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Sammanfattning 

Att bilden är ett kommunikativt ämne är något som läroplaner framhävt ända sedan 80-

talet. Tidigare studier har dock visat att bildundervisningen i praktiken haft större fokus på 

bildframställning än bildens kommunikativa aspekter och bildanalys vilket är problematiskt 

för bildämnets utveckling. Sedan den nya läroplanen trädde i kraft har få eller inga 

undersökningar gjorts om lärares syn på kommunikativa aspekter av bildämnet idag. 

Syftet med denna studie var att undersöka lärares uppfattningar om bildämnets 

kommunikativa aspekter i årskurserna 1-3. För att samla in ett empiriskt material användes 

samtalsintervjuer som metod där sex lärare deltog. Forskningsfrågorna handlade om vilken 

grundläggande syn lärarna hade på kommunikation med bilder och bildanalys i 

undervisningen. Vidare handlade frågeställningarna om vilka aspekter läraren anser är viktiga 

att samtala med eleverna om vid bildanalys samt när eleverna själva framställer bilder för att 

föra fram budskap. De teoretiska utgångspunkterna som analysen utgick ifrån grundar sig i 

bildsemiotiken, vilket är en teori om hur bild kan ses som ett språk och hur man kan använda 

bilden för att förmedla olika budskap.  

Resultatet visade att alla lärare ansåg att bilder kan kommunicera något. Det var dock 

endast två lärare, de med särskild utbildning inom bildämnet, som tydligt uppfattade bilden 

som ett språk och ansåg det viktigt att undervisa om hur man kan kommunicera olika budskap 

med hjälp av färger, linjer, former, placering etc. I studien synliggjordes däremot andra 

uppfattningar om bildämnet där barnens egna uttryck och välbefinnande stärks, istället för att 

lära ut hur bilden används som ett språk. 

En central slutsats i denna studie var att majoriteten av lärarna inte uppfattade det viktigt 

att undervisa om hur man kan förstå och använda bildspråket, vilket kan bero på bristande 

kunskaper om bildens kommunikativa aspekter och hur man kan lära ut det. Detta bidrar till 

att barn som växer upp inte får de verktyg de behöver för att förstå och lära sig hantera det 

stora bildflöde som finns i vårt samhälle idag. För att möjliggöra undervisning inom detta 

ämne behövs därmed mer utbildning inom bildämnet och bildspråket. 

 

 

Nyckelord: Bildkommunikation, Bildsemiotik, Bildundervisning, Grundskola, Intervju. 
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1. Inledning 

Bild är ett språk som vi kan använda oss av för förmedla budskap och i dagens samhälle 

omges vi ständigt av bilder som kan påverka oss både medvetet och omedvetet. Under mina 

studier har mitt intresse för bildens kommunikativa funktion ökat. Jag har fått en djupare 

förståelse för att bilden är ett språk, där vi kan använda olika bildelement så som färger, 

former, linjer, ljus, djup, perspektiv och komposition för att kommunicera olika budskap. Jag 

har dessutom fått upp ögonen för hur viktigt det är att samtala om detta i bildundervisningen. 

Flera gånger under utbildningen har jag stött på uttrycket att barn har 100 språk men berövas 

99. Det är alla barns rättighet att lära bildspråket. Dels för att göra dem medvetna om hur 

samhället använder sig av bilder för att påverka oss och kommunicera olika budskap men 

framförallt för att eleverna själva ska kunna lära sig använda bildspråket. Detta har resulterat i 

att jag ville undersöka hur lärare i dagens skola resonerar kring bilden som ett kommunikativt 

ämne. 

 De minnen jag själv har från lågstadiet var att man fick måla fritt, måla kopplat till texter 

man gjort i andra ämnen som ett fint komplement, eller ”måla vad du gjorde på sportlovet”, 

utan att någonsin samtala om bilderna. Det handlade bara om att framställa bilder. Bildens 

möjlighet att framföra budskap på olika sätt samt att analysera bilder är något som inte har 

lyfts fram i min grundskoleutbildning, enligt min uppfattning. Dessutom har jag under min 

lärarutbildning lagt märke till hur otroligt liten plats bilden som ämne får i lärarprogrammet. 

Detta tycker jag är motsägelsefullt eftersom Läroplanen för grundskolan nu har fått ännu mer 

specifika riktlinjer i form av ett centralt innehåll även mot de yngre åldrarna i grundskolan. 

Det blir därmed tydligare vilka krav det finns på bildundervisningen i skolorna, vilket i sin tur 

ställer högre krav på lärares kompetens inom bildämnet och bildspråket.  

 

Jag vill tacka alla de informanter som har ställt upp på mina intervjuer och främst av allt vill 

jag tacka min handledare Anita Chlapowska som har inspirerat mig mycket både under 

utbildningen och uppsatsskrivandet samt handlett mig väl genom hela arbetet. 
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2. Bakgrund 

2.1 Kursplanens historia inom ämnet Bild 

I skolans historia har det varierat vilka ämnen som ansetts viktiga och vilka som tonats ner. 

De estetiskt-praktiska ämnena i skolan har oftast varit marginaliserade trots att ämnena ansetts 

ha en viktig funktion. Bildämnet är ett av dessa ämnen (Åsén, 2006, s.107). För att förstå hur 

lärare, som undervisar i skolan, tänker kring bildämnet idag, kan man behöva sätta sig in i 

vilka traditioner som funnits kring ämnet tidigare. Lärares tidigare synsätt på bild försvinner 

nämligen aldrig helt utan förs vidare av vissa lärargrupper, vilket bidrar till att bildämnet 

hämmas och nyare läroplaner får svårare genomslagskraft (Ibid. s.107, 118). Gunnar Åsén 

(2006, s.107) har studerat kursplanens historia inom bild och talar om tre faser i bildämnets 

utveckling i läroplanerna; ”teckning som avbildning, teckning som uttrycksmedel och bild 

som kommunikationsmedel”. För att skapa en förförståelse för varför synen på bild i skolan 

ser ut som den gör idag redogörs dessa tre faser kortfattat. 

2.1.1 Teckning som avbildning 

Vid 1800-talet började teckning att inkluderas i skolväsendet genom massundervisning där det 

handlade om att härma läraren, det var läraren som bestämde och hade kunskapen. 1870 blev 

teckning ett eget ämne i folkskolan (Åsén, 2006, s.108). Syftet med teckningsämnet vid den 

tiden var att yrkeskvalificera eleverna där exempelvis noggrannhet, renlighet och 

arbetsdisciplin var högt prioriterat inom ämnet (Ibid. s. 110).  I slutet av 1800-talet, då 

industrialiseringen i Europa ökade allt mer, började man även att betona teckning som 

redskap för att utbilda allmänheten inom estetik så att fler skulle kunna uppskatta och värdera 

de produkter som tillverkades (Ibid. s. 111). Under denna period såg man alltså inte till 

barnets egna behov och intressen utan det var istället samhällets krav som styrde 

teckningsämnet (Marner, 2000, s.103).  

2.1.2 Teckning som uttrycksmedel 

I början av 1900-talet började intresset för den fria spontana barnbilden och man fick upp 

ögonen för ”barnkonst”. Samtidigt uppkom nya psykologiska teorier kring barns 

utvecklingsstadier i bildskapandet (Åsén, 2006, s.112). Bildämnet började även ses som ett 

stöd för att lära sig andra ämnen lättare och samarbetet mellan olika ämnen ökade (Ibid. 

s.113). Mellan första och andra världskriget utvecklades en friare metodik som gav nya 

argument för varför bildämnet är bra i skolan. Istället för att lära ut hur man avbildar något 

och se bilden som ett hjälpverktyg för andra ämnen, lyftes nu det fria skapandet och den fria 

kreativiteten fram. Syftet ändrades till att eleverna skulle få egna erfarenheter, upplevelser och 

idéer genom skapandet (Ibid. s.114). Det opåverkade och oskolade barnet sågs som ett ideal 

och det var elevernas inre bilder som man ville lyfta fram under bildlektionerna. Genom att 

som lärare påverka eleverna så lite som möjligt i deras skapande gav man dem möjlighet att 

blomma ut i sin kreativitet (Marner, 2000, s.105). På 1950-talet började man även tala om 

bilden som ett avkopplande moment i skolan, ett ”andningshål” i kontrast till andra mer 

teoretiska ämnen. Idéerna kring det fria skapandet i bilden etablerades och präglade sedan den 

nya läroplanen 1962. Istället för avbildning handlade det nu mer om personligt uttryck, där 

läraren endast skulle bistå med att erbjuda ett brett utbud av material (Åsén, 2006, s.115). 

Under denna period ”teckning som uttrycksmedel” hade ämnet en psykologisk funktion 
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eftersom bilden sågs som ett avkopplande moment i undervisningen. Det fria skapandet 

präglades av pragmatism där individen och kulturen ansågs vara frikopplade från varandra. 

Detta bidrog till att bildämnet började marginaliseras (Marner, 2000, s.108). 

2.1.3 Bild som kommunikationsmedel 

Under 1960-talet uppstod kritik mot att bildundervisningen var för snäv och att man inte bara 

borde prioritera konst i bildämnet utan även serier, film, reklam och TV, som nu präglade 

samhället allt mer. Kritikerna ansåg att eleverna måste få kunskap om bildspråk och lära sig 

att kritiskt granska bilder från alla dessa kategorier. I samband med detta började 

Teckningsinstitutets rektor Gert Z Nordström arbeta för en ny bildspråklig inriktning av 

bildundervisningen på 70-talet (Åsén, 2006, s.116). Nu var det de sociologiska istället för de 

psykologiska aspekterna av bildämnet som ansågs viktiga där fokus gavs mer åt att barn ska 

få interagera med omvärlden och sin kultur. Därmed ville man lyfta bildspråket, d.v.s. låta 

bilden användas som kommunikation vilket inkluderar en sändare och mottagare. Detta utgick 

från teoretiska förankringar i semiotik, konstvetenskap, kognitiv teori och perceptions-

psykologi (Marner, 2000, s.108). Denna vidgade syn på bildundervisningen påverkade 

läroplanen 1969 genom att ämnet breddades och inkluderade fler typer av bilder än bara 

konstbilden. Man betonade även bildens kommunikativa funktioner och bilders betydelse för 

samhället (Åsén, 1992, s.22). Den nya synen på bildämnet fortsatte sedan att prägla nästa 

läroplan, Lgr 80, genom att låta ämnet kallas för ”bild” istället för ”teckning”. Detta för att 

tydliggöra att bildämnet skulle inkludera fler bildtyper i samhället än bara konstbilden, 

exempelvis reklambilder och serier, men även rörlig bild så som film och TV. Det var även i 

Lgr 80 som man till slut framhävde att bildspråket är ett viktigt kommunikationsmedel och att 

kunskap inom bildframställning, bildkommunikation och bildanalys är viktigt (Ibid. s.117). 

