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Lena Larsson 



 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur bildlärare samt parter kopplade 

till ett blivande Science center har uttryckt sig om de kompetenser och förmågor som 

bildämnet kan ge elever på grundskolan. Detta har gjorts i förhållande till det 

kommande behovet av utbildad arbetskraft som finns i den aktuella kommunen. 

Vidare har syftet varit att undersöka vilka dessa kompetenser och förmågor kan vara. 

I studien har kvalitativa intervjuer använts för insamlande av empiri och tolkningen 

av dessa har visat att de kompetenser och förmågor som efterfrågas liknar varandra ur 

alla informanters perspektiv. Informanterna i den här studien har betraktat 

kompetenserna och förmågorna ur ett brett och framåtsyftande perspektiv. De har 

gjort kopplingar till näringslivets behov som till exempel att kunna förklara processer 

och flöden samt se helhetsperspektiv. De har markerat att bildämnet kan ge en 

synergieffekt vid kunskapsinhämtning i andra ämnen. De har placerat bildämnet på 

en framtida arena där estetiska lärprocesser och naturvetenskap/teknik möts. De 

kompetenser och förmågor som har lyfts fram kan sammanställas i fyra par baserat på 

vilka de är och vilket behov som finns: Att kommunicera- Kommunikation, Att 

förstå- Synergieffekt, Att vara kreativ- Kreativitet inför framtiden, Att skapa/formge 

– Attraktivitet. Ett av studiens främsta resultat visar att det finns ett glapp i 

kommunikationen mellan arbetsmarknaden och skolan. Näringslivet behöver 

tydligare presentera sina behov och skolan behöver marknadsföra de kompetenser 

och förmågor som bildämnet kan ge.  

Sökord: kompetens, förmåga, mötesplats  
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Inledning 

Författaren (det vill säga jag) till denna studie arbetar som vikarierande bildlärare och 

är tidigare egen företagare. Att skola och näringsliv/arbetsmarknaden ska närma sig 

varandra säger bland annat Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr 11) under 2.6 Skolan och omvärlden (Skolverket, 2016b). 

Under min undervisning har jag förstått att eleverna har en dålig medvetenhet om vad 

bildämnet kan tillföra dem inför deras framtida yrkesliv. I den här studien undersöks 

vad bildlärare och andra nyckelpersoner inom en utvald kommun har för tankar kring 

de kompetenser och förmågor som bildämnet kan ge. Som fond till frågeställningarna 

ställs den lokala arbetsmarknadens behov. Den aktuella kommunen har ett stort 

kommande behov av utbildad arbetskraft varför näringslivet och olika 

kommunrepresentanter gemensamt arbetar för ett höjande av kommunens elevers 

utbildningsnivå och också att få dessa att stanna kvar när det är dags att söka sig ett 

arbete. Arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft inom teknik- och 

naturvetenskapliga områden är en stor grund till skapandet av ett Science center i 

kommunen och detta center har också blivit den sammanhållande länken i denna 

studie.  

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur de fyra lokala parterna skolan/bildlärarna, 

näringsliv, kommun samt Science center ser på de kompetenser och förmågor som 

bildämnet kan utveckla hos eleverna. Detta ska göras i förhållande till det kommande 

behovet av utbildad arbetskraft inom kommunen. Syftet är därmed också att se vilka 

dessa kompetenser och förmågor kan vara.  

Frågor 

1 Vilka uppfattningar om de kompetenser och förmågor som bildämnet kan utveckla 

ger studiens informanter uttryck för? 

2 Vad anser studiens informanter om ett Science center som en mötesplats för 

näringslivet och bildämnet? 

Begreppsförklaringar 

Kompetens ska förstås som skicklighet och sakkunskap som eleven utvecklar och 

tillgodogör sig inom bildämnet. 

Förmåga ska förstås som duglighet och kunnande i två- och tredimensionellt 

skapande tekniker, bildanalys, presentation med mera som eleven kan utveckla inom 

bildämnet. 
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Livsvärld beskrivs av Kvale (1997) som en direkt upplevelse av vardagen oberoende 

av förklaringar.  

Situation ska i den här studien förstås som en aktuell händelse som studien är kopplad 

till. Denna situation är kommunens behov av arbetskraft och uppförandet av ett 

Science center för att möta det behovet. 

Science center är ett namn på center med olika tekniska och naturvetenskapliga 

inriktningar som växt upp i Sverige och internationellt. I denna studie används 

namnet för att anonymt kunna beskriva det center som byggs upp i den aktuella 

kommunen. 

Bakgrund och litteraturgenomgång 

Avgränsningar 

Rapporten tar inte upp elevers syn på frågeställningarna utan nivån läggs på en mer 

samhällelig nivå, det vill säga åsikter och tankar från personer som kan tänkas 

påverka ämnets utveckling, tillämpning, värdering och i förlängningen elevernas syn 

och förståelse för vad de kan utveckla hos sig själva. Det ska också ses som en 

avgränsning att endast informanter kopplade till bildandet av ett Science center eller 

bildlärare är utvalda. I studien analyseras inte de olika informanternas förhållande till 

bildämnet utan studien fokuserar på kompetenserna och förmågorna som bildämnet 

kan ge enligt informanterna. Deras uttalanden och olika perspektiv har till största 

delen inte varit aktuellt för analys utan det är den övergripande samlingen av 

uttalanden som tolkats. 

Bildämnets historia 

Denna studie har jag velat ge en grund att stå på genom att kort presentera bildämnets 

historiska koppling till arbetsmarknadens behov. Bildämnet växte fram tillsammans 

med Sveriges skolväsende under 1800-talet då behovet av utbildad arbetskraft ökade 

på grund av industrialiseringen (Åsén, 2006:107ff). I Europa skapades teckning som 

skolämne i början på 1800-talet men främst som individuellt lärande. Ett skifte kom 

när man införde massundervisning i klasser och ämnet institutionaliserades. I 

Sveriges allmänna folkskola hade teckning en marginell betydelse, det var först 1856 

som teckning blev ett obligatoriskt ämne på läroverken. I ”Berättelser om folkskolan 

år 1882” (Kungl. Ecklesiastik-departementet, 1887) står att läsa att teckning har 

ingått i undervisningen samt i den så kallade fortsättningsskolan som är en del av 

folkskolan. Teckningsämnet hade ett värde för arbetsmarknaden och Åsén beskriver 

”ett uttalat syfte med ämnet var att bidra till elevernas yrkeskvalificering, åtminstone 

indirekt genom att hos eleverna inpränta vikten av noggrannhet, arbetsdisciplin och 

renlighet” (Åsén, 2006:110). När teckning infördes i den svenska folkskolan var 

behovet av utbildad arbetskraft inom industrin stort. Ämnet var alltså sprunget ur en 
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direkt efterfrågan från arbetsmarknaden. När marknaden krävde designade produkter 

för att öka köpkraften ökade också kravet på en bildad befolkning varför 

teckningsämnet blev mer inriktat på bredare estetiska studier. Åsén beskriver vidare 

hur det fria skapandet fick större utrymme i styrdokumenten under 50- och 60-talen 

för att fullt slå igenom i läroplanen för 1962 (Åsén, 2006:115ff). I läroplanen för 

1969 tillkommer sedan bildkommunikation och miljökunskap och slutligen byter 

ämnet namn till bild.   

Bildämnet idag 

Utvecklingen inom tecknings/bildämnet har gått från en teknisk tradition via en 

konstpsykologisk /konsumentkvalificerande till en idag i huvudsak rådande 

bildspråklig tradition. Informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har ställt 

nya krav på medborgarna och skolväsendet. I Skolverkets rapport Bild i grundskolan 

(2015a) som också bednämns Näu-13, Nationella ämnesutvärderingen, beskrivs hur 

undervisning inom IKT släpar efter varför bildämnet fortfarande har stora 

utmaningar.  

Eleverna ska förberedas för ett livslångt lärande i en värld som förändras i allt 

snabbare takt. Den undervisning som ges i dagens skolor ger utan tvivel inte de 

kunskaper som eleverna behöver i ett helt yrkesliv vilket kunde vara fallet för 160 år 

sedan. Bildämnets framtida inriktning kan vara att framförallt ge eleverna förmågan 

att analysera sin omvärld för att på ett sunt sätt kunna ta in lämplig information från 

de olika medierna som överöser dem med intryck. Anders Marner har i Möten och 

medieringar (2005:51) presenterat bilden i relation till informationssamhället.  

Marner diskuterar  vidare i ”Möten och medieringar” kreativitet och bildämnet har av 

tradition setts vara viktigt i det hänseendet. Men Marner menar att man inte ska låsa 

kreativiteten till konstnärer och deras verk.   

Vardagslivet kan präglas av kreativitet när vi löser ett problem på ett nytt sätt. Att ta vårt öde i våra egna 

händer, att gestalta vårt eget liv, är en viktig del av ett kreativt livsprojekt; att förverkliga sig själv, att 

skapa sina egna regler, att söka sig utanför det förutbestämda (Marner, 2005:30). 

 

För att bygga en aktuell plattform att stå på när det gäller kompetenser och förmågor 

har delar av ”Design för lärande” (Kempe & Sellander, 2008) av Anna-Lena Kempe, 

lektor i pedagogik och Staffan Selander, professor i didaktik båda vid Stockholms 

universitet, studerats. Bland annat beskriver de didaktiskt interaktionsdesign, digitalt 

berättande och multimodal design vilket är viktiga kompetenser som bildämnet ska 

ge. I slutet på studiens intervjuer har bildämnets syfte nämnts för informanterna där 

det står att eleverna ska ”arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt” 

(Skolverket, 2016b).  Det ligger i linje med entreprenöriellt lärande. Där har 

Entreprenöriell pedagogik i skolan skriven av Falk-Lundqvist, Hallberg med flera 

(2011) samtliga knutna till Umeå universitet, kunnat berätta om vad som är 

entreprenöriella förmågor.  

http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild#arbeta_på_ett_undersökande_och_problemlösande_sätt
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Tidigare forskning 

Anne Bamford, professor vid University of The Arts i London, har för UNESCOs 

räkning gjort en världsomspännande undersökning som hon presenterar i The Wow-

factor global research compendium on the impact of the arts in education (2006). En 

av de slutsatser hon drar är att de estetiska ämnena har stor betydelse för elevens 

totala inhämtning av kunskaper. Jan Thavenius, professor i litteraturvetenskap skriver 

i Skolan och den radikala estetiken att ”konsten och det estetiska vidgar skolans 

vedertagna kunskapssyn” (2004:230). Han menar att det kan förändra lärandet i 

skolan och att med de icke-verbala vägarna så kompletterar det till kunskap och 

erfarenhet.  

