet och kräver inga andra förklaringar.” 60 I de ögonblick, då det sker, kan vi uppleva 

livsglädje, som ger mod och lust till involvering och personligt engagemang. 61 Tänk dig en 

värld utan bilder och skulpturer, eller musik, dans, teater och diktning vilket hör till de 

                                                 
53 Kursplanen Bild. Stockholm: Skolverket. 
54 Johansen, Bodil Abildtrup, Rathe, Anna Louise & Rathe, Jörgen (1997) Möjligheternas barn i möjligheterna 

skola. En pedagogisk profil – Från idé till verklighet. Stockholm: UR. Sid 144. 
55 Åsén, Gunnar (2006) sid 117.  
56 Sundin, Bertil (2003) Estetik och pedagogik i dynamisk balans? Stockholm: Bokförlaget Mareld. Sid 126.   
57 Paulsen, Brit (1996) sid 73.  
58 Kursplanen Bild. Stockholm: Skolverket. 
59 Sundin, Bertil (2003) sid 79.  
60 Paulsen, Brit (1996) sid 75. 
61 Johansen, Bodil Abildtrup, Rathe, Anna Louise & Rathe, Jörgen (1997) sid 23. 
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estetiskt-skapande området. 62 Många människor har olika slags bilder, konstverk, fotografier, 

porträtt, affischer, prydnadsföremål hemma eller på arbetsplatsen för det skänker oss 

människor livskvalitet. På dagis är det lyckligtvis sällan som någon är oförstående till att 

använda bildverksamhet bland barnen, för där verkar det mer ”naturligt” att hålla på med 

sådan verksamhet. 63  

 
Bildframställning 
 
Eleven skall själv kunna lära sig skapa bilder vilket ger dem insikt och förståelse mer inom 

ämnesdomänen. Bildundervisningen skall också lära eleverna olika tekniker för att framställa 

bilder. 64 Kunskaper om bild och bildframställning har stor betydelse för arbetet i skolan och 

för elevens övriga liv och verksamhet. Inom bildframställning och konst förmedlas 

kunskapserfarenheter som personliga tankar, känslor, fakta, funderingar och bildframställning 

möjliggör de synliga och gripbara för andra. ”Undervisningen skall utveckla lust, kreativitet 

och en skapande förmåga och en allmänbildning inom bildområdet.” 65  

 

Design 
 
Inom bildämnet ingår även begreppet ”design” såsom formgivning och arkitektur som vidgat 

textbegrepp och gränsöverskridande arbete. 66 Design betyder t.ex. avbilda, framställa och 

formge. Design finns överallt och angår oss alla, den kan även berätta om livsvillkor i olika 

tider och kulturer. 67 Produkter på marknaden är designade på olika sätt, t.ex. bilar, möbler 

och kläder, oftast med syftet att bli en mycket attraktiv, eftertraktad produkt som möjligt. 

(Formen kan även vara funktionell). Design är ett slags formspråk där eleven får upptäcka nya 

färg- och formmässiga lösningar och andra oupptäckta möjligheter samt väcka nyfikenhet, 

intresse och lust att förbättra. 68 Efter 1900-talets senare hälft är formspråket mycket viktigt 

och går i vissa fall före funktionen hos olika produkter. Under 1900-talets början när olika 

produkter var relativt nyuppfunna hade man större fokus på och prioriterade själva funktionen 

före designen för att först och främst få uppfinningarna och produkterna att fungera. Viss 

design skänker en slags identitet vilket är viktigt att uppnå i dagens samhälle, särskilt bland 

unga. ”Estetiska frågor har länge varit viktiga inom reklamvärlden och har också trängt in 
                                                 
62 Paulsen, Brit (1996) sid 14. 
63 Ibid, sid 74. 
64 Kursplanen bild. Stockholm: Skolverket. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Anna Lidén, Kastellskolan, Härnösand – www.lektion.se 
68 Kursplanen bild. Stockholm: Skolverket. 
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bland den kommersiella världens försäljningsargument.” 69 Det är allmänt känt hur mycket 

bilder, färg och form påverkar oss när vi väljer varor, produkter eller tjänster. Vi blir också 

medvetna om oss själva och vilka val vi gör. 70 Ett företag har för övrig stor nytta av en 

designer vilket använder sin fantasi och kreativitet för att skapa (nya) eftertraktade produkter. 

Det finns en ekonomisk aspekt inom design i samband med konkurrensen mellan 

varuprodukter. 71 

 

Fantasi och kreativitet 

 
När människan designar och formger föremål använder man sin fantasi och kreativitet. Lev S 

Vygotskij var en av de viktigaste nytänkarna inom den sovjetiska psykologin i början av 

1930-talet. Angående reproduktion och nyproduktion av kunskaper nämner Vygotskij att, 

reproduktionen hör ihop med minnet och är en nödvändig förutsättning för tänkandet. Den 

kreativa aktiviteten är däremot något som gör att människan kan skapa något nytt 

(nyproduktion), även om detta nya kan tyckas vara ett ”stoftkorn vid sidan av geniernas 

skapelser”. Konstverket är inte en reproduktion av en yttre verklighet utan en nyskapelse av 

en total verklighetsupplevelse. 72 Den kreativa förmågan kallar Vygotskij för fantasi. Det 

finns ingen motsättning mellan fantasi och verklighet eftersom fantasin bygger på 

verkligheten. 73 Inom bildämnet handlar det om att vara kreativ och använda sig just av 

fantasin för den förmågan har alla människor. Fantasin är lika viktig för de vetenskapliga 

upptäckterna som för tillkomsten av t.ex. ett konstverk. 74 ”Den process som man finner hos 

konstnärer finns i all intelligent och kreativ mänsklig aktivitet, i ett kontinuum, och konst kan 

därför inte skiljas från resten av livet.” 75  

När James Watson och Francis Crick kom på att livets minsta byggsten bestod av en 

komplicerad spiralformad jättemolekyl var det fantasin, infallen, tillfälligheterna och det 

slumpmässiga mötet mellan människor med olika bakgrund och olika kunskaper som ledde 

fram till upptäckten. Logiken, prövningen, testerna kommer efteråt. 76 Man lät fantasin och 