Sedan Lgr 80 har bildämnet setts som ett kommunikationsämne i läroplanerna. 

2.1.4 Bildundervisning i dagens styrdokument 

Den nya kursplanen för bild i grundskolan som trädde i kraft 2011 är nu tydlig med att vi 

lever i ett samhälle fullt av bilder som påverkar oss såväl i vår upplevelse av oss själva och 

omvärlden, som vårt sätt att tänka och lära. Kunskaper om bilder och om bildkommunikation 

lyfts därmed fram i undervisningen som viktiga delar för att kunna delta i samhällslivet och 

för att kunna uttrycka sin åsikt (Lgr 11, s.20). Enligt Kommentarmaterial till kursplanen i bild 

(Skolverket, 2011, s.6) är den nya läroplanen nu tydligare än innan om vad som ska studeras i 

bild, där framförallt bildens kommunikativa inslag har betonas ytterligare. Det står även nu att 

barnen ska få erfarenheter av visuell kultur så som foto, film, design, konst, miljöer och 

arkitektur. 

Två centrala punkter som kursplanen lyfter fram i syftet med undervisningen är att 

eleverna i grundskolan ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att själva ”kommunicera 

med bilder för att uttrycka budskap” och att ”analysera historiska och samtida bilders uttryck, 

innehåll och funktioner”. Vidare framhävs det att barn ska få kritiskt granska och diskutera 

bilders budskap, få möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika bilder skapas, kan tolkas 

och analyseras, få utveckla sin förståelse för bildbudskap och hur de formas i olika medier 

(Lgr 11, s.20). I Kommentarmaterial till kursplanen i bild (Skolverket, 2011, s.9) tydliggörs 

det att bildbudskap i läroplanen innebär att man utgår från bildkommunikativa teorier som 

inkluderar både en sändare och en mottagare. Detta innebär att om bildundervisningen ska 

bidra till att barnen själva ska kunna framställa bilder som innehåller budskap, behöver även 

innehållet i undervisningen inkludera samtal kring hur bilder kan tolkas av en mottagare 

(Ibid.). 

Den nya kursplanen i bild har nu blivit tydligare än innan kring vad som ska inkluderas i 
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bildundervisningen för årskurs 1-3. Ett nytt centralt innehåll anger riktlinjer för vad lärare bör 

inkludera i sin bildundervisning. Detta utgörs av 8 punkter där framför allt tre av dessa 

punkter relaterar till bildens kommunikativa aspekter enligt min tolkning. Dessa punkter 

handlar om att undervisningen i åk 1-3 ska inkludera ”framställning av berättande bilder, till 

exempel sagobilder”, bildanalys av ”informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de 

är utformade och fungerar” samt bildanalys av ”historiska och samtida bilder och vad bilder 

berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder” (Lgr11 s.21). 

Läroplanen är viktig att känna till för att få en förståelse för vilken läroplanssyn som finns 

idag i relation till vad som har varit. 

2.1.5 Bildämnet i praktiken  

Trots att läroplanerna har varit i takt med tiden och utvecklats har det sett annorlunda ut i 

skolorna. Utvecklingen i skolorna har istället gått långsamt där de teoretiska ämnena har 

prioriterats och bilden har marginaliserats. Idag talas det om att skolan är på väg att bli en 

treämnesskola där matematik, svenska och engelska prioriteras medan estetiska ämnen 

marginaliseras (Åsén, 2006, s.117). Att utvecklingen har gått långsamt synliggjordes även i 

den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 som utfördes på uppdrag av Skolverket 

(Marner, Örtegren, Segerholm, 2003 s.143). Utvärderingens resultat visade att 

bildundervisningen i grundskolans äldre åldrar har haft stor betoning på bildframställning och 

skapandeverksamhet, men inte lika mycket fokus på bildanalys, samtal kring barnens bilder 

och aktiv bildkommunikation (d.v.s. att barnen själva får tränas i att kommunicera med sina 

egna bilder). Anledningen till detta kan bero på barnens egna önskemål att skapa, men även 

andra ramfaktorer. Några exempel på sådana ramfaktorer kan vara att skolan ger bilden för 

lite tid i undervisningen, att man har för stora grupper eller bristande utrustning etc., vilket 

försvårar måluppfyllelsen (Ibid. s.143). Många lärare har även haft argumentet att exempelvis 

bildkommunikation inte har något med skapandet att göra, att det skulle vara helt olika 

ämneskonceptioner (Ibid. s.145). Enligt utvärderingen var bildförståelse och bildanalys inte 

högprioriterat ute i skolorna men författarna poängterar att denna undervisning är viktig för att 

få barnen att förstå vikten av kritisk granskning och tolkning. Mycket tyder nämligen på att 

värderingar inom ungdomsgrupper inte endast formuleras i språket utan väldigt mycket i 

bilder (Marner, Örtegren, Segerholm, 2003, s.148-149). I utvärderingen framhäver de även att 

sambandet mellan bland annat bildframställning och bildanalys måste öka och att 

kursplanerna måste framhäva bildens kommunikativa sida mer för att det ska bli en ännu mer 

flerstämmig läromiljö i bildundervisningen (Ibid. s.157). De anser även att bilden behöver ses 

som ett rent kommunikationsämne om den ska spela en viktig roll i skolan och vara 

uppdaterad med samtiden (Ibid. s.143). Detta visar att tankemönster som tidigare funnits kring 

bildämnet fortfarande lever kvar bland stora lärargrupper, vilket i sin tur bidrar till att gamla 

och nya tankar fortsätter sida vid sida och läroplaner har fått svårare att slå igenom (Åsén, 

2006, s.119).  

Trots att läroplaner länge har framhävt bilden som ett kommunikationsmedel har 

bildanalys, samtal kring barnens bilder och aktiv bildkommunikation ändå inte fått tillräcklig 

fokus i bildundervisningen. Den nya läroplanen har nu lyft fram bildens kommunikativa 

aspekter ännu mer genom det nya centrala innehållet, där tydligare riktlinjer och krav på 

lärarnas bildundervisning även i årskurserna 1-3 ställts. På grund av denna förändring har 

förutsättningarna förändrats till viss del för lärarna i dessa årskurser och därmed är det av 

intresse att ta reda på hur lärares uppfattning idag är kring bildens kommunikativa aspekter. I 

detta arbete studeras hur lärare ser på att träna barnen i att själva kommunicera med bilder och 

hur de ser på bildanalys. Även vad lärarna uppfattar som viktigt att ta upp och samtala om i 

bildundervisningen relaterat till dessa två aspekter undersöks.  
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3 Litteraturöversikt 

Här presenteras tidigare forskning som bedrivits relaterat till denna studies ämnesområde, 

därefter kommer studiens teoretiska utgångspunkter att lyftas fram. Dessa teoretiska 

utgångspunkter kommer senare i uppsatsen användas som analysverktyg relaterat till studiens 

resultat.   

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Kommunikation med bilder   

Att kommunicera med bilder kan man på ett enkelt sätt förklara som att det alltid inkluderar 

en sändare, ett meddelande i form av bildspråkliga uttryck, samt en mottagare (Nordström, 

1996, s.45). Något som skiljer bildspråket från det verbala språket är att man i verbalspråket 

använder bokstäver, ord och meningar medan i bildspråket använder man sig av bildspråkliga 

uttryck så som färger, linjer, former och kompositioner. De båda språken är kodade 

teckensystem som vi kan använda i vår kommunikation (Borgersen, 1994, s.12). Mer om detta 

kommer att förklaras under teoretiska utgångspunkter (avsnitt 3.2). 

3.1.2 Varför det är viktigt att förstå hur bilder kan kommunicera 

Bilden har idag en växande betydelse i vårt samhälle och detta framhäver Bengt Lindgren 

(2009, s.143) som något problematiskt eftersom skolan inte har följt med i denna utveckling. 

Detta påverkar människors förmåga att tolka bilderna i vårt samhälle och det påverkar även 

högre utbildningar inom reklam, journalistik, arkitektur och design. Konsekvensen av att 

samhället använder avbilder i så hög grad för att förmedla information blir att behovet av att 

kunna kritiskt granska, tolka och reflektera över bilder ökar både i och utanför skolan 

(Lindgren, 2009, s.143, 155).  

I avhandlingen Visuell kultur i barns vardagsliv synliggör Sparrman (2002, s.207) att barn 

använder sig av en mängd bilder i sin vardag. Att de exempelvis inte bara uppskattar det de 

ser på TV, utan TV-programmens betydelser fortsätter dessutom att förhandlas bland barnen i 

deras integration efteråt (Sparrman, 2002, s.207).  Det blir därmed mycket svårt att veta när 

olika mediemeddelanden börjar och slutar att påverka dem (Ibid. s.213). Hon skriver om att 

visuell kultur är ett nytt perspektiv som framhäver att vi skapar mening i det vi ser, att detta 

ständigt används i vårt samhälle i form av exempelvis bilder så som gröna linjer på golvet för 

att hänvisa oss till rätt avdelning eller att man använder manliga och kvinnliga färger för att 

rikta sig till olika målgrupper i kommunikationen etc. (Ibid. s.30). Här poängterar Sparrman 

att det blir mycket viktigt att kunna tolka den visuella kulturen för att kunna fungera i 

samhället. Man behöver alltså kunskap om hur bildspråket är uppbyggt för att kommunicera 

visuellt (Ibid. s.206). Även om denna studie inte direkt berör bildundervisningen framhävs det 

att barn använder sig av bilder och ständigt omges av bilder med budskap och mening av 

olika slag. Att detta påverkar dem på olika sätt visar på behovet av att lära sig bildspråket i 

skolan.  

3.1.3 Vad är bildanalys och vad syftar det till? 

Bildanalys är ett samlingsbegrepp för de metoder och förhållningssätt som används för att 

karaktärisera och tolka bilder. Det kan exempelvis handla om att vad bilden innehåller i form 
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av bildspråkliga uttryck och kommunikation. Bildanalys som begrepp har främst börjat 

användas sedan 1970-talet. Man började använda det för att synliggöra syftet sändaren haft 

med bilden, vilket bottnar i det semiotiska perspektivet, som lyfter fram bilden som ett 

kommunikativt medel (Cornell m.fl. 1985, s. 43, 45).  