Som tidigare nämnts så är Skolverkets rapport Bild i grundskolan (2015a) en viktig 

studie över bildämnets brister i dagsläget. Likaså Skolinspektionens Kvalitets-

granskning rapport 2013:5, Studie- och yrkesvägledning i grundskolan 

Skolinspektionen, (2013) som ger en stabil grund för hur skolan förhåller sig till 

arbetsmarknaden idag. Stark kritik riktas mot grundskolan och denna rapport 

inspirerade till detta examensarbete. 

 

Framtidens behov 

Det Science center som håller på att byggas i den kommun som är aktuell i studien 

för oss fram till framtidens behov av olika kompetenser och förmågor. Diskussionen 

förs bland informanterna om olika typer av lärande vilket tas upp i Lärare av i 

morgon av Ingrid Carlgren, samt Ference Marton, (2002:224) båda professorer i 

pedagogik.  

Skolans styrdokument 

Vad säger då Lgr 11 (Skolverket, 2016) om bildämnets centrala innehåll, syfte och 

kunskapskrav när det gäller kompetenser och förmågor som ska utvecklas? 

Skolverket presenterar bildämnet i Lgr 11 som stor betydelse för människors möte 

med omvärlden i form av personlig utveckling och förmåga att kommunicera åsikter 

och aktivt deltagande i samhällslivet. Syftet säger att eleverna ska utveckla kunskaper 

om hur bilder skapas i olika tekniker, hur de kan presenteras i olika medier och hur de 

kan tolkas. 

Det centrala innehållet är uppdelat i tre områden; bildframställning, redskap för 

bildframställning samt bildanalys. I kunskapskraven framgår att eleverna ska 

framställa bilder, utveckla förmågor att använde tekniker, verktyg och material. De 

ska även behärska färg, form och bildkomposition samt utveckla deras idéer, 

handlingskraft och omdömen om arbetsprocessen, presentation och tolkning. 
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Svenska skolans olika läroplaner har utvecklat bildämnet. Ämnet har vandrat från 

lärarstyrd avbildning till det fria skapandet, från arbetsmarknadens krav på olika 

tekniska färdigheter till estetisk fostran, från fokus på produktion av bilder till mer 

bildkommunikation och bildanalys (Åsén, 2006:108ff).  I Lgr 11 utvecklar man 

resonemanget med att skolan ska främja elevens livslånga lust till lärande och att 

eleven ska utveckla sin unika egenart för att kunna bidra till samhällslivet. Tanken är 

att förbereda eleven för att ”leva och verka i samhället” (Skolverket 2016a:7). I Lgr 

11 läser man inte direkt in arbetsmarkandes perspektiv på behovet av utbildade 

samhällsmedlemmar. Styrdokumenten för bildämnet nämner inte elevernas framtida 

arbetsliv. Den tydliga kopplingen till grundskolans betydelse för yrkeslivet har i min 

tolkning minskat till förmånen för elevens personliga utveckling i ett bredare 

perspektiv vilket i sin tur givetvis möter arbetslivet.  

Hermeneutik 

Vetenskapen kan, enligt Ödman, delas in i tre huvudprinciper, en naturvetenskaplig, 

en hermeneutisk och en kritisk vetenskap (Ödman, 2007:55f). Vetenskaperna har 

olika kunskapsformer och för den hermeneutiska vetenskapen är tolkningen 

redskapet. Intresset ligger i att öka förståelsen mellan människor och självförståelse 

hos den enskilda individen. Undersökningsobjekten är de spår som människorna 

lämnar efter sig när de försöker förmedla förståelse. Dessa spår kan vara en text, en 

målning eller ett samtal. Till skillnad från de kritiska vetenskaperna så är inte målet i 

hermeneutiken människornas frigörelse eller att använda sig av kunskapsformen 

kritik. Valet av kvalitativa intervjuer till denna rapport ligger i linje med 

hermeneutikens teorier. Redskapet tolkning är brett och historiskt intressant. I 

antikens Grekland var Hermes en budbärare och tolk mellan gudar och dödliga 

(Ödman, 2007:11ff). Att tolka kan ha olika betydelse som att säga, att förklara och att 

översätta. I detta breda spektrum söker den moderna hermeneutiken sin plats. Ödman 

beskriver att förklaringen ger upphov till förståelse och menar att den är kunskap och 

upplevelse i förening, ”det är det upplevda som blir förstått” (Ödman, 2007:96).  
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Metod  

Metodval 

För studien har valts den kvalitativa intervjun som metod för insamling av 

information. Den kvalitativa forskningsprocessen är till skillnad från den traditionella 

inte lika standardiserad (Backman, 2016:58ff). Denna process är mer flexibel och 

dynamisk och de olika momenten kan pågå samtidigt. Den kvalitativa intervjun 

ställer stora krav på den som genomför studien det vill säga forskaren själv. Det finns 

olika former av felkällor som jag som intervjuare kan lägga in i mitt arbete som jag 

behöver vara medveten om. I designen för denna studie har tanken varit att söka efter 

likheter eller olikheter i informanternas uttalanden i den kontext som Science center 

kan sägas vara där ursprunget är arbetsmarknadens framtida behov av utbildad 

arbetskraft.  

 

Förberedelse av intervjuerna 

Efter att huvudfrågeställningen var klar så arbetades vidare med tydliga intervjufrågor 

( bilaga 1). Vid val av kvalitativ intervju är avsikten hos intervjuaren att förstå eller 

att hitta mönster (Trost, 1997:16). Därför är strävan att få svar på frågan hur för att 

bland annat kunna förstå den intervjuades sätt att tänka (Trost, 1997:33). Med 

huvudfrågeställningens svar i sikte utarbetades ostandardiserade, öppna frågor 

(Svensson, Starrin, 1996:56, 63). Detta för att göra det möjligt att ställa 

uppföljningsfrågor under intervjuns gång. Frågorna var även ostrukturerade vilket 

innebär att informanten bestämmer vilken struktur svaret ska få (Trost,1997:20). 

Urval av försökspersoner 

Till skillnad från en traditionell forskningsansats som använder statistiska 

urvalsmetoder för att välja försökspersoner så har den kvalitativa metoden andra 

kriterier för urval (Backman, 2016:61). I denna studie har urvalet gjorts utifrån 

situation (se begreppsförklaring). Först har en aktuell situation i ett givet geografiskt 

område valts ut, därefter har informanter valts ut utifrån sin koppling till denna 

situation. Detta skapar en  källtriangulering, det vill säga personerna har olika relation 

till problemställningen (Göteborgs universitet, 2016).  

Vid val av kunskapskällor finns tre saker att tänka på (Hartman, 2004:280). 

Kunskapskällan ska kunna ge oss relevant information, den ska rent praktiskt vara 

tillgänglig och slutligen ska det vara etiskt tillåtet att använda denna kunskapskälla. 

Informanterna i denna studie har antingen bildläraryrket som gemensam nämnare 

eller har en koppling till utvecklingsprocessen för det Science center som är under 

uppbyggnad i kommunen. Syftet har varit att få ett så brett perspektiv som möjligt 
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bland informanterna. De fyra perspektiv som valts ut är: 

Skolkontoret/näringslivskontoret, näringslivet, Science center samt bildlärare.  

Studiens informanter är tre bildlärare i grundskolan, representant för Science center, 

representant för det lokala näringslivet genom en företagarförening, representanter för 

kommunens näringslivs-respektive skolkontor samt 2 representanter för ett 

teknolabb1 som finns inom kommunen i Skolkontorets regi.  

Informanterna förutom bildlärarna har alla varit eller är delaktiga av detta 

uppbyggande av centret på olika sätt. Skolkontorets representant är 

verksamhetskontroller, näringslivskontorets representant har bland annat arbetat som 

processledare. Kommunen har i dagsläget ett teknolabb beläget i anslutning till ett 

gymnasium. Detta kommer att upphöra när Science center startar. Detta teknolabb har 

två deltidsanställda NO-lärare som också varit informanter. Näringslivets 

representant är anställd av en av kommunens företagarföreningar. Slutligen har vi 

verksamhetschefen för centret som naturligt är vald. Han har bakgrund inom 

skolvärlden. 

Tillvägagångssätt 

Informanterna, förutom bildlärarna och teknolabb, kontaktades via e-post. Se bilaga 2 

för det informationsbrev som medföljde detta mejl. Bildlärarna och de två lärare som 

arbetar på teknolabb fick en enklare muntlig information tillsammans med 

dokumentet i samband med intervjutillfället. Intervjuerna med verksamhetschef på 

Science center och representant för skolkontoret genomfördes som en gruppintervju 

på Science center. Representant för näringslivskontoret blev intervjuad på sitt kontor. 

Bildlärarna besöktes på deras arbetsplatser. De två anställda vid teknolabb 

intervjuades i deras kontor. Företagarnas representant intervjuades i foajén till 

Stadshotellet. En diktafonapp på en Ipad användes för inspelandet av intervjuerna. 

Intervjun på Science centret var tidsbegränsad till 1,5 timmar. De övriga intervjuerna 

tog cirka 20 minuter vardera. 

                                                 

 

1 Detta teknolabb (ett namn skapat för denna studie) har funnits sedan början på 90-talet i olika 

skepnader och är ett ställe dit grundskoleklasser kan komma och testa olika naturvetenskap- och 

teknikområden och det kommer att ersättas av Science center. 
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Behandling av intervjuer/teorier 

Intervjuforskning 

Kvale (1997:49f) beskriver forskningsintervjun som ett samtal där det muntliga ska 

tolkas till text. Han menar att intervjuforskning består av två delar, först genom att 

tydliggöra den dialog som ger intervjutexterna och senare genom att klarlägga 

tolkningsprocessen. Kvale belyser skillnaden mellan en litterär text och 

intervjutexter. De senare menar han framträder vid tolkningsögonblicket och omfattar 

alltså både skapandet och tolkningen. Kvale beskriver vidare den hermeneutiska 

cirkeln med olika principer, som han hämtat från Radnitzkys (1970) analys i 

Contemporary schools of metascience, som en ständig växling mellan delar och 

helhet. Detta tankesätt har använts i uppsatsen. Som en andra princip menar han att 

tolkningen ska upphöra när man finner rimliga mönster och en sammanhängande 

enhet. Man bör vidare pröva enskilda uttalande mot helheten i tolkningen av intervjun 

samt även lägga till eventuell information om den intervjuade (Kvale, 1997:51). 