                                                 
69 Sundin, Bertil (2003) sid 17. 
70 Anna Lidén, Kastellskolan, Härnösand – www.lektion.se 
71 Ibid. 
72 Sundin, Bertil (2003) sid 29. 
73 Vygotskij, Lev S. (2003) Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. Sid 9. 
74 Ibid, sid 7. 
75 Sundin, Bertil (2003) sid 81. 
76 Liedman, Sven-Eric (2007) Ett oändligt äventyr. Viborg: Albert Bonniers förlag. Sid 226 & 277. 
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nyfikenheten löpa på en ständig jakt efter nya lösningar, ofta löpte de fel, men utan den skulle 

ingen ny teori ha skapats. 77  

Det finns en uppfattning att estetisk och praktisk kompetens är en personlig och mystisk 

begåvning och därmed oberoende av studier, en obeskrivbar kompetens som vissa bara har. 78 

”Alla kan inte bli författare eller konstnärer, men alla kan lära sig att berätta en historia genom 

ett medium. Alla kan utveckla sin fantasi.” 79 Fantasin är en väsentlig del i barnets sätt att lära, 

vilket de känner igen och använder i leken. 80  

 
Ämnesläraren 
 
Det finns många krav på en lärare oavsett ämne, årskurs eller skola. Några specifika krav 

handlar om att läraren bör vara insatt i kursplanen, kunna förklara syftet med sitt ämne, förstå 

och kunna argumentera för ämnets kunskapsområden, samt ge förståelse till elever. Det för att 

väcka lust och naturligtvis göra elever motiverade, annars kan det uppstå vissa problem i 

undervisningen såsom omotivation uppgivenhet och meningslöshet. ”Skolan ska sträva efter 

att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära.” 81 Därför blir det viktigt att läraren gör 

sig medveten om ämnets syfte och roll i skolan. ”För att skolan ska lyckas med uppgiften att 

ge barn och ungdomar en bra grund för fortsatta studier och vuxenlivet är det viktigt att 

eleverna upplever skolan som meningsfull och att de även kommer att få nytta av 

kunskaperna.” 82 Om det inte finns något ämnessyfte och mål blir det en onödig verksamhet 

vilket varken lärare eller elever känner någon mening med. En del lärare i bild påstår och 

beklagar sig över att t.ex. rektorer, studierektorer och skolstyrelsen m.fl. aldrig förstår sig på 

vad man gör på lektionerna och att de inte har någon insikt i att ämnet har förändrats sedan 

dessa själva gick i skolan. 83 

 
Innehåll och metoder  
 
Skolan ska inte enbart förmedla kunskaper utan också skapa möjligheter för barn och 

ungdomar att använda och utveckla kunskaper i olika former. Variation i arbetssätt gynnar 

                                                 
77 Liedman, Sven-Eric (2007) sid 228 & 229. 
78 Marner, Anders & Örtegren, Hans (2003) sid 43. 
79 Paulsen, Brit (1996) sid 80. 
80 Johansen, Bodil Abildtrup, Rathe, Anna Louise & Rathe, Jörgen (1997) sid 88. 
81 Lpo 94 (1994) 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Stockholm: Lärarnas Riksförbund. Sid 
19. 
82 Westerholm, Anna & Melén, Anneli (2006) Attityder till skolan. Skolverket. Stockholm. Sid 24. 
83 Jiveskog, Lars-Olov, Pettersson, Sten & Åsén, Gunnar (1979) Lärare om teckning och musik i grundskolan. 
Stockholm: Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion Institutionen för pedagogik vid 
Högskolan för lärarutbildning. Sid 106. 
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generellt elevers lärande 84 ”Att inbegripa estetiska läroprocesser i ämnesövergripande 

skolarbete ger ökande möjligheter till olika typer av lärande”, 85 och bildens medierande roll 

får inte glömmas. 86 Några metoder som läraren kan använda sig av för att variera arbetsätt i 

undervisningen där estetiskt-skapande, produktiva och praktiska bildskapande arbetssätt finns 

involverade är inom de ”gestaltande metoderna”. Inom de ”gestaltande metoderna” finns även 

lek, drama, musikskapande, skriva gestaltande texter, rollspel, storyline och teater med. 87 

Bildskapande integrerat i den teoretiska undervisningen kan skapa en mer givande 

undervisning. Detta förutsatt att läraren förstås använder den gestaltande metoden på ett rätt 

och meningsfullt sätt. (Det kan dock vara svårt för lärare som undervisar i de mer teoretiska 

ämnena att kunna integrera de gestaltande metoderna i sin undervisning. Det kan bero på att 

lärarna har bristande kunskaper, erfarenheter eller en nedvärderande syn på de gestaltande 

bildmetoderna). Syftet med gestaltande metoder i teoretiska ämnen är att göra undervisningen 

mer givande, intressant och kunskapsmässigt bredare för både elever och lärare. 

 

Målen och kunskapskvaliteterna som eleverna tillägnar sig genom bild och estetik är att 

uppleva, upptäcka, värdera och skapa. 88 Estetik tas emot genom sinnena, handlingar och 

perceptioner. 89 Målen med kreativitet och dess kunskapskvaliteter är att eleven utveckla 

förmågan att fantisera, skapa, associera och lösa problem på ett nytt sätt. 90 

Bildundervisningen skall också leda till att eleven utvecklas inom ämnet i sig. 91 I läroplanen 

står det att ”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet”. 92 Minstrik 93 

menar att det inte räcker med att skolorna försöker ge medborgarna juridisk och politisk 

kunskap, de behöver också kulturell och estetisk uppfostran för att bli hela människor. 94 

”Genom att läraren använder sig av metoder för att öva upp känsligheten för de konstnärliga 

uttrycken bland eleverna kan vi åstadkomma en nödvändig syntes av olika specialkunskaper.” 
95 Dessa specialkunskaper kan vara t.ex. att människors ”dumheter” kan förhindras genom 

                                                 
84 Lindström, Gunnar & Pennlert Lars Åke (2003) Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik. 
Umeå Universitet: Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen. Sid 15. 
85 Marner, Anders & Örtegren, Hans (2003) sid 9. 
86 Ibid, sid 7. 
87 Ibid, sid 30. 
88 Lindström, Gunnar & Pennlert Lars Åke (2003) sid 29. 
89 Sundin, Bertil (2003) sid 82. 
90 Lindström, Gunnar & Pennlert Lars Åke (2003) sid 27. 
91 Elsner, Catharina (2000) sid 14. 
92 Lpo 94 (1994) sid 14.  
93 Minstrik är en författare till en Slovakisk bok vilket tas upp i Sundin, Bertil (2003) sid 85. 
94 Sundin, Bertil (2003) sid 85 & 86. 
95 Ibid, sid 79. 
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estetisk erfarenhet eftersom de blir mer öppna. 96 Fostrande funktioner sker med någon form 

av samhällsanknytning som t.ex. ”goda människor”, och ”bra samhällsmedborgare”. 97 