3.1.4 Bildteori och bildanalys för att medvetandegöra språket 

Det finns mycket forskning kring bilden som språk. Ett exempel är forsknings- och 

utvecklingsprojektet Rum, Relation, Retorik (Nordström, 1996, s.9) som utarbetats av en 

grupp forskare vid instuitionen för bilddidaktik vid Konstfack i Stockholm. En av de drivande 

deltagarna var Gert Z Nordström. Syftet med projektet var att undersöka bildens 

kommunikativa egenskaper, ge dess grammatik uppmärksamhet och utveckla mer om 

bildanalys och bildteori. Det handlade alltså om att synliggöra bilden som ett språk. I detta 

projekt som resulterade i en bok framhäver de vikten av bildanalys. Genom att studera bilder 

av olika slag uttrycker de att vi kan bli medvetna om hur man kan kommunicera via bilder, 

d.v.s. hur man kan placera bildelement i olika lägen och relationer till varandra för att få olika 

betydelser. De uttrycker dessutom att bildanalysen kan göra oss medvetna om hur vi tolkar 

bilder. Här förklaras tolkningen som något vi gör spontant, då vi ser på bilder, medan 

analysen är medveten (Karlsson, F; Karlsson, S, 1996, s.235-236). De poängterar också att det 

är genom bildanalys som man kan synliggöra innehåll i bilder som är dolt och som påverkar 

oss i hur vi reagerar och tolkar bilden vi ser (Ibid. s.236).  

I Jonssons studie Bilden och texten – en studie av ljusets och seendets pedagogik (2010, 

s.164) har skolplanscher analyserats utifrån bildens och textens kommunikativa funktion. I 

studien uttrycks att bildundervisning kring bilders kommunikativa aspekter blir en fråga om 

literacy, d.v.s. läsförståelse. Att undervisning kring hur man kan se, tolka och utföra bilder är 

viktigt för att förstå hur bilden och texten kan samspela och därmed ha lättare att förstå både 

vad vi läser och vad vi visuellt ser (Jonsson, 2010, s.164-165).  

3.1.5 Lärares syn på bild innan läroplansreformen 

Som det framhävdes i bakgrunden har en utvärdering av grundskolan 2003 visat att 

verksamheterna fram tills dess haft ett stort fokus på bildframställning i bildundervisningen, 

där exempelvis bildanalys och samtal om bilder inte prioriterats.  

I Monica Lindgrens avhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan, som utgavs 2006, 

studerades lärares inställning till estetiska ämnen relaterat till vilket kunkskapsideal som för 

tillfället sågs som sant (Lindgren, 2010, s.176). Denna avhandling har Lindgren år 2010 gjort 

en sammanfattning på, vilket är den text jag nu refererar till. Lindgren lyfter fram i studien att 

de estetiska ämnena, enligt lärarna, ses som praktiska i kontrast till de teoretiska ämnena. 

Inom arbetsliv och utbildningssystem har ofta teoretiska ämnen högre status, men enligt 

lärarna i studien ansågs de praktiska ämnena vara mycket värdefulla, då en allt för teoretiskt 

inriktad skola försvårar helhetstänkandet. Lärarna menade att det behövs en balans mellan 

teori och praktik. Barnens behov av praktik, som lärarna i studien ser det, legitimerar att 

främst arbeta praktiskt i estetiska ämnen. Diskursen blir därmed en dikotomi mellan praktik 

och teori där de estetiska ämnena ses som praktiska och de övriga ämnena ses som teoretiska. 

Dessutom ser lärarna estetiska ämnen som något lustfyllt, som ska kompensera elevers 

svårigheter i teoretiska ämnen (Lindgren, 2010, s.177-182). De estetiska ämnena blir därmed 

som Anders Marner (2006, s.3-4) uttrycker det, ett andningshål i den ”teoretiska” 

undervisningen där fokuseringen ligger i att ha kul mer än att man kan lära sig något i 

exempelvis bildämnet. Detta är dock sällan i enlighet med ämneslärarnas åsikt. En kritik till 

denna lustfyllda estetik har varit att det saknas ett kritiskt reflekterande förhållningssätt 

(Marner, 2006, s.3-4). Lindgren (2010, s.183, 190) poängterar dessutom att om fokuseringen 
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mest är på att eleverna ska ha roligt finns det risk för att andra aspekter i de estetiska ämnena 

prioriteras bort. 

För att få en ökad balans mellan det praktiskt-estetiska och det teoretiska talar lärarna i 

Lindgrens (2010, s.186) studie positivt om ämnesintegrerad och tematisk verksamhet, där de 

anser att lärandet förstärks då estetiska ämnen integreras. De estetiska ämnena får därmed en 

legitimering av lärarna genom att estetiska ämnen kan förstärka andra ämnen, exempelvis 

språk- eller matematikinlärning. Lindgren (2010, s.187-188) lyfter här fram att en fälla med 

ämnesintegration på detta sätt är om de specifika ämnesmässiga aspekterna saknas. Enligt 

lärarnas uttalanden i studien var deras fokus mer på arbetsformen än innehållet. Att eleverna 

målar blir därmed viktigare än hur de målar vilket förstärker den ”roliga estetiken”.  

Slutligen legitimerades även estetiska ämnen av de tillfrågade lärarna i studien av att det 

ger social träning så som personlighetsutveckling, samarbete och anpassning vilket enligt 

lärarna formar eleverna till att bli fria och bra människor inför framtiden (Lindgren, 2010, 

s.188).  

I en artikel där Marner analyserat Lindgrens avhandling från 2006 framhävdes bl.a. att det 

”fria skapandet” som var etablerat på 1900-talet används av lärarna i studien eftersom 

inställningen var att ämnet ska vara ett andrum i skolverksamheten (Marner, 2006, s.3-5). Det 

”fria skapandet” handlade på 1900-talet om en tro på att barn utvecklas bäst inom bild då de 

får skapa helt fritt utan handledning och att kreativiteten utvecklas som bäst då barnen 

påverkas så lite som möjligt (Marner, 2000, 105). Detta fria skapande poängterar dock 

Aronsson (1997, s.23) bidrar oftast till oinspirerade schabloner och reproduktion eftersom 

barnen i sitt skapande är begränsade till sina tidigare upplevelser. Därför är det lärarnas 

uppgift att ”frigöra nya sätt att se och nya sätt att skapa” (Aronsson, 1997, s.23). Lindgrens 

studie är relevant för denna uppsats då det synliggörs att majoriteten av lärarna tidigare inte 

har legitimerat bilden utifrån bildämnet i sig själv och vad man kan lära sig inom ämnet, det 

har istället legitimerats av mycket annat. Bilden blir (enligt detta resonemang) ämnesneutral 

och därmed kommer också kunskapen om bilden som ett språk i skymundan. Detta tar även 

Marner upp som beskrivs i följande stycke. 

3.1.6 Problem för professionen inom bildämnet 

De olika diskurserna kring synen på bild och estetiska ämnen som lärare haft enligt Lindgrens 

studie lyfter Marner fram som en problematik för professionen inom bildämnet (Marner, 

2006, s.4-5). I sin artikel kring problem och lösningar för professionen, lyfter han fram 

problemet med att estetik och kultur ses som viktiga delar i skolan och att man använder 

begreppet estetiska läroprocesser flitigt men att man inte ger tillräcklig uppmärksamhet åt de 

estetiska ämnena i sig själva (Marner, 2006, s.2). Detta kan jämföras med Lindstrand & 

Selander (2010) som talar om att man med fördel kan integrera estetiska ämnen med andra 

ämnen men att det dock inte räcker att exempelvis måla, man måste också reflektera kring 

bildämnet och det man skapat för att tillägna sig kunskaper inom bild. Marner (2006, s.6) 

poängterar dessutom att det finns en stor risk att en avprofessionalisering och amatörisering i 

de enskilda estetiska ämnena kommer att ske om den estetiska verksamheten i skolan förs 

utan ämnesspecifik kunskap och kompetens inom bildämnet. 

I Marners egen analys av Lindgrens avhandling skriver han att det främst är lärare, som 

undervisar i tidigare åldrar och som inte har utbildning inom bild, samt skolledare, som 

använder sig av fritt skapande och att det är här som yrkesspråk och professionalisering 

brister (Marner, 2006, s.7). 

Mitt i allt detta lyfter Marner även fram problemet med att skolan är på väg att bli en 

treämnesskola, att de estetiska ämnena även är skolpolitiskt svaga och utsatta för ett vertikalt 

hierarkiskt medieringsbegrepp. Med begreppet menas att språket som kommunikativt medium 

är högt i hierarkin medan bilden som medium ligger lågt, vilket gör att bilden istället bara ses 
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som ett andningshål (Marner, 2006, s.8, 18).  

3.1.7 Framtidsutsikter för bild som ett språk på lärarutbildningen 

Elisabeth Malmström (2013, s.109) har i sin studie analyserat de nya nationella 

styrdokumenten och belyst förutsättningarna för den estetiska verksamheten. Malmström har 

undersökt hur lärare ges stöd i pedagogiska sammanhang så som skola, förskola och 

lärarutbildning kopplat till bildundervisning utifrån ett semiotiskt perspektiv. Resultatet från 

studien visade att alla dokument framhäver att eleverna borde få möjlighet att uttrycka sig 

med flera språkliga resurser och inte bara det verbala, oavsett vilken skolnivå barnet befinner 

sig i (Malmström, 2013, s.120). Konklusionen blev dock att styrdokumenten inte ger 

tillräckligt stöd för en kvalitativ utbildning i framtiden, när det gäller bild som ett språk, då för 

få personer får tillräcklig utbildning inom bild (Ibid. s.129). Malmström poängterar att om 

bara ett fåtal lärare får utbildning inom bildämnet kommer troligen inte det estetiska språket i 

skolan att ha någon chans i framtiden och eleverna kommer dessutom inte att få chansen att 

använda andra semiotiska resurser än det verbala (Ibid. s.125).   

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

3.2.1 Bildsemiotisk teori 

Den teoretiska utgångspunkt som valts att utgå ifrån i denna studie är den bildsemiotiska 

teorin. Bildsemiotiken är en gren av den semiotiska teorin som studerar tecken och dess 

betydelser. Semiotiken bottnar främst i Saussure och Peirces teorier vars verk publicerades i 

början av 1900-talet. Denna teoretiska utgångspunkt började egentligen inte uppmärksammas 

fullt ut förrän på 60-talet, då man även började använda sig av bildsemiotiken på Konstfack i 

Stockholm (Sonesson, 1992, s.24, 33; Nordström, 1996, s.13). 