Tolkningen ska hålla sig till innehållet i informanternas uttalanden och även försöka 

förstå informanternas livsvärld (se begreppsförklaring) som detta ger uttryck för. Det 

är viktigt att jag som intervjuare har kunskaper i det ämne jag forskar inom samt vara 

medveten om mina egna förutsättningar som kan påverka tolkningsresultatet. 

Slutligen beskriver Kvale att tolkningen är kreativ och att den vidgar och förfinar det 

jag omedelbart upplever i intervjusituationen (Kvale, 1997:52). 

I denna studie har jag funderat över hur jag själv fungerar som tolk. Det jag finner 

som en bas är att jag ska tolka tecken och att undersökningsobjekten, mina intervjuer, 

utgår från kaos. Ser jag det ur det perspektivet ökar chansen att jag är öppen för vad 

tolkningen kan ge och inte i förväg låser mig på någon specifik förståelse. Denna min 

tolkning är en process i olika delar.  

Förklaringen skall alltså generera en förståelse men enligt hermeneutiken kan det 

finnas flera sätt att förstå världen eller en företeelse på. Denna studie visar inte på fler 

tolkningsalternativ utan istället argumenteras för den enklare tolkning som gjorts som 

ligger i linje med vad som är allmängiltig förståelse av bildämnets kompetenser och 

förmågor. Ödman förklarar vidare att vi inte kan ställa oss själva utanför när vi 

studerar verkligheten utan vi ser alltid utifrån olika aspekter (Ödman, 2007:14). 

Därför har jag som intervjuare och tolkare presenterat min egen bakgrund då 

tolkningen är baserad på den.  

Inför tolknings- och förståelseprocessen kan här beskrivas den hermeneutiska cirkeln 

och spiralen. Utgående från att tolkningen sker inom en viss förståelsehorisont och 

denna markera vilka tolkningar som är möjliga så bildar denna tolknings- och 

förståelseprocess en cirkel. Men denna horisont kan förändras under tiden arbetet 

pågår, då lyfter cirkeln till en spiral där svängarna mellan del och helhet framträder. 

Förförståelsen ökar, tolkning och omtolkning sker och kunskapen ökar (Ödman, 
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2007:98,103). Detta har jag som författare konkret upplevt då jag upptäckte mina 

egna förutfattade meningar och fick utvärdera min egen förståelse under arbetes gång. 

För att skapa en förförståelse av det material intervjuerna utgjorde, gjordes en 

tematisering detta enligt den hermeneutiska spiralens princip. Tematiseringen är 

grundad på en fenomenologisk reduktion (Kvale, 1997:55) för att komma fram till en 

”förutsättningslös beskrivning av fenomenets väsen”. Den kvalitativa 

forskningsintervjun kan ge en unik möjlighet att beskriva vardagsvärlden, Kvale 

beskriver livsvärlden, (se begreppsförklaringar), som en direkt upplevelse av 

vardagen oberoende av förklaringar. I frågeställningarna återfinns den enskilda 

kommunens ”vardag”, det vill säga det aktuella behovet av utbildad arbetskraft samt 

informanternas direkta svar på frågorna. Valet av informanter från flera olika 

perspektiv kan också sägas ha koppling till syftet att se en dagsaktuell situation ur den 

enskilda människans perspektiv, där varje informant har en koppling till denna 

enskilda situation. Med situation menas då kommunens behov av arbetskraft och 

uppförandet av ett Science center för att möta det behovet. 

Bearbetningen av informanternas uttalanden skedde på så sätt att stolpar gjordes av 

det som uppfattades vara kärnan och ur detta sammanfördes begrepp som relaterade 

till varandra vilket gav fyra huvudteman. Under dessa teman strukturerades 

kategorier av uttalanden som uppfattades ha en relation till varandra. 

Arbetsmarknadens behov ses som den övergripande helheten och detaljstudier den 

del som avser kompetenser och förmågor som bildämnet kan ge. De uttalanden som 

informanterna gjort som faller utanför den ramen har inte tagits med i denna studie. 

Först presenteras en övergripande sammanställning av svaren sorterade efter 

frågorna. Därefter i analysen slås svaren från fråga 1 och 2 ihop och presenteras under 

teman och kategorier. Då informanterna svarat har frågorna löpt ihop i varandra och 

inget värde ses i att analysera det utan i stället väljs att se på helheten och lyfta fram 

de teman som samtliga svar visar. Valen av informanter som kan ge svar ur flera 

olika perspektiv ger en tredimensionell arena att analysera i, en 

informanttriangulering (Kvale, 1997:220) eller som tidigare nämnts en 

källtriangulering. Studiens frågeställningar ses då från flera horisonter, fler 

livsvärldar och fler perspektiv.  

Författarens bakgrund 

Författaren är 56 år och har en bakgrund inom konst, konsthantverk och reseindustrin 

och har en Master of fine arts (MFA), högskoleexamen, i tredimensionell gestaltning, 

keramik och glas från Konstfackskolan i Stockholm. 30 yrkesverksamma år har 

skapat en bred erfarenhet av eget företagande inom bland annat glashantverk. Vid 

omskolning till lärare har detta examensarbete skrivits. Denna bakgrund är en av 

orsakerna till val av frågeställning. 
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Forskningsetiska principer 

Inför varje intervju har informanten blivit informerad om att arbetet följer de 

principer som finns beskrivet i Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa forskningsetiska 

principer innehåller fyra huvudkrav:  

 ”Informationskravet Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte… 

 Samtyckeskravet Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan… 

 Konfidentialitetskravet Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem… 

 Nyttjandekravet Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002:7ff). 

En länk till denna skrift medföljde informationsbrevet (bilaga 2) och till de som inte 

hann få ett sådant brev så fanns möjligheten att läsa ett tryckt exemplar vid 

intervjutillfället. Samtliga informanter har dock varit insatta i dessa principer och 

varit nöjda med den korta muntliga information som gavs. Deltagarna har accepterat 

medverkan efter förfrågan förutom ett antal bildlärare som inte ville delta. 

Informanterna har blivit informerade om att de är anonyma i studien och att det även 

förblir anonymt vilken kommun det gäller. Studien berör inga minderåriga. Samtliga 

informanter deltar på grund av sin egenskap av anställda i ett visst yrke eller anställda 

som har haft som uppgift i sin anställning att arbeta med Science centers utvecklande 

och/eller näringslivsutveckling.  

Informanterna har i huvudsak uttalat sig som representanter för sitt utvalda perspektiv 

och i vissa fall som privatpersoner. Det senare har inte genererat citat i denna studie 

och dessa privata uttalanden i frågeställningarna har heller inte påverkat slutresultatet 

då det har varit i mindre grad. De personuppgifter som är insamlade redovisas inte i 

studien och kommer inte att användas i något annat syfte. Det har endast varit 

bildlärarna som uppgett hur gamla de är, när de tagit examen, hur länge de arbetat 

som yrkesverksamma och vilka årskurser de undervisat i. Detta har inte visat sig 

relevant i analysen varför bara yrkeserfarenhet presenteras samt deras vetskap om 

Science center. De övriga informanterna har endast beskrivit sin yrkesbefattning och 

sitt engagemang i Science center. Denna information är endast relevant för urvalet i 

deltagandet och används inte i annat syfte än vid presentation. 
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Genomförande 

Nio personer har blivit intervjuade och detta material har transkriberats vilket 

resulterade i 29 sidor text i samma grafiska uppställning som denna studie. I 

resultatavsnittet presenteras de 9 informanterna samt deras relation till 

frågeställningarna och vilka livsvärldar de kan tänkas befinna sig i. Därefter 

presenteras resultatet av intervjuerna. Som tidigare nämnts så utgår tolkningen från en 

form av kaos. Stolpar av det som funnits vara kärnan i informanternas uttalanden kan 

ses som delar i detta kaos. Resultatet presenteras sammanställt i fyra utkristalliserade 

teman och därefter kategoriserade. Först presenteras informanternas uttalanden i 

stolpar sorterade under intervjufrågorna och sedan analyseras de två första frågornas 

svar tillsammans då skillnaderna i svar inte är så stora och det därigenom ger en 

övergripande samsyn i frågorna. För att minska risken för missvisande analys läggs 

ingen större vikt vid de enskilda informanterna och deras uttalanden då studien har få 

eller endast en informant från varje perspektiv, utan uttalandena presenteras anonymt 

och gemensamt. Under diskussionsavsnittet kommenteras vissa skillnader i syn ur de 

olika perspektiven. 

Hur fungerar jag som tolkare och intervjuare? 

Att tolka en studies resultat är ansvarsfullt och det är första gången jag gör något 

sådant. Jag har sökt stöd i litteraturen för att finna en strukturerad metod, en form för 

analys och presentation. Att analysera varje enskilt uttalande och tematisera och 

katalogisera det faller dock på mitt eget kunnande och min livserfarenhet i branschen. 

Att göra detta finner jag vara en styrka hos mig. En svaghet som jag varit försiktig 

med att inte låta ta plats är att jag kan ha tendenser till förutfattade meningar 

angående resultatet av frågeställningarna. Jag kan tro mig om att veta innan 

informanterna svarat och har där upptäckt hur fel jag kan ha. Det ökar kravet på min 

förmåga att lyssna och förstå vad informanterna sagt och att sätta mig in i deras 

livsvärld. Resultatet av undersökningen är därigenom intressant för mig som person 

och att jag fått utvecklas som tolk. Jag blir därigenom också delaktig i den 

hermeneutiska spiralen eftersom jag går från insikt till insikt och min 

förståelsehorisont förändras därigenom min helhetssyn och så vidare. Oerfarenhet i 

intervjuteknik har lett till felsägningar ibland men i det stora hela har jag lyckats hålla 

mig från egna hypoteser, ledande frågor med mera.  