Estetiska erfarenheter kan även bidra till en självinsikt hos människan, minska ångest, och 

känslolivet ”renas” genom konstverk samt känslointelligensen utvecklas mer. 98 En annan idé 

vilket kan leda till att göra bildämnet ett mer naturligt och viktigt ämne i dagens skola är 

resor, studiebesök (på olika konsthallar och museer) och studera olika miljöer på 

arbetsplatser. Då kan det i vissa fall behövas större anslag och ekonomiska resurser till ämnet. 
99  

 
Motsättningar 
 

I skolan råder delvis starka skillnader mellan teoretiska och praktisk-estetiska ämnen och aktiviteter. Vi har 

(haft) ett slags hierarki vad gäller inhämtandet av kunskaper, där rangordningen har varit: 1. 

Naturvetenskaper och teknik. 2. Samhällsvetenskaper och humaniora. 3. Estetiska ämnen. 100  

 

Motsättningar och hierarkier finns det på många olika plan överallt i samhället och inte endast 

inom skolväsendet. Det kan förekomma mer eller mindre motsättningar i skolor mellan det 

s.k. estetiskt-praktiska och teoretiska. De estetiskt-praktiska ämnena och dess undervisning i 

skolan har alltid mer eller mindre ansetts mindre viktiga i jämförelse med de mer teoretiska 

ämnena. Att man är upptagen av estetiska aktiviteter utesluter inte det logiska tänkandet, 

självfallet tänker vi då också. 101 Människor illustreras med ett intellekt och en kropp vilka 

uttrycks som åtskiljda och ”att jobba med händerna antas därmed vara fullt möjligt utan 

tankeverksamhet och utan att koncentrera sig”. 102 

 
Läroplanen beskriver eleven som en kännande, tänkande, skapande och värderande social varelse. Målen kan 

därför beakta elevernas intellekt, känslor, värderingar, kropp, kreativitet och sociala liv. Självklart hör dessa 

delar ihop! Naturligtvis tänker man när man värderar och känner när man skapar etc. 103 

 
Fredrik von Schiller påstår att det sinnliga och rationella förnuftet ses som motsatser, men 

båda är nödvändiga och behöver varandra i skolan. 104 Det skall finnas en balans och en helhet 

mellan estetisk, praktisk och teoretisk verksamhet för alla barn är i behov av omväxling bland 

                                                 
96 Sundin, Bertil (2003) sid 98. 
97 Lindgren, Monica (2006) sid 112. 
98 Paulsen, Brit (1996) sid 76, 77 & 78. 
99 Jiveskog, Lars-Olov, Pettersson, Sten & Åsén, Gunnar (1979) sid 106. 
100 Paulsen, Brit (1996) sid 10. 
101 Ibid, sid 13. 
102 Lindgren, Monica (2006) sid 102. 
103 Lindström, Gunnar & Pennlert Lars Åke (2003) sid 26. 
104 Sundin, Bertil (2003) sid 78. 



  16 

aktiviteterna i skolan. 105 Därmed kan de estetiskt-praktiska och teoretiska ämnena ses som 

viktiga ”kunskapskomplement” till varandra i grundskolan för elevens utveckling och lärande. 

Ord och bild blir lika viktiga för de samverkar ofta i olika meddelanden. 106 Herbert Marcuse 

menar att moderna människor saknar inbillningskraften och utvecklas ensidigt p.g.a. att vi 

lägger sådan stor vikt på den logiska, rationella och analytiska sidan, därför får människors 

sinnlighet en bekymmersam tillvaro. Howard Gardner är inne på ungefär samma spår. 

Howard menar att vi i den västerländska kulturen framhävt att ha ”multipel intelligens” endast 

är en fokusering på de språkliga och matematiska kunskaperna. 107 Nelson Goodman har varit 

en viktig inspiratör till de konstnärliga ämnena inom den angloamerikanska nyorienteringen 

som gäller det pedagogiska tänkandet. 108 Goodman hävdar att konsten och vetenskapen 

filtrerar vår uppfattning av omvärlden genom olika förståelsefilter och ger oss olika världar att 

leva i. 109 Vetenskapen ger sannolika svar på formulerade frågor och drar slutsatser av 

empiriska data, konsten betraktas snarare som en källa till förståelse av mänskligt liv. 110 I 

dikten av Loris Malaguzzi sägs det att ”ett barn har hundra språk/men berövas 

nittionio/Skolan och kulturen/skiljer huvudet från kroppen”. 111 Det finns av tradition en 

västerländsk dualitet och en dikotomi (motsättning) mellan själen – tänkandet och kroppens 

aktiviteter. 112 Ett påstående som Roger Säljö har kommit med är att skriftspråket historiskt 

ersatte användningen av bild, som om bild var viktig före skriftspråkets utveckling, men inte 

efter det att skriftspråket etablerats. Det hade varit positivt att jämna ut skillnaderna och föra 

in en tanke bland lärare och elever att alla ämnen i skolan är lika viktiga på sitt specifika sätt. 

Det speciellt i grundskolan där eleverna ska få allmänbildning och en bra kunskapsmässig 

grund i livet. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
105 Lindgren, Monica (2006) sid 101. 
106 Elsner, Catharina (1998) sid 38. 
107 Johansen, Bodil Abildtrup, Rathe, Anna Louise & Rathe, Jörgen (1997) sid 87. 
108 Elsner, Catharina (2000) sid 17. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 Sundin, Bertil (2003) sid 77. 
112 Marner, Anders & Örtegren, Hans (2003) sid 15. 
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Sammanfattning av litteraturgenomgången 