Enligt kommunikationsteorier, däribland bildsemiotiken, består all kommunikation av en 

sändare, ett meddelande och en mottagare. Inom semiotiken, som även inkluderar 

verbalspråket, handlar kommunikation dessutom om att människan skapar meddelanden med 

hjälp av tecken och teckenkombinationer, som mottagaren sedan behöver tolka, för att förstå 

meddelandets betydelse. Bildsemiotiken framhäver att även bilder innehåller tecken och att 

kommunikationen via bilden har en teoretisk grund som är likvärdig verbalspråkets 

grammatik och semantik. Genom att betrakta bilden på detta sätt bör därmed bilden klassas 

som ett språk och som ett rent kommunikationsämne (Nordström, 1996, s.45;14-15). I detta 

arbete utgår förklaring av bildsemiotisk teori ifrån Göran Sonessons och Gert Z Nordströms 

tolkning av teorin. Nordström har redan från 70-talet haft en ledande roll för utvecklingen av 

en semiotisk konst-och bildanalys i Sverige. Den bildsemiotiska teori som Nordström 

presenterar kallas dock för zemiotik (med z) då Nordström har fått kritik för att vara 

”folkhemssemiotiker” av semiotikern Sonesson, d.v.s. att Nordström har förenklat den 

bildsemiotiska teorin (Ibid. s.14). I detta arbete har dock Nordströms resonemang ändå valts 

att utgå ifrån till viss del då denna syn på bildsemiotiken är lite mer lättförståelig. Teorin 

benämns i detta arbete bildsemiotik utan z oavsett om det är Sonesson eller Nordström som 

uttryckt sina tankar. 

3.2.2 Tecknets uttryck och innehåll 

För att förstå hur bilden kan ses som ett språk behövs förståelse för vad tecken innebär. Två 

huvudkomponenter som tillsammans bildar ett tecken är bildens uttryck och dess innehåll. 

Med innehåll menas de begrepp som gestaltas i bilden, som exempelvis flicka, hus, bil, 

blomma etc. Uttrycket däremot är det i bilden som är konkret synligt för betraktaren, så som 
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färger, former, linjer, komposition, djup, volym, ljus etc. Det är därmed uttrycket som 

betraktaren kan tolka och analysera, eftersom det är detta som kan användas på olika sätt av 

den som skapar bilden för att kunna signalera något särskilt (Nordström, 1996, s.18, 42-43). 

Ett konkret exempel från verbalspråket är att tecknet hus har olika uttryck i exempelvis 

italienska (casa) och franska (maison) till skillnad från svenskan där vi använder ljudföljden 

h-u-s. Men innehållet, d.v.s. begreppet hus är så gott som densamma för både italienare, 

fransmän och svenskar då alla tänker på ett hus (Ibid. s.19). Exemplet kan jämföras med att 

istället se två målade bilder av ett hus, där samma innehåll uppfattas ännu en gång eftersom 

ett hus uppfattas i båda bilderna. Dessa två bilder kan däremot skilja sig mycket i uttrycket då 

bildelementen kan ha använts på olika sätt. Därmed uppfattas husen olika och dessa får olika 

betydelser (Ibid. s.23-24). Hur olika bildelement kan användas för att få olika uttryck och 

därmed olika betydelser i en bild kan jämföras med ett schackspel. I ett schackspel har 

schackpjäserna i sig själva inte någon betydelse, de är bara passiva klossar. Då pjäserna 

hamnar i en relation till varandra i spelet får de däremot en betydelse, exempelvis då vit bonde 

kommer nära och hotar en svart dam (Nordström, 1996, s.42). På samma sätt kan vi se på 

bildelementen i en bild, där man kan placera de olika bildelementen på olika sätt för att få 

olika betydelser. Relationen mellan bildelement så som färg, form, ljus, linjer, avstånd, djup, 

komposition, storlek, och motsatsförhållanden spelar en stor roll för hur bilden uppfattas 

(Ibid. s.42-43). Några konkreta exempel på detta är att man kan använda ljus och skugga för 

att exempelvis berätta vilken tid på dagen det är eller att människor kan placeras olika i en 

bild för att framhäva exempelvis ensamhet eller gemenskap (Hansson, Karlsson, Nordström, 

2006, s.45, 51). Att studera en äldre konstbild av en man är ett annat exempel där konstnären 

exempelvis kan ha använt sig av färger, former och linjer i relation till varandra på ett visst 

sätt för att bidra till att den som studerar konstbilden inte bara tänker att det är en man i stora 

kläder, utan istället tänker att det är en man i 1800-talskläder (Sonesson, 1992). 

3.2.3 Den bildspråkliga syntaxen – berättande bilder 

I bildspråkets grammatik handlar syntaxen i bildspråket om teckenkedjor. Ett konkret 

exempel är narrativa förlopp så som serier eller andra flerbildskonstellationer (Nordström, 

1996, s.31). Att serier och rörlig bild är narrativa, d.v.s. berättande, ses som en självklarhet, 

men sedan är frågan hur de demonstreras. Nordström poängterar att vad serien berättar 

påverkas av hur man låter olika teckenkedjor samverka, avlösa och komplettera varandra 

(Ibid. s.40). Några exempel på detta kan vara då en serietecknare ritar en miljöbild där läsaren 

ser hela huvudpersonen men även miljön runt om för att få en uppfattning av var karaktären i 

serien befinner sig. Serietecknaren kan även använda närbilder för att framhäva känslorna i 

serien och tempot kan ökas genom att använda olika bildvinklar samt låta rutor överlappa 

varandra (Hansson, Karlsson, Nordström, 2006, s.76-79). 

3.2.4 Tolkningsakten – tecknets tredje komponent 

På samma sätt som människan gör i det verbala språket, skapar bildskaparen mer eller mindre 

olika teckenkombinationer i sin bild för att få fram meddelanden. För att sedan kunna förstå 

betydelsen i meddelandet behövs en tolkningsakt, d.v.s. betraktaren behöver iaktta målningen 

för att bli medveten om bildens betydelse. Om betraktaren inte stannar upp, kan inte 

betydelsen av bilden bli levandegjord (Nordström, 1996, s.20-22). Ett undantag här är dock 

trafikmärken och anvisningsskyltar som ska vara övertydliga och entydiga. Där uppfattas 

budskapet direkt så länge betraktaren en gång lärt sig vad de betyder (Ibid. s.20-22). Ett 

kriterium däremot för att bilden ska fungera som ett språksystem är att mottagaren har fått lära 

sig språket, d.v.s. hur man kan få fram olika budskap med hjälp av bilder (Ibid. s.15).  
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3.2.5 Bilders funktion 

Det jag hittills har talat om är hur man kan få olika budskap i bilder genom att använda sig av 

olika uttryck. I vårt samhälle omges vi av bilder där sändaren är bildretoriskt medveten, d.v.s. 

har lärt sig att använda bildspråket på ett medvetet sätt för att kunna framföra olika budskap 

och påverka andra (Nordström, 1996, s.47). Det finns däremot olika bildretoriska sätt att 

kommunicera inom olika bildkategorier. Hur man använder bildspråket inom narrativa 

händelseförlopp skiljer sig exempelvis från hur man använder bildspråket i nyhetsbilder, 

reklambilder, informationsbilder, konstbilder osv. (Ibid. s.15). Detta kan kopplas till bilders 

olika funktioner, vilket bildsemiotiken talar om.  

En bilds funktion handlar om att sändaren, d.v.s. den som skapat bilden, har en avsikt med 

bilden och därmed bestämmer om tyngdpunkten ska ligga på sändaren, meddelandet eller 

mottagaren (Sonesson, 1992, s.103, 106-107). När man exempelvis skapar reklam och 

propagandabilder, lägger sändaren tyngdpunkten på mottagaren, eftersom sändarens avsikt är 

att väcka reaktioner och påverka mottagaren till att konsumera (Nordström, 1984, s.34). Att 

man i reklam bildretoriskt använder olika bildelement för att påverka kan man exempelvis 

märka då en person mycket hellre vill köpa en whisky om den i reklamen är fotograferad vid 

ett vattenfall istället för en kyrkogård (Nordström, 1996, s.51). Ett annat exempel är bilder 

som ska beskriva eller informera om något, som exempelvis bilder i läroböcker, uppslagsverk, 

trafikskyltar, anvisningsskyltar osv. Dessa bilder har en informativ funktion med 

tyngdpunkten på ämnet i meddelandet (Nordström, 1984, s.35). Det handlar exempelvis då 

om att mottagaren vill veta hur man ska göra för att lösa eller undvika ett problem eller förstå 

hur något fungerar. En bra informationsbild behöver därmed utformas så att syftet uppfylls 

och så att den är anpassad efter mottagarnas förkunskaper (Wærn, 2004, s. s.144,157). 

Konstbilder är sedan ett exempel på när tyngdpunkten istället ligger på sändaren, på 

bildskaparens egna känslor, attityder och åsikter (Nordström, 1984, s.34).  

Något som är värt att poängtera, är att den som tillverkar en bild kan ha olika avsikter med 

sin bild. Bilden kan också få olika effekter hos mottagaren som ibland inte stämmer överens 

med det sändaren avsåg (Sonesson, 1992, s.281). 

Idag använder konstnärer och massmedia bildspråket mycket medvetet för att påverka oss. 

Därför anser Nordström att det är viktigt att alla får lära sig ett grundläggande bildspråk, för 

att kunna tolka och förstå underliggande budskap som finns i bilder men även för att lära sig 

att använda det själv (Nordström, 1996, s.41). 

http://www.adlibris.com/se/sok?q=Yvonne%20W%C3%A6rn
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka lärares uppfattningar om kommunikativa 

(bildsemiotiska) aspekter av bildämnet i årskurserna 1-3. 

 

Syftet har uppnåtts genom att besvara följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilken grundläggande syn har lärarna på att träna elever i att själva kommunicera med 

bilder i undervisningen? 

2. Vilka aspekter av bildkommunikation anser lärare är viktiga att samtala om då 

eleverna själva får framställa bilder för att föra fram budskap?  