Efter min första intervju insåg jag att jag ville ge informanterna information om 

bildämnets syfte. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att 

skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett 

undersökande och problemlösande sätt (Skolverket, 2016b). 

http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild#arbeta_på_ett_undersökande_och_problemlösande_sätt
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild#arbeta_på_ett_undersökande_och_problemlösande_sätt
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Detta för att öka bredden på informanternas svar. Vid första frågan angående vilka 

kompetenser som kan tänkas utvecklas så fick de svara en vända utan information. 

Därefter fick informanterna göra en ytterligare kommentar. Denna benämns fråga 1b. 

Den första informanten som intervjuades fick denna möjlighet vid ett återbesök.  

De följdfrågor som ställts har varit i syfte att vidga informantens svar då det ibland 

upplevts som svåra frågor. Följdfrågorna har ibland varit i syfte att leda tillbaka 

informanten till ursprungsfrågan om det upplevts att den inte blivit besvarad. I några 

intervjuer har samtalet gått i en annan riktning än huvudfrågorna vilket denna 

intervjuteknik ska tillåta. Det har dock inte framkommit någon information som anses 

ska ingå i studien. 

Informanternas livsvärld 

Jan Trost (1997:34) framhåller att man som intervjuare ska arbeta med att förstå sin 

informant, sätta sig in i dennes sätt att tänka och i dennes förståelsevärld. 

Anledningen till att informanterna valts ut från olika perspektiv är att få 

källtriangulering, att frågorna belyses från olika arenor med personer med olika 

bakgrund. De sammanstrålar i det gemensamma intresset, elevernas utveckling av 

kompetenser och förmågor. Ur informanternas svar samt deras egen information om 

sig själv kan tre olika livsvärldar skönjas: 

 Skolans värld där bildlärarna befinner sig 

 Näringslivets värld där vi finner företagarnas och näringslivskontorets 

representant 

 Ett mellanting där informanterna har ett ben i varje läger. De som direkt har 

arbetat med Science center och som dessutom har ett förflutet inom 

skolvärlden, det vill säga skolkontorets verksamhetskontroller, Science 

centers verksamhetschef samt de två anställda vid teknolabb. 

Presentation av informanterna 

1. Kvinna, bildlärare, nyutexaminerad. Känner inte till Science center. 

2. Kvinna, bildlärare, ca 15 år i yrket. Liten vetskap om Science center. 

3. Man, bildlärare, ca 15 år i yrket. Känner inte till Science center. 

4. Man, verksamhetschef på Science center, tidigare rektor 

5. Man, verksamhetskontroller på Skolkontoret, tidigare 15 år i läraryrket. 

6. Kvinna, strateg, näringslivskontoret. Arbetat med utvecklingen av Science 

center. 

7. Man, representant för stadens företagarförening. Insatt i Science centers 

utveckling och företagarnas/näringslivets insats. 

8. Kvinna, anställd NO-lärare på kommunens tekno-labb. 

9. Man, anställd NO-lärare på kommunens tekno-labb. 
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Resultat 

Som tidigare nämnts presenteras först en sammanställning av informanternas 

uttalanden sorterat efter intervjufrågorna. I analysen sammanställs därefter svaren till 

både fråga ett och två. Detta för att svaren har smält samman i intervjuerna och det 

har inte visat sig intressant att separerar dessa. Dessutom har det visat sig att de fyra 

utkristalliserade temana återfinns i båda frågors svar fast sett från olika synvinklarna. 

Redovisningen är begränsad till att presentera informanternas uttalanden direkt 

sorterade efter de fyra teman vid den första tolkningen. Under varje tema är 

kategorier av uttalandena gjorda utan att begränsa till antal. Efter varje frågeställning 

ligger en tolkning kopplad till relevant litteratur. En samlad bild ges av 

informanternas uttalanden och tolkningen är gjord utifrån helheten. Citaten 

presenteras anonymt. Har skillnader visats i de olika informanternas perspektiv har de 

presenterats övergripande i diskussionsavsnittet. Se bilaga 3 för sammanställning av 

stolpar och bilaga 4 för schematiska tabeller över resultaten. 

Intervjufråga 1a 

Vilka kompetenser/förmågor utvecklas eller skulle kunna utvecklas inom bildämnet 

som möter upp det lokala näringslivet och det kommande behovet av utbildad 

personal? 

Svaren har delats upp i fyra huvudteman: 

 Att kommunicera 

 Att förstå 

 Att vara kreativ 

 Att skapa/formge 

Inom temat att kommunicera ligger kategorierna: 

 Att presentera 

 Att informera 

 Att uttrycka/beskriva 

 Att förklara 

 Att åskådliggöra 

Tolkning: Informanterna lägger stor vikt vid att bildämnet ska utveckla elevens 

kommunikationsförmåga. Det sammanfaller med Lgr11 och bildämnets syfte där man 

säger att eleverna ska utveckla förmågan att ” kommunicera med bilder för att 

uttrycka budskap” (Skolverket, 2016b). En av informanterna säger ” Bildämnet är en 

bricka i ett gemensamt sätt att uttrycka sig, man har lättare att möta människor och 
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lättare att samarbeta och ta till olika sätt att uttrycka sig”. Denna förmåga möter 

arbetsmarknadens behov på många olika plan. Produkter ska presenteras, förklaras 

och åskådliggöras. Information ska nå ut. Vi lever i ett kunskaps- och 

informationssamhälle och en av skolans uppgifter idag är ”att utveckla redskap och 

kompetenser för att hantera och värdera information” (Carlgren & Marton, 

2005:190). En annan informant ställer sig frågan ” IT- hur presenterar man på ett bra 

sätt i ett snabbt flöde?” och menar då att bildämnet har en uppgift där. När Anders 

Marner diskuterar bilden i informationssamhället säger han ”bildens betydelse ökar 

successivt inom medier och kommunikation. Dagens samhälle är det historiskt sett 

mest bildtäta samhället” (Möten och medieringar, 2006:51). 

Inom temat att förstå ligger kategorierna: 

 Att skapa förståelse 

 Att tolka 

 Att se sammanhang och helhet 

 Att få andra perspektiv 

 Att tänka tredimensionellt: 

Tolkning: Jan Tavenius (2004:230) säger att ”av konsten och konstens värld kan vi 

lära oss att samtala med varandra på ett öppet, levande och perspektivrikt sätt”. Några 

av informanternas uttryck är ” Att man är friare, bild… har stor kraft; Att förklara 

processer och flöden, hur allt hänger ihop; Att få helhetsperspektiv, se sammanhang 

och helhet”. 

Inom temat att vara kreativ ligger kategorierna:  

 Att tänka kreativt, ”thinking outside the box” 

 Att lösa problem och analysera 

Tolkning: Informanterna använder begreppet kreativ vid ett flertal tillfällen. När jag 

använder begreppet som ett tema är det då i ett brett spektra där synonymer skulle 

kunna vara nyskapande, idérik, initiativrik, uppfinningsrik och fantasirik. Författaren 

till Entreprenöriell pedagogik i skolan (Falk-Lundqvist, Å, 2011:41) talar om 

generella entreprenöriella kompetenser som bland annat kreativitet, initiativkraft, 

ansvar och förmåga till problemlösning. Här går det att dra tydliga paralleller till 

informanternas uttalanden.  Att tänka utanför ramarna har varit och är den stora 

förmågan till utveckling, nya uppfinningar, ny förståelse med mera. Anne Bamford 

(2009) beskriver karakteristiska metoder i program som har en hög kvalitet i det 

konstnärliga innehållet. En av dessa metoder är att ”encourage people to go beyond 

their perspective scope, to take risks and to use their full potential” (Bamford 

2009:90). 
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Inom temat att skapa ligger kategorierna: 

 Design 

 Utsmyckning och skapa miljöer 

 Design som interaktion mellan teknik och människa 

Tolkning: Här finner vi den direkta kopplingen till produktionen av alster och 

utvecklingen av estetiska kompetenser och förmågor som anvisas i Lgr 11. Intressant 

i informanternas svar är att man ser bildämnets kompetenser som viktiga för 

människan i förhållande till tekniken. En av informanterna säger ”Farligt om man 

tänker att naturvetenskap och teknik är nån slags, frånkopplat estetik. Det hör ju 

ihop”. Det som vidare är aktuellt i studiens frågeställning är bildämnets koppling till 

arbetsmarknaden och näringslivets behov. Jan Thavenius (2004) diskuterar estetiken i 

samhället utifrån olika perspektiv. Väsentligt är begreppet marknadsestetik som han 

beskriver som ”den estetik som formas och används i sammanhang…knutna till 

ekonomiska och politiska intressen” (Thavenius, 2004:109ff, 221). Han menar att 

inom estetikens område är marknadsestetiken dominerande. Informanterna i denna 

studie visar på näringslivets behov av design och att kunna presentera produkter. Det 

finns även en annan sida av myntet och det är att människorna formas. Thavenius 

(2004:110) säger ”bilder av den verklighet vi lever i och föreställningar om oss själva 

och världen skapas i sällan skådad omfattning”. Så detta tredje tema ”att skapa” vävs 

samman med de två tidigare ”att kommunicera” och ”att förstå”.  

Intervjufråga 1b 

Följdfråga till 1a efter att informanterna fått läsa eller höra ett citat ur syftet för 

bildämnet: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att 

skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett 

undersökande och problemlösande sätt (Skolverket, 2016) 

Har ni någon ytterligare kommentar? 

Dessa stolpar är inte tematiserade då det bör synas i studien på en eventuell skillnad i 

svaren efter information om ämnets syfte. 

 Syftena i ämnena är likartade och problemlösning med mera återfinns i No-

ämnena också. 