 
När bildämnet började etableras som skolämne hade det en betydelse som t.ex. teckning för 

industriell utveckling och ökat välstånd. Under delar av 1900-talet fick ämnet andra 

betydelser, t.ex. ”avkopplingsämne” och ”belöning”. Bildämnet har genomgått och upplevt 

genomgripande förändringar och djupgående konflikter till skillnad från andra ämnen. Tre av 

grundskolans ämnen har kommit särskilt i fokus på senare tid vilket är engelska, svenska och 

matematik. Detta betyder att eleven måste uppnå målet och bli godkänd i dessa ämnen som en 

förutsättning att kunna ta sig vidare in på gymnasiet. Skolan börjar lika en ”treämnesskola” 

med ensidigt lärande med motsättningar mellan teoretiska och praktiska ämnen. (Ett alternativ 

till en ”treämnesskola” kan vara en ”kulturskola för alla” där mer av en samarbetsgemenskap 

sker över ämnesgränserna mellan ämnen kring projekt och teman med estetiska 

läroprocesser). Variation i arbetssätt gynnar generellt elevers lärande och att inbegripa 

estetiska läroprocesser i ämnesövergripande skolarbete ger ökande möjligheter till olika typer 

av lärande. Målen och kunskapskvaliteterna som eleverna tillägnar sig genom de ”gestaltande 

metoderna” med produktivt och praktiskt arbetsätt är att uppleva, upptäcka, värdera och 

skapa. Eleven utvecklar därmed förmågan att fantisera, skapa, associera och lösa problem på 

ett nytt sätt. Kursplanen Bild från Skolverket är uppdelad i fem kunskapsaspekter vilket 

innefattar intrisikala värden. Kulturarv och lärande förmedlar kunskaper om vårt kulturarv 

och historiskt givna förhållningssätt till livet och omvärlden. Bilder meddelar en insikt som 

inte kan meddelas genom något annat språk, förutom bildspråket. Bildkommunikation är en 

viktig förutsättning för att aktivt delta i samhällslivet och syftar på det dagliga bildflödet i 

vardagen. Vi har idag den mest bildtäta perioden i historien med ett visuellt informationsflöde 

såväl vad gäller produktion och funktion som distribution av bilder. Kulturlivet innefattar vår 

”kulturella yttrandefrihet” vilket ger personlig utveckling och ett förverkligande av sig själv. 

Området trivsel och miljö uppövar förmågan att se och viljan att aktivt förbättra den egna 

miljön. Eleven kan reflektera över den yttre och inre miljöns form, färg och funktion samt 

miljöns betydelse för trivsel, arbetslust och utbildningsresultat och det kan hjälpa oss att 

komma åt våra inre, andliga kvaliteter. Bildframställning ger eleven kunskaper inom 

ämnesdomänen och färdigheter inom olika bildskapartekniker. Bilder förmedlar 

kunskapserfarenheter t.ex. personliga tankar, känslor, fakta och funderingar, vilket gör de 

synliga och gripbara för andra. Undervisningen skall utveckla lust, kreativitet och en 

skapande förmåga och en allmänbildning inom bildområdet. Design är ett slags formspråk där 

eleven får upptäcka nya färg- och formmässiga lösningar samt väcka nyfikenhet, intresse och 
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lust att förbättra. Den kreativa aktiviteten gör att människan kan skapa något nytt och det 

finns ingen motsättning mellan fantasi och verklighet eftersom fantasin bygger på 

verkligheten. Fantasin leder fram till nya upptäckter och löper på en ständig jakt efter nya 

lösningar. Estetiska aktiviteter utesluter man inte det logiska tänkandet, självfallet tänker vi då 

också. Elever behöver också kulturell och estetisk uppfostran för att bli ”hela människor”. Det 

skall finnas en balans och en helhet mellan estetisk, praktisk och teoretisk verksamhet för alla 

är i behov av omväxling bland aktiviteterna i skolan.    

Bildlärares erfarenheter 

Intervjuer 
 
För att besvara mina frågeställningar undersökte jag vilka ämnesspecifika kunskaper lärare i 

bild anser att ämnet tillför elever. Jag ville också efterhöra hur de argumenterar för sitt ämne i 

samtal med elever, därför intervjuade jag fyra behöriga bildlärare för en egen undersökning. 

Lärarnas ålder varierade, det var tre kvinnor och en man som intervjuades, alla undervisade på 

grundskolan. Vissa uteblivna svar beror på att samtliga frågor ej besvarats av de intervjuade.  

 

Intervju 1. Lärare: A. Kön: Man. Ungefärlig ålder: 30. År i yrket: 4. Undervisar årskurser 7-9. 

Intervju 2. Lärare: B. Kön: Kvinna. Ungefärlig ålder: 60. År i yrket: 28. Undervisar årskurser 6-9. 

Intervju 3. Lärare: C. Kön: Kvinna. Ungefärlig ålder: 45. År i yrket: 3. Undervisar årskurser 5-9. 

Intervju 4. Lärare: D. Kön: Kvinna. Ungefärlig ålder: 45. År i yrket: 4½. Undervisar årskurser 7-9. 

 

Intervjuresultat 

 
Första frågan avser elevers ifrågasättande 
 

Lärare A säger att det förekommer, men väldigt sällan.  

 

Lärare B har uppfattningen att eleverna är intresserade av bilder därför förekommer det 

mindre på högstadiet.  

 

För lärare C hade det hänt ganska nyligen och flera lektioner i rad i åk 6. På högstadiet 

däremot tycker läraren att det är mindre vanligt, eftersom eleverna där tycks ha en större 

förståelse för och insikt om bildämnets betydelse.  
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Lärare D tycker att det förekommer mest i åk 7 och säger: ”När de börjar intressera sig för 

de olika ämnena och bild blir ett nytt enskilt ämne för eleverna händer det lite då och då att 

någon frågar, därför kan man gå igenom vad ämnet är och handlar om för eleverna i början 

för att motverka det. Senare i åk 8 och 9 är det mindre vanligt med ifrågasättandet.” 

 
Vad beror det på att elever ifrågasätter, respektive inte gör det 
 
Lärare A har förväntningar att eleverna skulle kunna ifrågasätta det mer, men vet inte vad det 

kan bero på att de inte gör det.  

 

Lärare B säger: ”Nej jag tror ju att, jag upplever ju att de flesta är intresserade tycker att det 

är roligt och på något sätt alltså hittar de en mening med bildämnet likaså tror jag de i andra 

övningsämnen, de behöver ju den här avkopplingen mot, gentemot de teoretiska ämnena.”  