3. Vilken grundläggande syn har lärarna på bildanalys i undervisningen? 

4. Vilka aspekter av bildanalys anser lärare är viktiga att samtala med eleverna om? 
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5. Metod 

5.1 Datainsamlingsmetod 

I denna studie har jag använt mig av designen fallstudie, där lärares uppfattningar och tankar 

har varit i fokus. Därför har jag valt att använda mig av kvalitativa samtalsintervjuer av 

respondkaraktär som datainsamlingsmetod. En respondundersökning fokuserar på de personer 

som har deltagit i intervjuerna och deras tankar och erfarenheter. Därefter försöker man som 

forskare urskilja mönster i svaren och försöker beskriva hur och varför olika gruppers svar 

skiljer sig åt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s.254, 280). Jag valde 

samtalsintervjuer då det genom denna metod är lättare att göra uppföljningar under intervjun 

och man kan dessutom få oväntade svar, vilket kan bidra till en djupare förståelse för 

fenomenet (Esaiasson m.fl. 2005, s.279).  

Inför intervjuerna hade jag format en intervjuguide, där jag använt mig av teman med 

öppna tematiska frågor som grund. Detta för att samtalet skulle få ett flyt och för att den 

intervjuade med så liten påverkan som möjligt skulle få uttrycka sin uppfattning kring det 

ämne intervjun berörde (Ibid. s.290). Intervjuguiden innehåller också uppföljningsfrågor, som 

följer upp de tematiska frågorna. Detta för att möjliggöra mer innehållsrika svar inom ämnet 

(Ibid. s.290). 

Vid lärarintervjun ställde jag lättare bakgrundsfrågor relaterade till deras arbetsplats, 

tidigare utbildning inom ämnet etc. kopplat till det första temat i studiens intervjuguide. Detta 

för att stämningen i intervjun skulle starta lättsamt, en kontakt skulle etableras och den 

intervjuade skulle få komma igång att prata kopplat till enklare frågor (Ibid. s.290). Dessa 

frågor var dessutom relevanta för att få en förförståelse för vilka förutsättningar personen har 

för att undervisa i bild. Det andra temat riktade sig mot generella uppfattningar om bildämnet 

och att kommunicera med bilder och bildanalys. I det tredje temat ställdes frågor för att få 

reda på vad de uppfattar som viktiga aspekter att ta upp i undervisningen kopplat till 

framställning av berättandebilder och bildanalys av informativa, historiska och samtida bilder. 

I det fjärde temat handlade frågorna om ifall de ser hinder med att arbeta med bildanalys och 

bilders budskap i undervisningen och om de upplever att de fått tillräckliga kunskaper genom 

sin utbildning för att uppfylla det nya centrala innehållet. Detta är dock något som jag beslutat 

i efterhand att inte lägga någon större vikt vid i uppsatsen (Bilaga 1). 

Lärarna fick inte något frågeunderlag i förväg inför intervjun för att deras svar skulle 

påverkas så lite som möjligt, detta var inte heller något som de efterfrågade.  

5.2 Urval 

Enligt Thomsson (2002, s.56) är det viktigt att söka efter informanter från olika grupper för att 

få variationer och motsättningar i intervjuunderlaget kring det ämne man som forskare vill 

studera. De lärare som har intervjuats undervisar i bild i åk 1-3. Det var sex informanter som 

deltog i undersökningen och detta ansågs vara ett rimligt antal vad gäller tillgång till tid och 

omfattning av en C-uppsats. Antalet informanter ansågs också tillräckligt för att få en 

spridning av deltagare, som i sin tur ökar studiens generaliserbarhet.  

Det första kriteriet för valet av informanter var hur mycket utbildning de hade inom 

bildundervisning. Två av de sex informanterna har särskild utbildning inom bildundervisning 

utöver lärarexamen. En av dem var bildpedagog och den andra var klasslärare i botten men 

har sedan vidareutbildat sig inom bildämnet på högskola/universitet. Tre av informanterna har 
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endast klasslärarutbildning att luta sig emot. Slutligen var det även en klasslärare med 

symbolpedagogutbildning. 

Ett andra kriterium för mitt urval var att få en spridning i när man har gått 

lärarutbildningen, då detta kan påverka synen på bildundervisning. Med undantag från 

bildpedagogen som inte gått lärarutbildningen, var det två informanter som gått 

lärarutbildningen på 70-talet, en som gått på 90-talet och två som gått på 2000-talet. En av 

informanterna var en man för att åtminstone i någon mån representera båda könen. Jag valde 

att intervjua lärare från olika skolor för att undvika informanter med liknande åsikter. Dessa 

skolor var lokaliserade i Mellansverige, fyra från storstadsområden och två från 

förortssamhällen. 

När jag ringde till skolor för att finna informanter till studien, fick jag reda på att vissa 

skolor har fritidspedagoger som undervisar i bild i brist på andra lärare med kunskap inom 

ämnet. Enligt fritidspedagogerna jag talade med kommer de att få behörighet att undervisa 

inom estetiska ämnen. Denna kategori av pedagog valdes dock bort eftersom det skulle kräva 

flera fritidspedagoger för att kunna dra slutsatser om denna grupps synsätt, vilket inte fanns 

utrymme för i denna studie. 

5.3 Genomförande av datainsamling 

För att finna informanter inledde jag med att ringa till skolor för att fråga lärare som 

undervisar i bild om de ville ställa upp på en intervju kopplat till bildundervisning. Till dem 

som visade intresse skickade jag ett mail innehållande information samt en 

samtyckesblankett. 

Vid intervjun valde jag att komma till informantens arbetsplats, då jag ansåg att det kunde 

bidra till att informanten skulle känna sig mer bekväm i att bli intervjuad och därmed ge bättre 

intervjusvar. Detta stärks av Thomsson (2002, s.85) som påpekar att intervjuer, som är 

genomförda på informantens hemmamark men även neutral mark, kan bli mer personliga och 

givande för båda parter. Jag såg även till att intervjuerna genomfördes i ett rum där ingen 

skulle passera, för att kunna samtala ostört. När det gällde placeringen i rummet, såg jag till 

att båda satt snett mitt emot varandra. Detta är en viktig aspekt för att båda parterna ska känna 

sig bekväma i att både ha ögonkontakt men även möjlighet till att titta bort och därmed bli 

mer avslappnade (Ibid. s.88). Vid intervjuerna användes ljudinspelning för att spela in 

samtalet samt anteckningar vid behov. Anledningen till att jag använde båda beror på att detta 

rekommenderas framförallt för nybörjare, eftersom det finns en risk att man snabbt ställer 

frågor utan att ge tid till reflektion åt både sig själv och informanten. Dessutom kan skrivandet 

bidra till en naturlig tystnad, vilket är positivt (Esaiasson m.fl., 2005, s.294). 

5.4 Bearbetning och analys av insamlade data 

I denna studie har tematisk analys valts för att strukturera upp resultat och analys och 

därmed se mönster i intervjuerna som genomförts. En tematisk analys innebär att 

intervjusvaren kategoriseras utifrån teman, dessa teman kan formas utifrån det insamlade 

materialet vid analysen eller vara bestämt i förväg (Langemar, 2008, s.127-128). För att den 

röda tråden mellan studiens syfte och frågeställningar skulle bli tydligare analyserades 

material utifrån två olika kategorier: ”Lärarnas syn på att kommunicera med bilder i skolan” 

samt ”Lärarnas syn på bildanalys i skolan” för att sedan finna olika teman till dessa två 

kategorier vid analysen av materialet. I den första kategorin ”Lärarnas syn på att 

kommunicera med bilder i skolan”, presenteras lärarnas generella syn på att kommunicera 

med bilder, d.v.s. syftet med att låta barnen själva få skapa bilder med budskap. Detta var 
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även integrerat med vilka aspekter av bildkommunikation som lärarna ansåg var viktiga att 

samtala med eleverna om i den undervisningen. I den andra kategorin ”Lärarnas syn på 

bildanalys i skolan”, presenteras lärarnas generella syn på bildanalys och vad de ansåg var 

viktigt att samtala med eleverna om när de analyserar bilder i bildundervisningen. 

 

Analysen genomfördes i följande steg: 

1. Avlyssning av inspelningen med sänkt hastighet för att kunna skriva ut hela intervjun 

ordagrant.  

2. Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att förstå innehållet där de svar som var 

relevanta för frågeställningarna markerades.  

3. Alla intervjuer sammanfattades under de två kategorier som sedan kom att utgöra 

stommen för resultat och analys. Här inkluderades relevanta citat samt egna 

analyserande kommentarer, detta för att lättare upptäcka mönster och få en helhetsbild.  

4. För att se olika teman inom de två kategorierna gjordes även olika tabeller över 

lärarnas olika svar för att kunna se vilka svar som berörde liknande tema. De olika 

teman som upptäcktes fick en definition. 

5. Materialet sammanfattades i Resultat- och Analyskapitlet med stärkande citat. Efter 

varje tema genomfördes en analys relaterat till litteratur och främst det teoretiska 

perspektivet Bildsemiotik. 

 

Resultatet och analysen valde jag att integrera för att resultatet inte skulle komma för långt 

bort från den slutgiltiga analysen och därmed bli mer lättförståelig. 

5.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2002) finns det fyra grundläggande krav, 

som jag har följt i min studie. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att följa informationskravet har jag skickat ett 

informationsdokument via mail (Bilaga 2) till alla informanter innan intervjuerna. Detta 

dokument innehöll väsentlig information kring studien, information om informantens uppdrag 

i undersökningen och att deltagandet är frivilligt. Den innehöll även information som rör de 

andra kraven (Ibid. s.7).  

Enligt samtyckeskravet krävs det att alla informanter har tackat ja till att ställa upp i 

intervjun samt är medvetna om att de kan avbryta sin medverkan när de vill utan negativa 

följder (Ibid. s.9-10). För att garantera att informanterna förstått villkoren var en samtyckes-

blankett inkluderad i informationsdokumentet, vilket alla informanter har skrivit på och 

överlämnat till mig vid intervjutillfället (Bilaga 3). 

Konfidentialitetskravet understryker att alla deltagaruppgifter som samlas in måste 

hanteras så att ingen obehörig kan ta del av det (Ibid. s.14). För att skydda informanterna i 

min studie har jag använt mig av figurerade namn istället för deras egna namn och inte heller 

nämnt vilken skola de arbetar på. De forskningsuppgifter jag fått, d.v.s. anteckningar och 

inspelningar från intervjutillfället, har jag även förvarat så att ingen obehörig tagit del av det.  

Slutligen använder jag endast mina forskningsuppgifter kopplat till min undersökning och 

inget annat. Detta för att uppfylla nyttjandekravet (Ibid, s.14). 

5.6 Reflektion kring val av metod 

I min studie var målet att analysera och undersöka lärares uppfattningar om bildämnets 

kommunikativa aspekter med bildsemiotiken som analysverktyg. Validiteten i min studie är 
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god då intervjuer är ett bra metodval för att ta reda på lärares uppfattningar om bildens 

kommunikativa aspekter. 