 Hitta bra grejor där vi utvecklar lärandet tillsammans 

 Detta återfinns i det entreprenöriella lärandet 

 Bildspråket har ett värde 

http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild#arbeta_på_ett_undersökande_och_problemlösande_sätt
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild#arbeta_på_ett_undersökande_och_problemlösande_sätt
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 Det som tilltalar är även ett lärande. Stannar ögat vid det då stannar tanken vid 

föremålet 

 Det lustfyllda 

 Att göra val, man påverkas av det estetiska och det lustfyllda 

 Entusiasmera till vidare utbildning 

 Tänka utanför boxen- tänka fritt- allt går hand i hand. Teknik är så mycket 

mer nu 

 Det innovativa tänkandet, omskapandet, finns med överallt 

 Locka och väcka intresse 

 Bild har historiskt varit ett konstnärligt sätt att tänka. Nu jobba mot ett mål, 

problemlösande 

Tolkning: Informanternas uttalanden efter att ha fått informationen om ett av 

bildämnets syften stärker ytterligare de fyra teman som framkommit. Jag har 

medvetet inte lagt in dessa uttalanden i den första tematiseringen för att visa på att 

inte denna följdfråga har lett in informanterna på en väg som jag som intervjuare 

styrt in dem på. Jag uppfattar det dock som att resultatet inte skulle påverkats. En 

av informanterna nämner ” entusiasmera till vidare utbildning” och jag vill 

återigen referera till Anne Bamfords stora studie där hon berättar att 

bildundervisning, arts education, bidrar till att öka studentens utbildningsnivå och 

akademiska prestationer, (Bamford, 2009:107). Vidare tar man upp det 

entreprenöriella lärandet. Skolan utvecklar en ny roll där samarbetssystem har 

ersatt konkurrens, skolan är mål och resultatstyrd, elevsynen har förändrats 

liksom lärarens roll, entreprenöriell pedagogik svarar mot läroplanens intentioner 

(Falk-Lundkvist med flera, 2011:20). 

Intervjufråga 2 
Hur ser du på behovet av kompetenserna som bildämnet kan ge? 

Svaren har delats upp i fyra huvudteman: 

 Kommunikation 

 Synergieffekt 

 Kreativitet inför framtiden 

 Attraktivitet 

Inom temat Kommunikation ligger kategorierna: 

 

 Kritiskt granska flödet av information    

 Marknadsföring, beskriva en produkt i ord och bild 

 Tredimensionella prototyper, fotografier 



21 
 

Tolkning: I det samhälle vi lever i nu, som ibland kallas kunskapssamhället, är inte 

skolans uppgift att tillhandahålla information utan att ge eleven redskap och 

kompetenser för att kunna hantera och värdera information, ( Carlgren & Marton, 

2005:190).  

 

Inom temat Synergieffekt ligger kategorierna: 

 Kunskaper stärks i andra ämnen när man arbetar med estetiska ämnen 

 Vi är alla olika, behöver tänka på olika sätt, se från olika håll, lära på olika 

sätt, förstå på olika sätt 

 Förlora sig i en bild, få nya tankar, förstå sig själv, forma sig själv, skapa sig 

själv 

 

Tolkning: Här tog Skolkontorets representant upp Ann Bamfords forskningsresultat i 

”The wow-factor” (2006). Hon visar på en synergieffekt för elever som studerar art. 

När Bamford presenterar education in the arts förklarar hon arts som “teaching in the 

fine arts, music, drama, crafts, etc”. Hon förklarar ”arts education aims to pass on 

cultural heritage to young people, to enable them to create their own artistic language 

and to contribute to their global development” (Bamford, 2006:21). Som 

synergieffekt presenterar hon “arts education develops ICT literacies and technical 

skills” (Bamford, 2005:137). Men man behöver skilja på det som hon ovan beskriver 

som ”education in the arts” och ”education throu the arts” (Ibid:140). Det är det 

senare som ger kopplingen mellan bildämnet och teknik som informanterna nämnt. 

Här kommer det tidigare nämnda citatet av Thavenius (2004:230) in ”…det estetiska 

vidgar skolans vedertagna kunskapssyn”. 

 

Inom temat kreativitet inför framtiden ligger kategorierna: 

 Jobba med mixen, ämnesövergripande 

 Galilei, da Vinci, konst-teknik 

 Blanda kompetenser från olika ämnen för att bygga framtidens samhälle 

 

Tolkning: Informanterna beskriver de förmågor som bildämnet kan ge på ett brett 

spektra. De använder ord som lustfyllt, entusiasmera, innovativ, omskapande. De 

beskriver bildämnet som ett sätt att utan ord kommunicera. De anser att man ska 

sträva efter ämnesövergripande arbete då bildämnet kan bidra med något som inte 

finns i så hög grad i till exempel matematik eller NO-ämnen. Thavenius (2004:230) 

säger att ”konsten och det estetiska kompletterar med de icke verbala vägarna till 

erfarenhet och kunskap. Alla sinnen får vara med. Känslorna, fantasin och 

inlevelseförmågan som gör oss till kännande och ansvarstagande människor lämnas 

inte utanför lärandet”. Informanterna drar även paralleller till de gamla mästarna 
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Galilei och da Vinci som både var konstnärer och vetenskapsmän inom olika 

områden. 

 

Inom temat Attraktivitet ligger kategorierna:  

 Att tycka om någonting 

 Design/industridesign, formseende och bildseende 

 Att sätta färg på en värld 

 Gör något vackert, attraktivt så det blir mer förståeligt 

 

Tolkning: Under fråga 1a´s tema ”att skapa” kan man säga att produkten ligger och 

här framkommer resultatet av denna produkt vilket då är ett behov som omgivningen 

har.  

 

 

Intervjufråga 3 

Hur ser du på Science center som en mötesplats för dessa tankar? 

Informanterna lyfter fram den frihet som Science center har jämfört med skolan. De 

har ingen skolplikt och inga krav på sig vad det ska innehålla. Näringslivet har här en 

arena att möta eleverna. Här är några stolpar: 

 det blir som en annan grej… du får som se mer 

 en jättebra mötesplats…Man kan vara ett gäng som föreläser om bildämnet, 

man kan ställa ut…elever som pratar om bildämnet  

 bra för elever att få en koppling till när det används…vad som finns i 

arbetslivet…alla har ju som en egen presentation av sig själv… Vad är det jag 

vill visa?....det skulle kunna vara en kanal vidare 

 vi har ju ingen skolplikt att ta sig till oss…Vad kan vi göra som man inte kan 

göra på skolor…nätverkandet…samarbetet och vara den här 

mötesplatsen…Lärarfortbildning…få bra utveckling och utbildning och 

kompetenshöja vår skola och vår bygd. 

 har andra möjligheter att erbjuda 

 Science center ska ju också vara en mötesplats eller navet för dom här 

frågorna så att man har som en väg, en ingång…olika aktiviteter som 

näringslivet också tycker är viktigt… föredragshållare från näringslivet i det 

här med framtida arbetskraft . 

 att ungdomarna…ha lite roligt…få se ett antal problemställningar som dom 

ska försöka lösa  

 förstår att det är möjligt att det jag gör kan kopplas vidare till en funktion eller 

ett språk tror jag. Jag tror att den kopplingen kan saknas i skolan. För vi är 
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väldigt mån om att det ska va bredd, vi får inte fastna i en inriktning eller ett 

företag eller, utan att alla ska ges chansen.  

Tolkning: Författarna till Lärare av i morgon diskuterar utvecklandet av förmågor 

och förhållningssätt (Carlgren & Marton, 2005:224ff) och konstaterar att ”den mest 

fundamentala aspekten av lärande är att lära sig se, erfara, uppfatta, förstå världen på 

olika…sätt”. Man menar att det finns ett informellt lärarande där lärandet är en 

biprodukt när man gör andra saker. Kunskaperna ”konstitueras i samspelet mellan 

människor och mellan människor och  [kunskaps-] domäner” (Carlgren & Marton, 

2005:225). Här lyfter de fram att det arbete som krävs för att se dimensionerna i 

kunskapsdomänerna inte behöver ske i klassrummen utan huvudsaken att 

undervisningen har fokus på lärandet. Här kan ett Science centrum vara en plats där 

denna informella undervisning kan ske. Detta informella lärande kan ge eleverna 

förmågan till livslångt lärande menar författarna. 

 

Sammanfattande tolkning 

Liksom Hermes var tolk och budbärare av gudarnas budskap i den grekiska 

mytologin så är jag, som författare av det här examensarbetet, en tolk som ska bära 

fram ett resultat till läsarna. Som tidigare nämnts har jag valt att utgå från kaos i 

tolknings- och förståelseprocessen (Ödman, 2007:97). Ödman beskriver ”det gäller 

alltså att bringa reda i… det kaos av tecken, som den tolkade världen består av, så att 

ett mönster slutligen börjar framträda” (Ödman, 2007:126). Informanternas 

uttalanden ses ur ett slags fågelperspektiv och därefter kan mönster urskiljas som kan 

skapa teman. Den hermeneutiska spiralen, tolkningsprocessen, saknar början och slut. 

Först markeras en början genom att visa på ett antal uttalanden och när vissa teman 

och kategorier uppstår fryser jag ögonblicket och en analys kan göras för att skapa en 

förståelse (Ödman, 2007:107). Ödman ställer vidare följande fråga: ”Efter vilka 

principer och på grundval av vilka kriterier kan man etablera tolkningssystem och 

välja tolkning?” (Ödman, 2007:108). Först tolkas den yttre verkligheten, i denna 

studie görs inte en existentiell tolkning. Informanternas känslor, privata åsikter med 

mera tolkas inte utan det är det konkreta i deras påståenden som är intressant. Ur 

delarna kan helheter upptäckas som sedan kan bekräftas när delarna analyseras igen.  

Tolkningarna som placeras efter varje kategori i svaren kan ses som en kontroll av 

tematiseringen mot tidigare forskning och vetenskaplig litteratur. Detta kan enligt 

Ödman ses som en yttre kontroll (Ödman, 2007, 111ff). Den inre kontrollen innebär 

att ställa sig frågan om tolkningarna motsäger varandra. Är verkligheten som 

granskas korrekt beskriven? I resultatredovisning återfinns ett första tolkningstillfälle 

när stolpar väljs ut. Vid redovisningen skalas alla extra ord och hummanden bort för 

att se kärnan i informanternas uttalanden och detta komprimerade uttalande kallas i 

denna studie för stolpar. Talspråk skrivs delvis om till skriftspråk. Om en informant 
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har haft en längre utläggning innan själva kärnan framkommit är uttalandet 

komprimerat.   