 

Lärare C upplever att eleverna är medvetna om att de lever i en bildvärld och att hela 

samhället är involverat i den, men hur viktigt bilder är för eleverna vet inte läraren. Läraren 

upplever att eleverna uppfattar sig ha bilder runt omkring sig. Vi har bilder som omger oss i 

hela samhället och vi t.o.m. kallar det ett bildsamhälle idag eftersom bilderna har ett budskap 

och ett innehåll. Varför elever ifrågasätter menar läraren, kan bero på att bild inte var ett 

enskilt ämne tidigare för vissa på t.ex. låg och mellanstadiet och de har inte fått mycket 

undervisning i just bild i tidigare årskurser. Det har istället varit något de har utövat när det 

t.ex. funnits tid över eller som t.ex. illustrationer till något annat ämne.  

 

Lärare D startar en diskussion i början på lektionen när man inleder något nytt område. Det 

ingår ju i ämnet att prata och skapa förståelse för ämnet. Eleverna har mer funderingar 

angående detta när de kommer upp på högstadiet från åk 6.  

 

Lärarnas argument för att beskriva bildämnets relevans 

 
Lärare A säger: ”Den värld vi lever i är uppbyggd av otroligt mycket bilder och vi möter 

bilder i media, tidningar, vi måste lära oss att tolka och kunna förstå dem för att inte bli lurad 

eller för att inte bara bli överkörd av bilderna.” Att lära sig att tolka och förstå bilder är som 

ett sätt att kunna förhålla oss till verkligheten vi lever i, det man inte kan säga i ord och 

känslor kan man förmedla i bild, d.v.s. subjektiva uppfattningar, värderingar och tankar. 
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Bilden är precis som svenska ett språk som man kan lära sig kommunicera och uttrycka sig 

med.  

 

Lärare B säger: ”Vad är det vi möts av i samhället? Det är ju bilder, bilder och bilder, risken 

finns att om man inte kan jobba med bilder kanske man inte heller kan förstå bilder.” Vidare 

brukar läraren ibland använda sig av argumentet, ”man kan faktiskt inte få göra allting som 

man vill här i livet inte bara allt som är roligt, man måste även göra det som är mindre 

roligt.” Man kan även tolka denna lärares argument som osäker på ämnets syfte.  

 

Lärare C säger att man lär sig av bilder, man förmedlar saker genom bilder och media på 

skiftande sätt och man får kunskap genom bilder och genom att själv skapa bilder. Hur skulle 

det vara om allting bara var text i böcker, hur skall man få upplevelser endast genom text? 

Bilder har ju följt människan historiskt t.ex. att de första bilderna man har upptäckt var 

grottmålningar o.s.v. dessa kom före skriften för att ge en förståelse av bilders betydelse. 

 
Källorna till lärarnas argument 
 
Alla lärarna har hämtat argumenten ifrån läroplanen och kursplanen. Det är även egna tankar 

vilket de själva har byggt upp genom erfarenhet i arbetslivet och i andra sammanhang.  

 

Lärare A nämnde att, mycket kunskap om detta skapades också under lärarutbildningen där 

man fick mycket tid att tänka till om sitt jobb och sitt framtida yrke. De egna tankarna har 

sedan modifierats om när man kom in i verkligheten och upptäckt hur det verkligen är, men 

det finns fortfarande med som ”grundsanningar”. Sedan kommer en hel del från 

bildsamhället, att det är bilder överallt som t.ex. tv, video, och data som elever matas med, 

bilder som handlar om kommunikationsmedel. Det är inte svårt för eleverna att förstå, när 

man använder argumentet om bilden som kommunikationsmedel. 

 

Vad elever tycker är mest roligt och meningsfullt inom bildämnet 

 

Lärare A uppfattar att de flesta elever uppskattar att det i huvudsak är ett praktiskt ämne i 

relation till de teoretiska arbetsätterna. På bilden de får arbeta med händerna och göra saker 

praktiskt och tyngdpunkten ligger inte på teorin, även om det är viktigt med teoretiska inslag. 

”Det tror jag också är saker som gör att de inser att ämnet handlar inte bara om att sitta och 

kunna rita med blyertspenna på ett vitt papper även om det är också viktigt men det handlar 
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inte bara om det utan att det är, och lyckas fånga upp alla intressen inom det breda ämnet, 

tror jag är viktigt.” 

Likaså delar lärare A och B uppfattningen att eleverna vill ha någon form av motvikt till den 

”andra skolan” där det mest bara handlar om teori, det finns en uppskattning av det praktiska 

elementet i bildämnet. 

 

Lärare B anser att de elever som inte tycker sig vara så duktiga på att rita gillar att jobba med 

skrift där de får texta istället. Andra saker som alltid är populärt är att jobba med affischer, 

planscher, kalligrafitext, serier, cd-omslag, 3-dim, lera och skulptur. 

 

Lärare C menar att detta förstås är väldigt individuellt hos eleverna, det personliga intresset 

spelar in och om man är praktiskt eller teoretiskt lagd. Det som berör eleverna och deras egen 

intresse uppskattas, kan få in sådant i bildämnet blir det självklart mer lustbetonat. Läraren har 

också märkt att eleverna vill ha tydliga uppgifter och tydliga inriktningar som de känner att de 

klarar av, där det inte blir för svårt och att de ser liksom målet och syftet med det. Ibland har 

vi den ”kreativa veckan” vilket uppskattas mycket av elever där de får plocka ut bilder och 

text t.ex. ifrån någon musikgrupps namn, de förstorar och tillverkar affischer och använder 

tusch samt måleri, men då är det inte deras egna bilder utan de kopierar andras. 

 

Lärare D tar upp projektet ”uppdraget” där de jobbar med design och entreprenörskap både 

ute i kommunen och på företag. Vilket gör att det syns mer, dels för företagen, 

kommunanställda och föräldrar, dessa saker visas upp senare på en företagarmässa. Det liknar 

riktiga arbeten, det bidrar till att göra den verksamheten meningsfull. Det röner stor 

uppskattning och betyder någonting för andra människor utanför skolan. Tekniker som är 

moderna som digitalkamera, photoshop, video- och redigering är också sådant som de flesta 

elever uppskattar och tycker är mycket roligt. 

 
Viktiga kunskaper vilket lärarna anser att bildämnet ger 
 
Alla lärarna, A, B, C och D har även med konsthistoria i sin undervisning och ofta i åk 9. 