Vid intervjuerna har jag använt mig av samma intervjuguide och teman till alla, jag har 

därmed arbetat systematiskt vilket bidrar till att reliabiliteten i uppsatsen stärks. En fördel med 

intervjuerna var dessutom att jag hade planerat många frågor i förväg vilket bidrog till att jag 

fick mycket material att bearbeta och därmed fick en bredare uppfattning om lärarnas åsikter 

och resonemang. En svårighet med att ha så mycket material från varje informant var dock att 

se mönstret mellan alla olika individer. Det krävdes därmed mycket bearbetning för att kunna 

uttyda teman i analysen. Vid intervjuerna har jag även försökt varit lyhörd för det 

informanterna uttryckt och ställt följdfrågor, för att verkligen förstå deras resonemang. När 

jag har analyserat intervjumaterialet är det bara någon enstaka gång som jag insett att jag 

saknat en följdfråga.  
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6. Resultat och analys 

Lärarna som deltagit i studien tilldelades påhittade namn. De intervjuade lärarna var: 

 

- ”Birgitta”, klasslärare som blev utbildad på 70-talet.  

- ”Monica”, klasslärare som blev utbildad på 70-talet men har sedan även vidareutbildat 

sig inom bildämnet på högskola/universitet.  

- ”Stina”, bildpedagog sedan 80-talet.  

- ”Anna”, klasslärare som blev utbildad på 80-talet men har senare även utbildat sig till 

symbolpedagog.  

- ”Helen”, klasslärare och blev utbildad på lärarprogrammet mellan 2001-2011. 

- ”Jonas”, klasslärare och blev utbildad på lärarprogrammet mellan 2001-2011. 

  

Innan jag börjar skriva kopplat till de teman jag har, vill jag börja med att framhäva hur 

lärarna i början av intervjun talade om varför de ansåg att bild är bra och utvecklande för barn 

i skolan. Det som framgick där var att bilden kan stärka andra ämnen, främja deras fantasi och 

kreativitet, stärka barnens identitet genom att stärka deras självförtroende och att de kan finna 

sig själv genom bilden, att man genom bilden kan lära sig använda olika material och tekniker 

samt få möjlighet att uttrycka sina känslor. Det var däremot bara de två som har 

bildutbildning, Monica och Stina, som konkret uttryckte att bild är bra för att lära sig 

bildspråket. Monica betonade att bildundervisning är utvecklande för att det är ett språk 

barnen har rätt i att lära sig: ”Det är ett ytterligare språk, om vi tittar i samhället så är 

bildspråket mycket större än det talade språket. Och då kan man tycka att relationen mellan 

skrivet och talat språk och bildspråket är mycket ojämnt i skolan.” Stina betonade att det är 

viktigt att kombinera framställning av bilder och samtal kring bilderna för att lära sig 

bildspråket: ”I själva ämnet så tolkar vi bilder mycket, både framställer och tolkar för att lära 

sig bildspråket och utveckla bildspråket”. I dessa svar synliggörs det att de legitimerar bilden 

som ett kommunikativt ämne innan jag ens hade ställt mer riktade frågor mot ämnets 

kommunikativa delar. I analysen som följer analyseras och synliggörs alla lärarnas 

uppfattning kring bildens kommunikativa aspekter. 

6.1 Lärarnas syn på att kommunicera med bilder i skolan 

6.1.1 Kommunicera med bilder för att lära sig bildspråket 

Den bildutbildade klassläraren Monica och bildpedagogen Stina var de enda bland 

informanterna som uttryckte att man som lärare i bildundervisningen behöver samtala om hur 

man kan kommunicera och uttrycka olika budskap med bilder. Detta för att eleverna själva 

ska kunna lära sig använda bildspråket. 

Monica uttrycker att syftet är att barnen själva ska uppleva att bilden är ett språk och ett 

sätt att kommunicera: ”Det gäller att överhuvudtaget få barnen att känna att bilden är ett 

språk, att du säger något med din bild”. Hon påpekar dock att bildspråket är något man måste 

lära sig: ”[…]men det kommer inte av sig självt, det är ett språk som man behöver lära sig 

förstå lika som andra språk”. Detta tolkar jag som om hon anser att man måste undervisa 

kring bildspråket för att barnen ska kunna lära sig språket.  

Även Stina poängterar vikten av att i bildundervisningen tala om hur man kan 

kommunicera med bilder men hon uttrycker det som att det är kombinationen av att framställa 

bilder och tolka bilderna i samtal som bidrar till att eleverna lär sig bildspråket: ”[...]man kan 
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inte bara framställa bilder utan att diskutera kring dem. Varje bild har ett budskap och då får 

barnen själva berätta om den. Vi har alltid återkopplande samtal efter bilduppgiften och vi 

diskuterar även hur vi som konstnärer kan kommunicera budskap i bilderna”. Stina gav här ett 

exempel på ett arbete med seriebilder kring vikingars liv, där eleverna genom bilderna skulle 

berätta om en viking och vad den gör under dagen. Efteråt fick de diskutera och berätta för 

varandra hur de hade byggt upp serien och varför. Stina framhäver därmed att det är viktigt att 

samtala om hur vi kan bygga upp och kommunicera med bilder, men hon uttrycker inte mer 

specifikt vad hon anser är viktigt att ta upp relaterat till detta.  

Monica var däremot den enda av informanterna som tydligt lyfte fram vikten av att 

undervisa om hur man kan använda olika bildelement för att få fram olika budskap då 

eleverna själva får framställa bilder för att föra fram budskap. Monicas uppfattning att bilden 

är ett språk som är viktigt att lära ut, framgår då Monica samtalar om vilka aspekter hon 

tycker är viktiga att ta upp i arbetet med berättandebilder. Ett exempel Monica gav var då 

barnen fått tomtesagor i serieform, en typ av berättandebild enligt henne. När jag frågade vad 

hon samtalade om kopplat till aktiviteten, svarade hon: ”Ja det var bland annat hur bildrutan 

såg ut, vad den hade för form, var den låg på papperet, rutornas relation till varandra, närbild 

kontra större övergripande miljöer, perspektivet i bilden som var är betraktaren när den tittar? 

Mycket sånt pratade vi om.” Vad hon menar med närbild och miljöbild uttrycker hon med att 

säga: ”om man vill uttrycka en miljö så är kanske en större bild viktigare, en översyn, att man 

behöver veta var man är. Sedan kan man gå in på detaljer. Vill man kommunicera en känsla så 

kan det vara en närbild på ett ansikte man vill åt.” Hon tycker också att det är viktigt att 

samtala om perspektivet vilket förklaras som: ”den som tittar på bilden hamnar ju i en 

position gentemot det man ser. Tittar man på något uppifrån? Ser man något nerifrån? Som 

betraktare hamnar man i olika situationer och det påverkar vad man läser ut i bilden”. Alla 

dessa aspekter anser hon alltså kan påverka vad andra ser i den bild man skapar och hon 

poängterar att det är bilden som kommunicerar men att även texten kompletterar. 

Utifrån intervjun med Monica synliggörs det att hon anser det viktigt att i undervisningen 

inte bara framställa utan även samtala om hur man kan få fram olika budskap i bilder 

beroende på hur man använder sig av olika bildelement. Bildsemiotiken talar om att vi skapar 

meddelanden med hjälp av tecken. Beroende på vilket uttryck man använder sig av i bilden, 

d.v.s. hur man använder sig av bildelement så som färg, form, avstånd, djup, komposition, 

perspektiv osv, kan vi få olika betydelser och budskap i bilden (Nordström, 1996, s.45,42-43). 

Monica visar på ett bildsemiotiskt synsätt genom att hon i bildundervisningen anser det viktigt 

att samtala med eleverna om hur man kan använda bildspråket. Att serierutornas placering 

kan påverka upplevelsen av budskapet samt att man kan använda sig av närbild, miljöbild och 

perspektiv så som grodperspektiv och fågelperspektiv beroende på vad man vill berätta. Att 

undervisa om hur man använder bildspråket, vilket Monica gör, är dessutom enligt semiotiken 

ett kriterium för att bilden ska fungera som ett språk och att mottagaren har fått lära sig 

språket, d.v.s. hur man kan få fram olika budskap med hjälp av bilder (Ibid. s.15). 

Inom bildsemiotiken talas det även om att bildspråkets syntax handlar om hur man 

använder sig av teckenkedjor, exempelvis i narrativa förlopp så som serier och att vad serien 

berättar påverkas av hur man låter olika teckenkedjor samverka, avlösa och komplettera 

varandra (Nordström, 1996, s.40). Detta stämmer överens med den syn på bild, som Monica 

presenterar i intervjun, då hon framhäver att bildrutornas utseende och form samt dess relation 

till varandra på papperet påverkar vad serien berättar. 

6.1.2 Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap 

Något som alla lärare uttrycker i intervjuerna är att bilder kan innehålla budskap och de anser 

att barn ska få träna i att förmedla budskap genom bilder. Klassläraren Jonas talar om att det 

är viktigt att samtala om: ”Att man kan rita och att det kan betyda något”. Symbolpedagogen 
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Anna uttrycker att det är viktigt inför framtiden att barnen får träna på att skicka ut och ta 

emot budskap. Klassläraren Helen uttrycker endast att barnen bör få träna på att framföra 

budskap och Birgitta uttrycker att alla bilder berättar något. 

Detta visar på att alla informanter i någon mån ser bildens kommunikativa aspekter då de 

anser att bilder kan innehålla ett budskap som kan tas emot av en betraktare. Detta stämmer 

med semiotiken som framhäver att kommunikation består av en sändare, ett meddelande och 

en mottagare (Nordström, 1996, s.45). Det var dock endast Monica och Stina, som jag 

nämnde i förra stycket, som uttryckte att lärare i bildundervisnigen behöver undervisa om hur 

man kan kommunicera och uttrycka olika budskap med bilder.   

6.1.3 Att en betraktare behöver kunna förstå bildens budskap 

Klassläraren Jonas uttryckte att eleverna ska få kommunicera med bilder, för att upptäcka att 

bilder kan betyda något. Detta framhävs även när han berättar om hur eleverna efter att ha 

ritat varsin fabel fick tolka budskapen i varandras bilder: ”Man satt två och två och så fick den 

ena tyda vad det var för budskap i den andras fabel. De skulle försöka gå igenom rutorna och 

berätta vad som hände, fundera på vad det var för budskap i berättelsen och så fick den som 

satt mitt emot säga: ja det var precis så jag tänkte, eller: nä jag tänkte såhär”. Efteråt 

diskuterade han med barnen om varför de uppfattade budskapet i fablerna olika. Barnen kom 

fram till att det var svårt att se vad det var för djur kompisen hade ritat, då exempelvis en 

ekorre inte såg lika ut på alla bilder. Jonas tydliggjorde då att det är viktigt att vara noggrann 

för att andra ska förstå budskapen: ”Jag talar då om att, för att berätta det man vill så måste 

man rita ganska detaljerat för att det ska nå fram”.  