Nästa tolkningstillfälle uppstår när varje enskild stolpe ska placeras i ett tema och en 

underkategori. De olika uttalandena var lätta att förstå och relativt lätta att placera in i 

teman. Dessa grundläggande tolkningar motsäger inte nämnvärt varandra varför den 

inre kontrollen känns säker. Nästa steg i tolkningen av teman och kategorier läggs i 

analysdelen i den här rapporten. Frågan om verkligheten beskrivs korrekt kanske kan 

besvaras med att de olika arenorna som tas upp, grundskolan, högskolan och 

arbetsmarknaden är bekanta områden för mig som tolkare liksom för informanterna 

och i hög grad för rapportens läsare. Science center är en ny arena under vardande 

och dess verklighet har vi istället en möjlighet att påverka. Den mängd av uttalanden 

som informanterna gett har indirekt gett mig som tolkare ett självförtroende att se de 

teman som framkommit (bilaga 3). Vid förmedlingen av resultaten där stolparna 

ligger under teman och underkategorier kan en förståelse skapas.  

Analys 

Fyra teman har utkristalliserats ur informanternas uttalanden. Varje tema är 

tillräckligt brett för att rymma flera kategorier vilket gör att de flesta uttalanden 

platsar någonstans. Vissa uttalanden skulle kunna finnas med under flera kategorier 

men där är ett val gjort och om valet är mindre bra så påverkar det inte slutresultatet i 

någon större omfattning. Informanterna är erfarna och professionella yrkesmänniskor 

som deltagit i intervjuerna på ett strukturerat sätt så svaren är tydliga och även djupa. 

Informanterna har vandrat mellan rent konkreta förslag till mer abstrakta. Som 

exempel ”Att förklara saker” till att ” Man behöver alla sina sinnen för att leva fullt 

ut”. Kategorierna är inte begränsade utan de har fått bli så många som uttalanden gett 

även om det är bara ett uttalande bakom en kategori. Uttalandena är sammanfogade 

efter den första tolkningen till teman och underkategorier. Vid sammanställningen av 

de två första frågornas svar syns att de fyra teman som skapats under varje fråga kan 

mötas.  Fråga 1: Att kommunicera, Att förstå, Att vara kreativ, Att skapa/formge. 

Fråga 2: Kommunikation, synergieffekt, kreativitet inför framtiden, attraktivitet. Det 

ger fyra par:  

 Att kommunicera- Kommunikation,  

 Att förstå- Synergieffekt,  

 Att vara kreativ- Kreativitet inför framtiden,  

 Att skapa/formge – Attraktivitet.  

 

Varje par innehåller alltså svaren från både intervjufråga 1 och 2, kompetenser kontra 

behov. Det skapas alltså en ytterligare helhet, en huvudtolkning, som kan bekräfta 

delarna i de detaljerade tolkningarna. 
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Kommunikation är grundläggande i Lgr 11´s syfte, centrala innehåll och 

kunskapskrav i bildämnet. Bildlärarna framhåller bildkommunikation som ett av de 

främsta områden de undervisar i. Samhället har ett högt ställt krav på sina framtida 

medborgare vad gäller främst digital kommunikation ur fler perspektiv vilket även 

näringsliv och kommunrepresentanter markerar.  

Att förstå och utveckla sin kunskap är primärt för varje individ. Bildämnets förmågor 

ökar individens totala utveckling.  

Kreativitet är ett ord med många betydelser men kopplas gärna till estetiska ämnen 

och förmågan krävs i arbetslivet.  

Att skapa, formge och presentera produkter för att attrahera en köpare eller för att 

utveckla vår samhällskultur är ett konstaterat fakta.  

 

Sammanfattning av resultat 

Syftet med denna studie är att se hur några av de olika parter som omger bildämnet 

ser på de kompetenser och förmågor som ämnet kan utveckla hos eleven. Det ska 

göras i förhållande till det kommande behovet av utbildad arbetskraft inom 

kommunen.  Syftet är också att se vilka dessa kompetenser och förmågor kan vara. 

Nedan sammanfattas några av studiens resultat: 

 Informanterna i den här studien ser på kompetenserna och förmågorna ur ett 

brett och framåtsyftande perspektiv 

 De gör kopplingar till näringslivets behov som till exempel att kunna förklara 

processer och flöden, se helhetsperspektiv, tänka i nya banor 

 De markerar att bildämnet kan ge en synergieffekt i andra lärprocesserna 

 De placerar bildämnet på en framtida arena där estetiska lärprocesser och 

naturvetenskap/teknik möts 

 De kompetenser och förmågor som lyfts fram kan sammanställas i fyra par 

baserat på vilka de är och vilket behov som finns: 

1. Att kommunicera- Kommunikation,  

2. Att förstå- Synergieffekt,  

3. Att vara kreativ- Kreativitet inför framtiden,  

4. Att skapa/formge – Attraktivitet.  
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Diskussion  

Reliabilitet och validitet 

I studier med kvalitativ inriktning handlar validitet och reliabilitet om att kunna 

beskriva att man på ett adekvat och systematiskt sätt har samlat in och bearbetat data 

(Göteborgs universitet, 2011). Validitet innebär bland annat att endast frågor som är 

relevant i sammanhanget ställs och reliabiliteten att intervjuerna genomförts på ett 

pålitligt sätt. 

Den inre validiteten består av beskrivning i studien av förförståelse, datainsamling, 

deltagarurval samt analysprocessen. I denna studie har också dialogisk validering 

använts som innebär att deltagarna under intervjun kan rätta eventuella misstag. Till 

studien har personer valts som har olika relation till frågeställningarna, så kallad  

triangulering, för att kunna se problematiken ur olika synvinklar. 

Reliabiliteten i studien handlar bland annat om bra utrustning för intervjuer, 

beskrivning av författarens egen förförståelse, författarens/intervjuarens förmåga att 

göra bra intervjuer, samt förmåga att vara följsam gentemot de data som framkommit. 

Valet av kvalitativa intervjuer som metod grundar sig delvis på författarens 

arbetslivserfarenhet som gett god förmåga till samspel med olika människor, god 

förmåga till lyssnande och analys under arbetets gång vid intervjuerna. Det har 

genererat bra följdfrågor samt även en utveckling av intervjufrågorna under pågående 

intervjuer. Denna process har även lett till att ett återbesök gjorts hos en informant för 

att ge denne samma förutsättning som de övriga. Vid intervjuerna har en Ipad använts 

med en diktafonapp som fungerat bra. 

Informanternas perspektiv 

I studien har tidigare begreppet livsvärld tagits upp och informanterna är uppdelade i 

tre olika sådana. Den bredaste diskussionen förs av de informanter som har ett ben i 

skolvärlden och ett ben i samhället i form av utvecklingen av ett Science center. De 

informanter som står näringslivet närmast har sitt fokus på behoven av arbetskraft 

men har inte funderat vidare på vilka specifika kompetenser som skulle kunna fylla 

dessa behov. Bildlärarna å sin sida, som har sitt perspektiv utifrån skolvärlden och det 

ämne de undervisar i, har inte nämnt något om synergieffekter och de resultat som 

Ann Bamford redovisat att bildämnet stödjer kunskapsutveckling i andra ämnen. 

Kunskaperna om detta finns troligtvis men har inte lyfts fram. Ur alla informanters 

perspektiv har man sett förmågor och kunskaper ur ett till stor del abstrakt synsätt, 

vilket ses som positivt. Det visar på en insikt i hur ämnet är uppbyggt idag. Vi har 

lämnat skapandet av en konstnär och dess tekniska skicklighet bakom oss till 

förmånen för kommunikation/IKT, bredare bildkunskap och nya medier.  

http://www.medicine.gu.se/allmed
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Bildämnets kompetenser och förmågor 

Fyra tydliga teman har utkristalliserats ur svaren på fråga 1 och 2. Dessa teman möts i 

sitt innehåll varför det går att analysera dem tillsammans.  

 Att kommunicera- Kommunikation,  

 Att förstå- Synergieffekt,  

 Att vara kreativ- Kreativitet inför framtiden,  

 Att skapa/formge – Attraktivitet.  

Dessa fyra temapar har god grund i Skolverkets styrdokument Lgr 11 samt verkar 

möta arbetsmarknadens behov på ett övergripande plan. Tveksamheter finns när 

frågan plockas ner på ett mer detaljerat plan. Hur gör vi egentligen när vi ska visa på 

dessa förmågor och kompetenser från skolans sida och hur presenterar näringslivet 

sitt behov mer detaljerat? Vems uppdrag blir det att hjälpa dessa två parter att möta 

varandra på ett mer fruktsamt sätt för att öka den allmänna kompetensen hos de 

ungdomar som ska söka arbete i kommunen framöver? 

Arenor 

Vi kan se fyra olika arenor: grundskolan, Science center, högskola/universitet samt 

slutligen arbetsmarknaden. Informanterna markerar genom sina svar värdet av 

bildämnets kompetenser. Detta bör innebära att dessa ska löpa tidsmässigt 

tillsammans med den enskilde individens utveckling. På universitetsnivå börjar 

utbildningar som lyfter tanken på estetiska värden kopplat till naturvetenskapliga och 

tekniska värden dyka upp. Bildämnet börjar möta sin ursprungliga bana som direkt 

sprunget ur arbetsmarknadens behov men denna marknad är nu så ofantligt mycket 

bredare och mer svårtolkad för den enskilde att större medveten styrning krävs på 

utbildningsnivå. Vad ska styra utbildningens utveckling? Kan vi koppla samman de 

olika arenorna på ett mer fruktsamt sätt och lyfta de förmågor som kommer att krävas 

av individen i framtiden?  

 

Bildämnets värde och identitet 

Vad skulle hända om bildämnet togs bort i grundskolan? Estetiska ämnen är inte 

längre obligatoriska på gymnasiet genom införandet av Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, Lgy 11 (Skolverket, 2011). Inom 

vilka ämnen skulle de kompetenser och förmågor som vi diskuterat kunna utvecklas? 