Därigenom får de en historisk inblick i hur bilder har följt människan samt kunskap vilka 

yrkesgrupper som jobbar med bild och hur man kanske kan tänka sig att bild ser ut i 

framtiden. Bilden som kommunikationsmedel är viktig för att lära sig att bli bättre på att 

kommunicera, tolka och läsa av bilder.  
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Lärare A har en ”grundbult” i sin undervisning och det innebär att först och främst sporra till 

kreativitet sedan skapa uppgifter som lockar fram skaparglädje i eleverna. Eleverna ställs 

inför ett bildrelaterat problem vilket de tvingas att ta itu med. I den processen med att arbeta 

fram en lösning utvecklas eleverna som människor samt vinner förmågan att lösa problem på 

andra nivåer i livet.  

 

Lärare B har även med kunskaper i textning och färglära för att eleven skall lära sig färger och 

färgblandning eftersom nästan alla elever tar för givet att färgerna ”bara är som de är”. Sedan 

har även alla lärare med ganska mycket teknik i undervisningen d.v.s. att göra bilder och 

former i olika tekniker och kunna använda dem på olika vis. Eleverna skall också bli duktiga 

att skapa bilder genom att själv jobba praktiskt med olika tekniker.  

 

Lärare C nämner problemen med de korta lektionspassen vilket gör att det blir anpassat efter 

den lektionstid man har och kanske inte så mycket ämnesövergripande vilket man skulle vilja 

ha. Det är absolut bra, om inte det bästa, när man kan få det kopplat till någonting annat de 

jobbar med vilket skapar förståelse och mening. Läraren nämner också att bilder kan vara 

manipulerade, det kanske inte är ett äkta bevis som man kan tro, därför skall man också ge 

den insikten till eleverna. Man skall ge elever en förståelse att det inte bara handlar om att 

vara duktig tecknare utan bilder finns i många olika skepnader eller tekniker och att det alltid 

skall finnas någonting intressesant för alla, men det är inte så lätt att individanpassa på 

lektionerna. 
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Sammanfattning av intervjuerna 

Elever ifrågasätter väldigt sällan bildämnet på högstadiet, men det händer. Det kan enligt 

lärarna bero på att eleverna är intresserade, tycker ämnet är roligt, man får arbeta med 

händerna samt tycks de ha en större förståelse och insikt om bildens betydelse. Det upplevs 

också av lärarna att eleverna är medvetna om att de lever i en bildvärld och har bilder runt 

omkring sig överallt i samhället. Idag kallas det även för ”bildsamhälle” eftersom den värld vi 

lever i är uppbyggd av otroligt många olika sorters bilder från media, reklam, tidningar och 

annan information. Ifrågasättande förekommer mest i åk 7 där bild blir ett nytt (enskilt) ämne 

för eleverna. Därför kan man som lärare skapa en insikt och förståelse för ämnet redan från 

början i åk 7 eftersom det verkar som att eleverna har mer funderingar angående detta när de 

kommer till högstadiet. Bild har i tidigare årskurser varit mer av något de har utövat när det 

t.ex. funnits tid över eller som illustrationer till något annat ämne. Senare i åk 8 och 9 är det 

mindre vanligt med ifrågasättandet, förväntningar finns dock att eleverna skulle kunna 

ifrågasätta ämnet mer ändå. Argumentet om bilden som kommunikationsmedel och att bilden 

precis som svenska ett slags språk vilket man också kan lära sig kommunicera och uttrycka 

sig med. Bild kan förmedla det man inte kan säga i ord, d.v.s. känslor subjektiva 

uppfattningar, värderingar och tankar. Konst och kulturhistoria kan ge kunskaper utifrån ett 

historiskt förlopp vilket har följt människan genom åren. Dessa olika argument gör att elever 

förstår bildämnets syfte bättre. Argumenten lärarna använder sig av kommer bl.a. ifrån 

läroplanen (Lpo 94) och kursplanen Bild från skolverket. Det är även egna tankar vilket 

lärarna själva har byggt upp genom erfarenhet i arbetslivet och dessutom från 

lärarutbildningen. Elever uppskattar att jobba med affischer, planscher, kalligrafitext, serier, 

cd-omslag, 3-dim, lera och skulptur. Mer moderna tekniker såsom digitalkamera, photoshop, 

video- och redigering är också sådant som de flesta elever uppskattar och tycker är mycket 

roligt. Men det är också förstås väldigt individuellt hos eleverna vad de uppskattar. 

Bildlektionerna ska sporra eleverna till kreativitet och sedan skapa uppgifter som lockar fram 

skaparglädje i eleverna, eleverna skall också bli duktiga att skapa bilder genom att själv jobba 

praktiskt med olika tekniker.  
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Diskussion 

 
Att kunna få möjligheten att besvara frågeställningarna var läroplanen (Lpo 94), kursplanen 

Bild från skolverket, litteraturen och intervjuerna till stor hjälp. Dels för att undersöka vilka 

ämnesspecifika kunskaper bildämnet tillför elever samt hur lärarna argumenterar för det i 

samtal med elever.  

Med tanke på intervjuresultatet vill jag nämna att det kan ha blivit annorlunda om fler lärare 

hade intervjuats. På grund av uppsatsens längd, planering och andra faktorer ansåg jag att det 

passade med fyra lärarintervjuer. Givetvis kunde saker och ting kunnat göras på ett 

annorlunda sätt, vilket har dykt upp som en lärdom under processens gång.  

 

Bild, viktigt, roligt eller både och? Ett delsyfte med detta arbete var att ta bort bildämnets 

stämpel att endast vara en rolig eller en typ av terapeutisk sysselsättning i skolan. Några 

intressanta utgångspunkter som ledde mig in på detta område kommer från elevers 

uppfattningar ifrån den senaste undersökningen från NU-03113. Bild är som sagt ett ämne 

vilket elever tycker är roligt men samtidigt relativt onyttigt och oviktigt. Legitimation av ett 

skolämne till att endast vara roligt är naturligtvis fel. Ifrågasättande av ämnet bland elever 

sker inte ofta enligt lärarintervjuerna, vilket kan bero på det mesta man undervisar om och 

arbetar med uppfattas som roligt bland eleverna. Bild hamnar också långt ner av ämnen där 

eleverna inte instämmer i att det är viktigt att ha bra kunskaper. Elevers attityder till de olika 

skolämnena varierar kraftigt, trots att varje ämne har enligt läroplanen ”specifika egenskaper” 

och ”olika karaktär” där varje ämne skall ha lika värde och mening. Faktum är dessutom att 

elever även har fritidsintressen inom bildområdet, frågan är om de även uppfattar den 

fritidssysselsättningen som onyttig?  