Här framgår det att Jonas ser till bildens kommunikativa aspekter, då han talar om att 

bilder är betydelsebärande. Det synliggörs även i hans exempel, där han framhäver vikten av 

att både lägga fokus på vad barnet som skapade bilden, ville förmedla (sändaren), samt hur 

kompisen (mottagaren) tolkade bilden. Han lägger också fokus på meddelandet, d.v.s. bilden, 

då han samtalar med barnen om att man behöver rita detaljerat för att den andra (mottagaren) 

ska förstå. Detta i enlighet med bildsemiotiken som framhäver att kommunikation alltid består 

av en sändare, en mottagare och ett meddelande. Men bildsemiotiken talar också om att man 

kan få olika betydelser i bilder beroende på hur man använder bildelement och därmed ger 

bilden olika uttryck. Att undervisa om detta bildspråk anses dessutom vara en viktig aspekt 

(Nordström, 1996, s.45, 42-43, 15). I intervjun belyser Jonas att det spelar roll hur man ritar 

men han lyfter endast fram att det är detaljrikedomen som avgör om budskapet når fram, han 

talar inte om hur man kan få fram sitt budskap genom bildspråket, d.v.s. olika bildelement. 

Detta kan tyda på att han vill undervisa i bildspråket, men att han inte har språket för att 

lyckas undervisa i det fullt ut. 

Klassläraren Helen uttrycker att barnen borde få träna på att framföra budskap i bilder. 

Hon berättar om ett exempel där barnen fått skriva egna sagor: ”[…]för att sedan rita bilder 

till sagan, försöka få ihop bilden med sagan och att den gärna ska berätta något”. Barnen fick 

då diskutera med varandra för att komma fram till hur de ska få fram det budskap de vill: 

”Dels kolla på hur andra har gjort och prata med varandra om hur man kan göra för att andra 

ska få det budskapet”. 

Här synliggörs det att hon delvis ser bilden som ett kommunikativt ämne, då hon 

framhäver vikten av att träna på att framföra budskap med bilder. Att kunna framföra ett visst 

budskap i bilder är beroende av vilket uttryck man ger bilden, d.v.s. hur man använder 

bildelementen (Nordström 1996, s.18). Men när hon sedan låter barnen arbeta med sagor 

förklarar hon inte hur de med olika uttryck, d.v.s. bildelement kan få fram olika budskap i sin 

bild. Hon verkar inte anse det viktigt att själv undervisa för barnen om bildspråket, utan 

istället överlåter hon till eleverna själva att förstå hur de ska kunna kommunicera sitt budskap. 

Min tolkning är att hon anser att undervisning kring hur man kommunicerar med bilder inte är 
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lika viktigt. Hon uttrycker nämligen även att vissa är födda med talangen att berätta med 

bilder och andra inte: 

 

”Jag tycker dels i just bildämnet att vissa elever, att vissa har det i sig och andra har det 

inte i sig. Den tiden jag har i bild så kan inte jag göra dem till konstnärer, det tror jag att de är 

födda till. Det märks tydligt att vissa har det i sig och kan förmedla berättandebilder, kan få 

fram budskap genom en bild, vissa kan inte det. Självklart kan man ge tips på vägen men man 

ser stor skillnad i dels intresse för det men även talang.” (Helen) 

 

Helen anser att vissa kan framföra budskap och andra inte. Detta tolkar jag som att hon 

anser vissa har en medfödd kunskap att framföra bilder med budskap och att hon då inte ser 

det som sin uppgift att lära alla elever bildspråket. Att lära ut hur man kan använda 

bildspråket framhäver Nordström som viktigt, för att bilder ska kunna ha en kommunikativ 

funktion (1996, s.15). Med den inställning som Helen visar på, blir eleverna däremot hindrade 

till att lära sig bildspråket och hur man kan kommunicera med bilder.  

6.1.4 Kommunicera med bilder för att visa upp en del av sin identitet 

Två av lärarna, klassläraren Birgitta och den symbolutbildade klassläraren Anna, talar om att 

kommunikation med bilder för dem innebär att få visa upp för andra vem man är, vad som 

händer i ens liv och vad som är viktigt i ens liv.  

Anna ansåg att barnen ska få lära sig att skicka och ta emot budskap, men hon tyckte också 

att syftet var att stärka personligheten genom: ”[…]att kommunicera vem jag är, att få syn på 

sig själv och få förståelse för sig själv”. Hon förklarar att barnen genom bilder kan 

kommunicera vem de är både till sig själva och andra. Att när de visar varandra vad de har 

gjort, kan de skapa förståelse för varandra. Här ger hon ett exempel på en saga hon brukar 

använda från sin symbolutbildning. Där finner huvudkaraktären i slutet skatten den letat efter 

under ett äppelträd. Bilduppgiften hon beskriver handlar om att: ”[…]barnen själva får måla 

vad skatten är. Då ritar de ofta något som är viktigt för dem själva. Jag väljer oftast att inte 

prata så mycket om det. Det räcker att sätta det på bilden.” Här handlar kommunikationen 

endast om att eleven ska få förmedla vem de är till andra och vad som är viktigt för dem 

själva. Hon fokuserar på vad barnet vill förmedla, inte hur det tolkas av någon annan. En 

liknande syn på att kommunicera med bilder uttrycker Birgitta. 

Birgitta ansåg att alla bilder har budskap men att man måste gå ner på barnens nivå och 

utgå från deras vardagsvärld. Hon anser att bildbudskap i denna ålder handlar om att uttrycka 

sin fantasi och att uttrycka vad som är viktigt i elevens eget liv. Hon ger ett exempel på när 

barnen fick måla en nalle hemifrån i endast bruna färger och hon uttrycker att budskapet i den 

bilden blev: ”[…]ett glatt utifrån att det är barnens bästa nalle.” Hon gav också ett annat 

exempel, där eleverna fått göra ett tittskåp om ett sommarminne de har. Barnen fick själva 

berätta om sitt minne innan samt berätta om sitt eget tittskåp efter att ha skapat det: ”Då har vi 

ett samtal först och där berättar de ju, sen diskuterar vi hur ska du göra det här? När de har 

gjort tittskåpet så kan man gå in ännu mer. Här är mitt hopptorn och där har jag gjort en 

gubbe... då blir det ett samtal runt bilden och det tycker jag är lite roligt att se.” Liksom Anna 

lade Birgitta tyngdpunkten på vad barnet själv vill förmedla ur sitt liv och ingen vikt läggs vid 

mottagaren, d.v.s. hur det kan tolkas av någon annan.  

I dessa svar kan man se att både Anna och Birgitta anser det viktigt att barn får uttrycka sin 

egen livsvärld, sin identitet och vad som är viktigt för dem. De har endast fokus på sändaren. 

Anna låter dem bara måla utan att samtala efter. I Birgittas fall samtalar de om bilderna men 

det är endast barnen själva som berättar om sin bild och därmed läggs det inte någon vikt vid 

hur någon annan tolkar bilden. Om man inte fokuserar på mottagaren, att betydelsen av bilden 

kan bli olika beroende på hur man uttrycker sin bild, lär sig inte barnen hur de kan 
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kommunicera med bilder på olika sätt och tolka bilders budskap (Nordström 1996, s.15). I 

denna situation visar de därmed inte på ett bildsemiotiskt synsätt. Däremot liknar detta synsätt 

istället mer den psykologiska inställningen till bild, som man hade i tidigare läroplaner på 

1900-talet, där man fokuserade på barnets personliga uttryck (Åsén, 2006, s.115; Marner, 

2000, s.108). Då var det, lika som det Birgitta och Anna visar på, mer fokus på den enskilda 

elevens uttryck istället för användandet av bild i interaktion med andra.  

6.1.5 Kommunicera med bilder för att visa upp känsla 

Tre pedagoger, klassläraren Birgitta, bildpedagogen Stina och den symbolutbildade 

klassläraren Anna uttrycker att barn ska få kommunicera med bilder för att uttrycka sina 

känslor. Birgitta nämner att budskap kan handla om att uttrycka känslor till exempelvis musik. 

Stina berättar att hon brukar arbeta med abstrakta bilder, där de får måla känslor, som de 

sedan berättar om, vilket får en terapeutisk funktion: ”[…]då blir det mycket djupa 

diskussioner, det kan framkomma lite nästan så man kommer in i barnens tänkande, nästan på 

gränsen till terapi.” Denna terapeutiska funktion präglar även Annas grundläggande syn på 

kommunikation med bilder. Anna berättar att hon arbetar mycket med symboler, vilket hon 

förklarar kan handla om att uttrycka sina känslor genom att måla för att må bättre: ”Är man 

arg eller är man ledsen så kan det vara skönt att rita det på ett papper för att sedan lägga det åt 

sidan”. 

Att kommunicera med bilder innebär enligt dessa tre lärare att få uttrycka sina känslor samt 

samtala om dem för att kunna må bättre. De har fokus på barnets välbefinnande i dessa 

bildsituationer, där man endast lägger fokus på sändaren, d.v.s. barnens egen känsla och 

uttryck, istället för att fokusera på bildspråket och kommunikationsakten. Här finns inget spår 

av ett bildsemiotiskt synsätt, eftersom det förutsätter att man lägger vikten vid 

kommunikationen och hur man kan förmedla olika budskap till en mottagare (Nordström, 

1996, s.45). Deras syn på kommunikation med bilder liknar här istället den tidigare 

läroplanssynen, där man fokuserade på det personliga uttrycket och att bilden skulle vara ett 

andningshål i skolan (Åsén, 2006, s.115). 

6.2 Lärarnas syn på bildanalys i skolan 

6.2.1 Bildanalys av reklam för att förstå att bilder kan påverka 

Alla informanter förutom Jonas och Anna uttryckte att bildanalys är bra för att eleverna ska 

bli medvetna om att bilder kan påverka oss men de belyser det på lite olika sätt, vilket jag 

kommer förklara här och i de två följande underrubrikerna.  