I varje ämne krävs det av eleven att kunna göra presentationer, att kommunicera och 

att utveckla sin kreativitet men att tydliggöra dessa förmågor samtidigt med det 

ämnesspecifika anser jag inte har någon hög prioritet i dagens skola. Kunskapskrav i 

de olika ämnena sammanflätas, till exempel analys och berättande i svenska och 
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bildämnet, men ger inte tyngd åt de förmågor och kompetenser som utvecklas i 

bildämnet idag. I de olika uttalanden som informanterna gett oss ser vi att bildämnet 

är så starkt sammanflätat med individen och samhället att vi kan fråga oss varför inte 

ämnet har högre status och rent praktiskt lyfts fram mer på de fyra arenorna som 

nämnts ovan. 

Bildämnet är idag ett ämne som har problem med sin identitet och sitt värde jämfört 

med andra ämnen på grundskolan. Den nationella ämnesutvärderingen från 2013, 

Bild i grundskolan, Näu-13, (Skolverket, 2015a) konstaterar att elevernas och 

lärarnas ämneskonceptioner inte stämmer överens. Eleverna ser ämnet mer som ett 

praktiskt-estetiskt ämne (Skolverket, 2015a:57) och lärarna följer Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 som säger att bildämnet ska 

innehålla mer kommunikation och bildanalys (Skolverket, 2015b:48).  

Denna studie visar att näringslivet har en tendens att inte veta vilka kompetenser och 

förmågor bildämnet kan ge och underförstått säger Näu-13 detsamma om elevernas 

inställning till dessa förmågor. Genom att PISA-undersökningen och liknande 

undersökningar inte tar upp estetiska kompetenser och likaså de svenska nationella 

proven i grundskolan, kan vi också ana ett lägre värdesättande av bildämnet 

(Skolverket, 2016c). Trots detta så lyfter denna studies informanter upp alla de 

kompetenser och förmågor som arbetsmarknaden kan komma att behöva och som 

bildämnet är en stark skapare av, till exempel utvecklande av kreativitet, 

initiativförmåga och helhetssyn.  

Den sammanhållande länken i detta examensarbete är ett Science center som håller på 

att färdigställas i den aktuella kommunen och informanterna är antingen personer 

som har koppling till detta center eller så är de bildlärare i kommunen. Detta Science 

center är sprunget ur ett stort kommande behov av utbildad arbetskraft i kommunen 

och näringslivet är en stor initiativtagare liksom kommunens skol- och 

näringslivskontor.  Bildämnet saknar den givna plats på denna arena om man ser till 

de kompetenser och förmågor som näringslivet söker efter. Ett glapp mellan behov 

och kunskaper om vad bildämnet tillför kan tydligt skönjas. 

De förmågor och kunskaper som bildämnet kan ge lyfts högt av alla parter. De har 

sett elevens utveckling genom ämnet som till exempel kunskapshöjning i andra 

ämnen, förskönande av vår värld, förståelse av omvärlden och kommunikation samt 

den rent praktiska kunskapen som design av produkter. Det sätt samhället- den 

enskilde individen och de som är politiska beslutsfattare- värderar bildämnet kan 

dock inte sägas matcha de uttalanden som informanterna gjort då de till exempel inte 

sett att bildämnet kan vara en del i Science centers innehåll eller som i fallet när de 

estetiska ämnena eliminerats som obligatoriska på gymnasienivå. Det finns alltså ett 

glapp mellan insikten om det faktiska behovet av kompetenserna som bildämnet kan 

ge och åsikten om värdet av dessa. Man påstår sig vara i stort behov av dessa 
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förmågor men visar det inte i praktisk handling. Detta kan i sin tur leda till att 

eleverna inte förstår värdet av dessa kompetenser och förmågor.  

Resultatet och värdet av uppsatsen 

Resultaten av uppsatsen är i sig inga större nyheter. De förtydligar och belyser en del 

av problematiken som bildämnet befinner sig i idag, eller sett ur en annan synvinkel, 

den problematik som arbetsmarknaden befinner sig i. Värdet av uppsatsen kan vara 

att visa på bildämnets betydelse i ett lokalt sammanhang. Uppsatsen kan också 

fungera som en information till berörda parter om lokala tankar och idéer inför 

framtiden. Jag vill än en gång lyfta fram Anne Bamfords (2006) The wow factor. En 

så omfattande studie borde kunna stärka och lyfta fram de kompetenser som 

bildämnet kan ge och vara ett stort stöd för de huvudmän, lärare och övriga 

nyckelpersoner som arbetar för dessa kompetensers synliggörande. En mycket positiv 

slutsats som kan dras är att de behov som finns, som man kan relatera till bildämnet, 

tror man att bildämnet fylla, det visar de fyra temaparen. 

Avslutning 

 

Hypotetisk fråga: 

Om den aktuella kommunen inte tar tillvara de kompetenser och förmågor som 

eleverna kan utveckla inom bildämnet, försämras kvalitén då på den framtida lokala 

arbetskraften? Ett citat från Skolverkets nationella ämnesutvärdering Bild i 

grundskolan som presenterades hösten 2015 får avsluta detta examensarbete: 

När det fokuseras på så kallade kreativa näringar och när den anställde 

sökande i platsannonser ska vara en ”kreativa” ökar nyttan av bildämnet mer 

påtagligt. De första argumenten för ämnet i ett historiskt perspektiv gällde 

dess roll i det gamla industrisamhället, med krav på ökad kompetens när det 

gäller teknisk ritning och teckning. I det samtida informationssamhället och 

den visuella kulturen är i stället bildkommunikation och estetiska aspekter allt 

viktigare (Skolverket, 2015:185). 
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Bilaga 1 

Intervjufrågorna  

Fråga 1a: Vilka kompetenser/förmågor utvecklas eller skulle kunna utvecklas inom 

bildämnet som möter upp det lokala näringslivet och det kommande behovet av 

utbildad personal? Fråga 1b: Ytterligare kommentarer efter information av 

bildämnets syfte. 

Fråga 2: Hur ser du på bildämnets koppling till arbetsmarknadens behov av en ny 

generation tekniker och ingenjörer samt övrig utbildad personal i vår kommun? Hur 

ser du på behovet av de kompetenser som bildämnet kan ge? 

Fråga 3: Hur ser du på Science center som en mötesplats för dessa tankar?  

 

Bilaga 2 

Information till informanterna 

Bildämnet som språngbräda ut i yrkeslivet 

Examensarbete vid Umeå Universitet, Lärarhögskolan  

Inom KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp  

Lena Larsson 

Handledare Lorenz Edberg 

 

Innehåll 

Problemområde: Bildämnets betydelse för grundskoleelevers framtida yrkesliv.  

Den lokala arbetsmarknadens behov av de kompetenser och förmågor som kan 

utvecklas hos eleven i bildämnet.  

Valt geografiskt område: xxx kommun.  

Xxx science center (xxx) håller på att byggas upp i xxx och jag är intresserad av 

kopplingen mellan arbetsmarknad och skola som detta center grundar sig på. 

Syfte  

Syftet med rapporten är att se hur de tre lokala parterna skolan, näringsliv och 

kommun ser på de kompetenser som bildämnet kan ge i förhållande till det 



 

kommande behovet av utbildad arbetskraft inom kommunen. Syftet är därmed också 

att se vilka dessa kompetenser skulle kunna vara.  

Forskningsetiska principer 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf  

Frågeställningar 

Informanter: Bildlärare i grundskolan samt representant för näringslivet och 

kommunens näringslivs-respektive skolkontor. 

Huvudfrågeställning: Vilket förhållande har bildämnet i ”en kommun vid xxx” till 

den lokala arbetsmarknadens krav på kunskap idag? 

Intervjufrågor: Till bildlärarna: Hur ser bildlärare idag på ämnets koppling till 

arbetsmarknadens behov av en ny generation tekniker/ingenjörer m. fl. utbildade 

personalgrupper i xxx kommun? (tekniker och ingenjörer har jag tagit från xxx 

målsättning) 

Till näringslivet: Hur ser det lokala näringslivet på behovet av kompetenserna som 

bildämnet kan ge? 

Till kommunen: Hur ser kommunen- näringslivs och skolkontoret- på behovet av de 

kompetenserna som bildämnet kan ge? 

Till alla: Vilka kompetenser/förmågor utvecklas eller skulle kunna utvecklas inom 

bildämnet som möter upp det lokala näringslivet och det kommande behovet av 

utbildad personal? Hur ser ni på xxx som en mötesplats för dessa tankar?  

 

Vem är Lena?  

Jag är 56 år och bosatt xxx. Jag har ett bildlärarvikariat på xxxskolan under VT-16. 

Jag studerar Kompletterande pedagogik, KPU, 90 hp vid Umeå Universitet och 

beräknas vara färdig bildlärare till sommaren -16. 

Min bakgrund är bl. a. glasformgivare med examen från Konstfackskolan och drift av 

Bruksforshyttan i Robertsfors under 90-talet. 

 

Lena Larsson 

 

 

 

 

 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


 

Bilaga 3 

Stolpar från samtliga informanters uttalanden. 

Fråga 1  

Bildämnets kompetenser och förmågor är ett redskap till 

Fyra teman 

1. Att kommunicera 

2. Att förstå 

3. Att vara kreativ 

4. Att skapa 

1. Att kommunicera 

 att uttrycka/beskriva abstrakta ting 

 att föra fram budskap 

 bildämnet en bricka i ett gemensamt sätt att uttrycka sig 

 att kombinera färg, text mm 

 information i bilder, även känslor får man med 

 att förklara processer och flöden, hur allt hänger ihop 

 att förklara saker 

 att göra en presentation 

 IT- hur presenterar man på ett bra sätt i ett snabbt flöde? 

 Vad är det jag vill säga och hur? 

 Att åskådliggöra saker och ting 

 Förmåga att åskådliggöra 

 Att beskriva med bild 

 Att kommunicera i text och bild 

2 Att förstå 

 Att tolka och förstå, skapa förståelse 

 Att skapa förståelse och kunskap, hämta in kunskap 

 Att få helhetsperspektiv, se sammanhang och helhet 

 Att titta på hela processen, hur elever löser problem 

 Att få andra perspektiv 

 Att få in många olika aspekter 

 För problemlösning och analys 

 Att visa/konstruera tredimensionellt, blir mer begripligt för var och en 

 Att uppfatta produkten på ett bättre sätt 

 Att tänka tredimensionellt 



 

 

3 att vara kreativ 

 Att tänka kreativt, ”thinking outside the box” 

 Att tänka i nya banor, hitta nya vägar som med sin kreativitet löser problem 

 Att blir kreativ i sitt tänkande eller utveckla den kreativitet man redan har 

 Att väcka fantasi 

 Att vara öppen i tanken 

 Att man är friare, bild…har stor kraft 

 Att utveckla sina kreativa förmågor 

  

 

 4 att skapa 

 Att designen är ett redskap i interaktionen mellan teknik och människa 

 Har betydelse för produktion av olika produkter 

 Utsmyckning 

 Att skapa miljöer 

 Kompetenser för att bygga miljöer där man kan inspireras av alla sina sinnen, 

man behöver alla sina sinnen för att leva fullt ut. 