Dessa olika fakta tycker jag är intressant, d.v.s. att ifrågasättande inte sker ofta, elever tycker 

ämnet är roligt, men samtidigt tycker de dock att ämnet är relativt onyttigt samt värderar 

kunskaperna lågt. Kan det möjligtvis finnas ett ”tyst ifrågasättande” bland elever? Eleverna 

verkar dock uppfatta att de får kunskaper i ämnet, men vilka är då dessa upplevda ”oviktiga 

kunskaper?” Vissa elever och lärare förenar det, vilket upplevs som mest roligt i skolan 

samtidigt onyttigt och det tråkiga som nyttigt. Det låter väldigt tragiskt att endast det tråkiga 

är nyttigt i skolan. Här kan ett mönster tydas att ”viktigt”, ”tråkigt” och ”svårt” går hand i 

hand, respektive, ”roligt”, ”onyttigt” och ”lätt”. (Det ska inte vara roligt i skolan, vilket även 

                                                 
113 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. 
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påminner lite om en viktoriansk tid och dess förhållningssätt). Det stämmer förstås inte 

eftersom man får ha i åtanke att vissa elever även kan tycka att bild är svårt och tråkigt och 

matematik är lätt och roligt. ”Kärnämnena” svenska, engelska och matematik är de ämnen i 

grundskolan vilka uppfattas viktigast, de har även högst status bland elever och lärare, (den 

s.k. ”treämnesskolan”). Det är emellertid inte konstigt med tanke på att de är 

behörighetsgivande till gymnasiet.  

 

Ytterligare en annan anledning till att bildämnet uppfattas som onyttigt ur kunskapssynpunkt 

kan bero på betydelser som bildämnet präglats av under drygt ett sekel där instrumentella 

värden har dominerat mest. Om de instrumentella värdena dominerar bildlektionerna bidrar 

det till att eleverna inte uppfattar och får kunskaper inom ämnesdomänen på ett betydelsefullt 

och bra sätt. Därför kan det vara en faktor att elever inte instämmer i att det är viktigt att ha 

bra kunskaper i ämnet. Samhällsutvecklingen har gett bildämnet olika betydelser i skolan till 

skillnad från många andra ämnen. När bildämnet började etableras i skolan i mitten av 1800-

talet innehöll det t.ex. mer av koncentrations träning, geometri, linearritning, teckning för 

industriell utveckling och ökat välstånd. Därmed kan det låta och uppfattas att bildämnet hade 

större status och var ”nyttigare” med dessa inslag i undervisningen. Teckning för industriell 

utveckling beror till stor del på att under denna tid stod industrialismen för dörren.  

Speciellt under 1900-talet fick ämnet övervägande inslag av instrumentella värden och 

betydelser, t.ex. förstärkning, stöd för andra ämnen, avkopplingsämne, kompensation eller 

som belöning. Ett skolämne kan givetvis ge både instrumentella och intrisikala värden, men 

dessa exempel på ämnesbetydelser fokuserar därmed mest på instrumentella värden. Ett ämne 

som endast använder sig av instrumentella värden tappar sitt egenvärde. Därför blir det 

nödvändigt att lyfta upp bildämnets intrisikala värden, vilket kan vara kunskap och förståelse 

inom ämnesdomänen, estetisk perception, attityder till konstarten i fråga, värderingar, intresse 

och skapande förmåga. Undervisningen skall även utveckla lust, kreativitet och en skapande 

förmåga och ge allmänbildning inom själva bildämnesområdet. Kursplanen Bild från 

Skolverket vilket jag hade valt att dela upp i fem olika kunskapsaspekter, kulturarv och 

lärande, bildkommunikation, kulturliv, trivsel och miljö och bildframställning. Dessa områden 

innefattar intrisikala värden vilket är kunskaper inom själva ämnesdomänen. Bildämnet 

domineras idag av att eleverna själva skapar bilder med olika tekniker. 

 

Några andra exempel vilket tar upp attityden till bildämnet är de personligt upplevda negativa 

kommentarerna vilket speglar människors omedvetenhet och uppfattningar. Vissa människor i 
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samhället varken förstår eller uppfattar bilders betydelse vilket kan bero på att de tar bilderna 

för givet. Undervisningen i skolan kan även brista och inte anknyta till elevernas 

vardagsvärld. Därmed uppfattar inte eleverna att bild är ett ämne vilket kan leda till en insikt. 

Det är nödvändigt som lärare att göra sig medveten om vad elever egentligen lär sig på 

bildlektioner. Dels för att kunna förklara, argumentera samt ge en förståelse till elever, 

kollegor och föräldrar om ämnesfrågor uppstår. Bildundervisningen behöver i vissa fall knyta 

an mer till teman, tillämpa frågor på ett djupare sätt eller mer angeläget koppla till samhälle 

och elevers vardagsvärld för diskussion. Ett exempel kan vara ”en kulturskola för alla” vilket 

författarna Anders Marner och Hans Örtegren nämner. Om bildämnet även blir kopplat till 

olika utställningar, projekt, design, företagsmässor och entreprenörskap syns det mer, det 

bidrar även det till att göra bildverksamheten mer uppskattad och meningsfull. 

 

Det framkommer ifrån lärarintervjuerna att lärarna verkar kunna förklara och argumentera för 

ämnet när det inträffar. En bra idé kan vara att göra som ”Lärare D” vilket startar en 

diskussion i början på lektionen när man inleder något nytt område för att skapa förståelse. 

När elever ifrågasätter kan det bero på att bild inte var något enskilt ämne för dem tidigare 

under låg och mellanstadiet där det inte förekom någon undervisning på samma sätt som på 

högstadiet, därför finns det ingen riktig förståelse bland vissa elever. Lärarna vet oftast vilka 

kunskaper bildämnet ger, det kan delvis bero på att de är utbildade bildlärare och har haft 

några år i yrket, tillskillnad mot lärarkandidater och outbildade lärare. Lärarna kopplade 

mycket av sin undervisning till kursplanen, även många argument vilket lärarna använder är 

hämtade därifrån, en del var också egna som skapades under lärarutbildningen och i andra 

sammanhang. Från intervjuerna med lärarna nämner några att ämnet är som en ”motvikt till 

den andra skolan” och att ”de behöver avkoppling gentemot de teoretiska ämnena”. Därmed 

finns det fortfarande en tanke och uppfattning bland vissa lärare att ämnet skall ha en roll och 

betydelse som ett ”avkopplingsämne”, (vilket är ett instrumentellt värde).  

 

En viss motsättning kan förekomma mellan det ”teoretiska” och ”estetiskt-praktiska”, vilket 

ofta gäller vad som anses viktigast i skolan. (Det kan nästan likna två politiska block i skolan 

med olika uppfattningar). Både estetiskt-praktiska och teoretiska ämnen kompletterar 

varandra bra i skolan och är lika viktiga på sitt sätt för att undvika ett ensidigt lärande. Detta 

nämner och uppmärksammar bland annat Minstrik, Fredrik von Schiller och Nelson 

Goodman. Fokuserar man endast på ett slags lärande d.v.s. endast på ett estetiskt-praktiskt 
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eller teoretiskt arbetssätt skapar man inte en skola för alla utan enbart ett ensidigt lärande hos 

elever. 

Variation i arbetsätt gynnar generellt elevers lärande och övergripande skolarbete med 

estetiska läroprocesser ger möjligheter till olika typer av lärande. Alla elever är olika, därför 

skall ingen elev känna sig misslyckad beroende på hur man lär sig, (vilket det brukar låta i 

folkmun, ”teoretiskt eller praktiskt lagd”). Elever ska naturligtvis försöka bli starkare i ämnen 

de känner sig svaga i också. När man är upptagen av estetiska aktiviteter såsom bild utesluter 

man inte det logiska tänkandet, självfallet tänker vi då också. Ord och bild samarbetar också 

ofta med varandra i olika sammanhang som överallt i samhället där vi befinner oss och 

verkar. Något alla intervjuade bildlärare är inne på är att ge förståelse vilket berör bilden som 

kommunikationsmedel, t.ex. att bilder kan vara manipulerade inom reklam vilket moderna 

bildskapartekniker har gett möjligheten till. Därför skall man ge eleverna insikten att kunna 

läsa och tolka för att inte bli ”överkörda” av bilder och information. I samhället och den värld 

vi lever i är uppbyggd av otroligt mycket bilder, vilket idag kalls för ”bildsamhället”. En 

lärare påstod i intervjun att, bilden är precis som svenska ett språk vilket man kan lära sig 

kommunicera och uttrycka sig med. Konsten förmedlar kunskapserfarenheter t.ex. personliga 

tankar, känslor, fakta och funderingar. Bildframställning gör dessa synliga och gripbara för 

andra, och genom att förmedla kunskaper med bilder gör att kunskaper kan fastna bättre hos 

elever. Hur skulle det vara om allt bara var text i t.ex. läroböcker eller tidningar? Estetiska 

läroprocesser i ett ämnesövergripande skolarbete ger bredare och olika typer av lärande till 

skillnad mot endast textanalys. 

 

Bild och konst kan också ses som en självklar del av livet ungefär som ”livets grundläggande 

behov”. Estetisk erfarenhet såsom bild och konst hjälper oss att komma åt våra inre andliga 

kvaliteter. Det kan även bidra till en självinsikt hos människan, därmed minska ångest, 

utveckla känslointelligensen, känslolivet ”renas” och sinnet för skönhet utvecklas mer. 

Bildverksamhetens uttryck och estetiken tar vi in genom sinnena. Färg och form påverkar oss 

kraftigt, designen och formspråket hos produkter har en betydande inverkan på oss 

människor. Det får i många fall gå före funktionen idag hos olika produkter till skillnad från 

förr när de var nyuppfunna. Designen hos kläder, bilar, maskiner och andra produkter såsom 

prydnadsföremål skapar en identitet vilket har blivit viktigt, speciellt bland ungdomar, (men 

även bland äldre). Ungdomar har utvidgat sina egna uttrycksformer på senare tid i ett 

mångkulturellt samhälle och det handlar om existentiella mål, ett behov av 
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självförverkligande genom bild, design och formspråk. Inom formspråk ingår även arkitektur 

vilket ger en förståelse inom den domänen av konst.  

 

Konsthistoria ger kunskaper om, hur, var och varför de gamla konstnärerna målade och 

skapade som de gjorde. Konsthistoria ger även lärdomar om (konst), arkitektur och design i 

ett historiskt förlopp. Konstverket kan betraktas som uttryck för historiskt givna 

förhållningssätt till livet och omvärlden.  

Det är viktigt att eleverna blir sporrade till kreativitet i skolan och ta sig an problembaserade 

uppgifter vilket leder till att eleverna kan skapa någonting nytt och tillägna sig nya kunskaper. 

Kreativiteten utvecklar förmågan att fantisera, skapa, associera och lösa problem. Det finns 

ingen motsättning mellan fantasi och verklighet, därför är kreativa och skapande aktiviteter i 

skolan viktiga för elevers utvecklig. Fantasin, infallen, tillfälligheterna är en väsentlig och 

betydande del som leder fram till nya upptäckter. Fantasin och nyfikenheten löper ständigt på 

jakt efter nya lösningar och alla kan utveckla sin fantasi.  

Det finns en uppfattning att estetisk-praktisk kompetens är en personlig och mystisk 

begåvning, därmed oberoende av studier och en obeskrivbar kompetens som vissa bara har. 

Därmed kan det låta som om alla inte lära sig och utvecklas inom bildämnet, vilket är fel. Det 

beror oftast istället på elevens intresse och inställning till ämnet. Alla kan om man vill, 

utveckling står inte still. Eleverna ska känna sig hemma i bildämnet samt få viktiga, 

värdefulla och meningsfulla kunskaper.  

En slutfundering är att bildämnet på bästa vis motiveras, när eleverna uppfattar att det de lär 

sig är av betydelse för en för dem viktig kommunikationsförmåga. Tiden talar i den 

riktningen.  
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Bilaga 

Intervjuguide - Frågeområden 

 
Hur vanligt är det att elever ifrågasätter meningen med bildämnet?  
Vad tror du att det beror på?  
 
Vilka argument använder du när elever ifrågasätter meningen med bildämnet?   
Var kommer de ifrån? 
 
Vad tror du att eleverna upplever som mest meningsfullt och uppskattar mest att göra? 

 
Vilka viktiga kunskaper får eleverna genom din bildundervisning? 

 