 

Fråga 2 stolpar 4 teman 

1 Att kommunicera 

2 Synergieffekt inom kunskapsutveckling 

3 Kreativitet inför framtiden 

4 Formgivning 

1 Att kommunicera 

 Från det man är liten och uppåt så hänger det ihop- jobbar ämnesövergripande 

i de lägre stadierna, mindre i de högre.  

 Bra att blanda, jobba med mixen Bild är viktigt när man ska förklara och visa 

hur allt hänger ihop. Som i ett flöde 

 Se hur det hänger ihop för det är en föränderlig värld 

 Stort behov av att kritiskt granska det flöde av information som är nu 

 Behovet handlar mer om analys än görandet- kritiskt tänkande 

 Innovativa behov, marknadsföring, beskriva en produkt i ord och bild 

 Tredimensionella prototyper, fotografier 



 

 Svårt att förutsäga vad som händer i framtiden, vilka behoven är 

 Ny teknik, teknik och bild i förening 

 

2 Synergieffekt 

 Om man jobbar med dom estetiska ämnena så ökar kunskaperna i dom andra, 

har att göra med hur hjärnan arbetar, organiserar och sorterar 

 Man behöver få tänka på olika sätt 

 Alla är olika, behöver få se från olika håll, få intryck från olika håll 

 Bildämnet stärker kunskaper generellt inom allting 

 Förlora sig i en bild 

 Få mycket tankar och funderingar utifrån bilder 

 Skapa bilder konst skulpturer de kompetenserna kan bildämnet ge och bidra 

gill att stärka alla andra kompetenser ppå ett viktigt sätt för att alla (ämnen) 

ska bli delaktiga, alla ska finnas med. Annars är det lätt hänt att man är bara 

inom ett visst område, språk, teknik 

 Vi är alla olika, man lär sig på olika sätt 

 Man kan uttrycka sig på olika sätt 

 Man kan förstå bättre  

 De estetiska ämnena kan bidra med extra dimensioner på saker och ting se till 

så att alla kan få ta del utav det och förstå på sitt sätt och uttrycka det på sitt 

sätt 

 Olika människors förmågor 

 Olika människors intressen blanda olika delar 

 När man jobbar praktiskt det är ofta då det väcker intresse, det blir en 

blandning, öka intresset bland tjejer 

 All kunskap inom bildämnet är ju en expertiskunskap… finnas med och bidra 

till vad marbetsmarknaden är i behov av. 

 Forskning Ann Bamford- de estetiska ämnena… ger oerhört mycket till alla 

andra ämnen, kunskapsmässigt. 

 …alla ämnen…tillsammans är man stark, det är inte var och en. 

 Estetiska ämnen viktiga för hur man utvecklas och formar sig själv som 

människa, hur man förstår sig själv, man kan hjälpa till att skapa sig sjäv 

genom olika uttrycksfromer 

 

3 Kreativitet inför framtiden 

 Vi vet inte framtidens yrken och områden – kompetenserna behöver tänka 

utanför boxen 



 

 Det dyker upp helt nya yrkeskategorier och nya blandningar – blandningar på 

universiteten- arkitekt/konstruktörsutbildning.  

 Spännande utveckling i framtiden av utbildningar och yrken . bild och det 

estetiska av olika slag kommer att vara en viktig del i att tänka i nya banor 

 Se nya vägar som vi inte hittat förr 

 Sverige behöver hitta dom nya yrkena då vi kommer producera mindre 

 Blanda olika kompetenser från olika ämnen för att bygga framtidens samhälle 

 Barnen är den framtida arbetskraften, bra att kunna testa i olika former, testa 

olika yrken så man vet vad det handlar om 

 Usa- inne med ”art and science” 

 Det handlar om en problemlösning, ett kreativt tänk, att man har en, att det är 

det som är behovet och att det är det som är kopplingen 

 Det går tillbaka till Gallilei-mix av konst och naturvetenskap- nu blandar man 

på universitetsnivå bild och teknik 

 

 

4 Formgivning. Att skapa 

 Design 

 Attraktivitet- tycker man om nåt eller inte 

 Det kan sätta färg på en värld 

 Blir det här extra som göra att det både blir vackert, mer attraktivt, det blir 

mer förståeligt 

 att industriell design att där har vi ju formseende och bildseende. Sånt att det 

verkligen kan behövas någon som kan ha öga för .. estetisk framställning helt 

enkelt 

 Industridesigner 

 

 

Övrigt 

 Efterfrågan hela tiden på ingenjörer 

 Ingenjörsyrket går bra att koppla till alla ämnen även bilden 

 Arkitektingenjör 

 

 

 

Fråga 3 Mötesplats 

 Näringslivet: tror på sc för framtida kompetensförsörjning det är i 

utställningarna man ska få fram det.. 



 

 Sc står inte under skollagen och kan därför jobba utanför ramarna, våga testa 

och experimentera 

 

 Bildlärare: jag tror att det är positivt och ha sån mötesplats för elever, för det 

blir som en annan grej och bara vara i skolan och lära sig utan du får som se 

mer 

 

 Bildlärare: det är väl en jättebra mötesplats, absolut 

 Man kan vara ett gäng som föreläser om bildämnet, man kan ställa ut, man 

kan ha med elever som pratar om bildämnet och vad man gör till exempel 

 Bildlärare: Jag tror även det är bra för elever att få en koppling till när det 

används. Alltså vad som finns i arbetslivet 

 alla har ju som en egen presentation av sig själv att man utifrån det kan 

fundera vad är det som , vad är det som är viktigt? Vad är det jag vill 

visa?....det skulle kunna vara en kanal vidare 

 Science center: vi har ju ingen skolplikt att ta sig till oss 

 ser man science centers som lever och utvecklas så är det ju dom som lyckats 

få ett bra samarbete med skolorna på sin ort 

 Vad kan vi göra som man inte kan göra på skolor 

 en av grundbultarna det är nätverkandet och det är samarbetet och vara den 

här mötesplatsen. 

 Lärarfortbildning 

 få bra utveckling och utbildning och kompetenshöja vår skola och vår bygd, 

så dra nytta av det vi har också 

 Skolkontoret: har andra möjligheter att erbjuda 

 Näringslivskontoret: sc ska ju också vara en mötesplats eller navet för dom 

här frågorna så att man har som en väg, en ingång och där kan man ju jobba 

eller ha olika aktiviteter som näringslivet också tycker är viktigt. Man kan ju 

ha, förutom det man har i skolan, kompetensutveckling för lärare går det ju 

också och förlägga och ta in föredragshållare från näringslivet i det här med 

framtida arbetskraft och varför det är så viktigt och man kan lyfta fram goda 

exempel och så här ser det ut och så här jobbar, inom den och den branschen, 

som ett exempel. 

 Företagarna: att ungdomarna 1 ha lite roligt 2 få se ett antal 

problemställningar som dom ska försöka lösa osv osv. så där finns det ju 

många kreativa möjligheter i princip inom alla ämnen och inte minst inom 

bildämnet finns det ju många möjligheter 

 Bildlärare: förstår att det är möjligt att det jag gör kan kopplas vidare till en 

funktion eller ett språk tror jag. Jag tror att den kopplingen kan saknas i 

skolan. För vi är väldigt mån om att det ska va bredd, vi får inte fastna i en 

inriktning eller ett företag eller, utan att alla ska ges chansen.  
    



 

Bilaga 4 

Tabell över de fyra temana i relation till de två första frågorna.  

Övergripande schema över kompetenser och behov 

Fyra huvudteman i båda 

frågeställningarna som 

går att sammanlänka 

    

4 Huvudteman Fråga 1 Kompetenser och 

förmågor 

Fråga 2 Behov 

Kommunikation Att kommunicera Kommunikation, 

marknadsföring, kritisk 

granskning 

Kunskap Att förstå Synergieffekter inom 

kunskapsutveckling 

Kreativitet Att vara kreativ   Kreativitet inför framtiden 

Attraktion Att skapa/formge Attraktivitet 

 

Tabell över temana i respektive fråga och därefter de kategorier som stolparna är 

placerade i. 

 

Fråga 1a   

Fyra huvudteman Kategorier 

att kommunicera  Att presentera 

   Att informera 



 

  Att uttrycka/beskriva 

  Att förklara 

  Att åskådliggöra 

att förstå  Att skapa förståelse 

   Att tolka 

  Att se sammanhang och helhet 

  Att få andra perspektiv 

  Att tänka tredimensionellt 

Att vara kreativ Att tänka kreativt, ”thinking outside the box” 

  Att lösa problem och analysera 

Att skapa/formge Design 

  Utsmyckning och skapa miljöer 

Fråga 2   

 Fyra huvudteman  Kategorier 

Kommunikation  kritiskt granska det flöde av information    

  marknadsföring, beskriva en produkt i ord och bild 

  Tredimensionella prototyper, fotografier 

 synergiefftekt kunskaper stärks i andra ämnen när man arbetar med estetiska ämnen, 

Ann Bamford. 



 

  

  vi är alla olika, behöv 

er tänka på olika sätt, se från olika håll, lära på olika sätt, förstå på 

olika sätt 

  ”Förlora sig i en bild”, få nya tankar, förstå sig själv, forma sig själv, 

skapa sig själv 

attraktivitet  Att tycka om någonting 

   Design/industridesign, formseende och bildseende 

  Att sätta färg på en värld 

  Gör något vackert, attraktivt så det blir mer förståeligt 

kreativitet inför 

framtiden 

Jobba med mixen, ämnesövergripande 

   Galilei, da Vinci konst-teknik 

  Blanda kompetenser från olika ämnen för att bygga framtidens 

samhälle 

 

 

 

 

 

         

 