Den symbolutbildade klassläraren Anna och klassläraren Helen var de två som talade om 

detta utan att förklara mer utförligt vad de anser är viktigt att samtala om när de arbetar med 

det i bildundervisningen. Anna anser det viktigt att analysera bilder för att barnen ska lära sig 

koda av andra bilder med budskap. Att eleverna ska kunna bli samhällsmedborgare, som kan 

ta medvetna val och förstå underförstådda budskap, för att inte bli påverkad lika lätt: ”Det går 

inte att lura en sån person att tycka och tänka någonting lika lätt som den som inte har lärt sig 

vilket underförstått budskap som finns i en bild”. Helen uttryckte att syftet med bildanalys är 

att få eleverna att förstå att bilder vill påverka dem för att de sedan ska kunna bestämma själv, 

om de vill bli påverkad eller inte: ”för ju mer man är medveten om att bilderna vill påverka, ju 

lättare kan man sätta egna gränser i om man vill bli påverkad eller inte. Så det tror jag är 

viktigt.” Hon berättade att hon främst analyserar bilder i SO undervisningen, då de kritiskt 

granskar reklam och tidningar för att synliggöra vad företagen vill med sin reklam. 

Både Anna och Helen synliggör bildens funktion då de anser det viktigt att få barnen att 

förstå hur andra människor både kan påverka dem och lura dem genom bilden. En bilds 
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funktion inom bildsemiotiken handlar om att sändaren, d.v.s. den som skapat bilden, har en 

avsikt med bilden och därmed bestämmer om tyngdpunkten ska ligga på sändaren, 

meddelandet eller mottagaren (Sonesson, 1992, s.103, 106-107). När man exempelvis skapar 

reklam och propagandabilder lägger sändaren tyngdpunkten på mottagaren, eftersom 

sändarens avsikt är att väcka reaktioner och påverka mottagaren till att konsumera 

(Nordström, 1984, s.34). Både Anna och Helen uttrycker att det är viktigt att få barnen att bli 

medvetna om detta och att analysera bilders underförstådda budskap för att inte bli påverkad 

lika lätt. De uttrycker däremot inte vad de anser är viktigt att samtala om relaterat till reklam. 

Slutsatsen jag drar är att de inte ser det som viktigt att samtala om hur man kan bygga upp 

reklambilder, med hjälp av bildelement för att påverka andra. 

 

Att förstå på vilket sätt reklam kan påverka  

Klassläraren Birgitta talar om att man behöver analysera reklam, för att upptäcka hur bilder 

kan påverka en, men att det bör göras bland de äldre barnen. Hon anser det viktigt att samtala 

om hur reklamen är utformad, för att få oss att vilja köpa produkten: ”Vad visar reklamen? 

Den visar saken så fin som möjligt så man ska ha lust att köpa den. Om det är reklambilder 

med människor så är dom ju alltid glada och det kan man få barnen att titta på.”  

Funktionen hos reklam handlar om att sändaren vill väcka reaktioner och påverka 

mottagaren till konsumtion (Nordström, 1984, s.34). Detta framhäver Birgitta då hon talar om 

att de som gjort reklambilderna har gjort sakerna fina och att de använder sig av glada 

personer i bilden. Hon anser det därmed viktigt att samtala om att de bygger upp bilden på ett 

visst sätt för att påverka oss, vilket visar på ett bildsemiotiskt synsätt. Dock använder hon ord 

som fin och glad istället för att tala om att man i reklam använder olika bildelement så som 

färger, former etc. för att påverka. Orsaken till detta ordval kan möjligtvis bero på bristande 

kunskap i bildspråket. Att man i reklam bildretoriskt använder olika bildelement för att 

påverka andra är något som Nordström skriver om kopplat till bildsemiotiken (Ibid. s.51). 

 

Bildanalys för att förstå hur bilder kan påverka och dessutom lära sig bildspråket  

I intervjuerna var det endast två lärare, bildpedagogen Stina och den bildutbildade 

klassläraren Monica, som konkret uttryckte att bildanalys i skolan är bra för att lära sig förstå 

hur bild kan användas som ett språk och att få dem att bli medvetna om att man kan bli 

påverkad av bilder. 

Stina uttryckte att syftet med bildanalys är att lära sig behärska bildspråket: ”Framförallt 

att kunna kommunicera och behärska bildspråket och kunna se bilder runt om oss. Vårt 

samhälle bygger av bilder. Vi har de överallt.” Hon ger arbetet med reklam som exempel för 

att utveckla barnens bildseende, att förstå varför de görs, vad som är syftet och vad som ligger 

bakom reklam för att sedan göra egen reklam. Vid bildanalys av reklam anser hon det viktigt 

att samtala om hur man bygger upp reklam för att få folk att vilja köpa:  

 

”[…]att göra dem medvetna om vilket starkt intryck en bild kan göra på någon. 

Varför det är så starka färger, varför det är såna former, varför det är 

återkoppling till barns värld, att det finns de som kollar intresset hos barn och på 

det sättet så byggs reklam och därmed blir vissa leksaker mer köpta än andra.” 

(Stina) 

 

Monica ansåg att syftet med bildanalys är att få barnen att upptäcka hur mycket samhället i 

övrigt kommunicerar med bilder samt göra dem medvetna och kritiska till de bilder de ser. 

Detta anser hon är viktigt för att senare kunna ”vara medveten om man vill bli påverkad av 

bilden eller inte, så att man kan ta ställning till det. Att de förstår att även färger 

kommunicerar genom till exempel pojk och flickkläder”. Hon ger arbetet med reklam som 
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exempel på att få barnen medvetna om att bilden är ett sätt att kommunicera. I bildanalysen 

tycker hon att det är viktigt att samtala om vad bilden kommunicerar för att få upp ögonen för 

bildspråket:  

 

”Jag tror också att det är väsentligt att man samtalar om bilder, vad tycker ni och 

vad tror ni att han/hon vill säga? Vad tycker ni att denna bild kommunicerar? 

Vad säger den? Vad ser ni? För att barnen ska få upp ögonen för att det är ett 

språk.” (Monica) 

 

Att kunna ett grundläggande bildspråk så att man kan tolka och förstå underliggande 

budskap i bilder framhäver Nordström som en mycket viktig kunskap, då både konstnärer och 

massmedia idag använder bildspråket mycket medvetet för att påverka oss (Nordström, 1996, 

s.41). Både Stina och Monica visar här tydligt på ett bildsemiotiskt synsätt, då de tydligt 

poängterar att bildanalysen är ett redskap för att lära sig bildspråket och att de anser att 

bildspråket är viktigt att lära sig i vårt samhälle idag. Anna uttrycker dessutom att analys av 

reklambilder kan utveckla barnens bildseende. Både Anna och Stina framhäver bildens 

funktion i sitt resonemang. Stina uttrycker att det är viktigt att tala om vilket syfte 

reklambilden har och att de använder sig av färger och former för att påverka oss till att köpa 

något medan Anna lyfter fram att hon vill göra barnen medvetna om att reklamen är ett sätt att 

kommunicera och att man medvetet använder färger på pojk och flickkläder, för att påverka 

till konsumtion. De framhäver därmed att sändaren medvetet använder olika uttryck, d.v.s. 

olika bildelement så som färger och former för att påverka.  

6.2.2 Bildanalys för att lära sig vad färger kan betyda 

Vikten av att samtala om uttrycket i bilder framhävdes i Monica och Stinas resonemang, men 

även Annas. Den symbolutbildade klassläraren Anna anser att bildanalys i bildundervisningen 

är viktigt för att eleverna ska kunna förstå bilder och lära sig hur man bygger upp en bild: 

”Det kan ju dels vara det vi varit inne på, förstå budskapet, lära sig förstå det som sägs i 

bilder, sen vad det gäller att lära sig hur man bygger upp en bild, bildlära på det viset, tekniskt 

liksom.” Här ger hon exempel på att hon vill samtala om färgers olika betydelser: ”Ja, och här 

är det igen det med symbolerna, att kunna prata om vad röd färg kan betyda”. 

I Annas resonemang kan vi se att hon ser bildanalysen som ett forum för att lära sig förstå 

vilket budskap man vill förmedla via bilden samt lära sig se hur man med hjälp av olika 

uttryck, d.v.s. olika sätt att bygga upp en bild med bildelement, däribland färger, kan bidra till 

att bilden kommunicerar något visst. Här visar hon på ett bildsemiotiskt synsätt eftersom det 

perspektivet talar om hur man med hjälp av olika uttryck, exempelvis färg, form, linjer, 

avstånd, djup, komposition, storlek och motsatsförhållanden, kan påverka bildens betydelse, 

då de sätts i relation till varandra (Nordström, 1996, s.42-43). Här kan man också se att 

hennes kunskaper kring symboler hjälper henne att se exempelvis att färger har olika 

betydelser. 

6.2.3 Bildanalys för att sänka prestationskrav 

Den symbolutbildade klassläraren Anna och klassläraren Jonas ansåg att bildanalys är bra för 

att sänka barnens prestationskrav.  

Anna uttryckte att den viktigaste anledningen att arbeta med bildanalys av egna och andras 

bilder var för att tränas i att se värdet i alla bilder och därmed kunna sänka prestationskraven 

så att de får uppleva bilden som rolig: ”Och kanske hjälper dem att sänka prestationskraven så 

att de får tycka det är roligt med bild istället för att det ska vara exakt, de har en bild i huvudet 

och så river de sönder papperet. Att komma runt det, genom att analysera bilderna, det barnen 
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själva har gjort men även andras bilder också.” Även Jonas talar om att analysera sina egna 

och varandras bilder för att eleverna inte ska jämföra sig lika mycket med andra: ”[…]att 

kunna diskutera muntligt med varandra, att kunna prata om bilder, avdramatisera varandras 

och fokusera på sin egen, jag gör så gott jag kan och inte jämför sig så mycket med andra.”  

I detta synsätt läggs inget fokus alls på de kommunikativa aspekterna av bilden. Istället 

lyfts bildanalysen fram som ett medel för att sänka elevernas krav på sig själva, så att de ska 

kunna uppleva ämnet som mer glädjefyllt. Detta synsätt stämmer överens med lärarnas syn i 

Lindgrens studie (2010, s.182, 187-188), där de ser estetiska ämnen som något lustfyllt och att 

det är formen och inte innehållet som är viktigt, d.v.s. att det är viktigare att måla och uppleva 

det som roligt än hur man målar.  

6.2.4 Bildanalys utifrån barnens egna tankar och känslor 

Både klassläraren Birgitta och den symbolutbildade klassläraren Anna ansåg att bildanalysen 

kan vara ett forum för att uttrycka sin egen känsla och tanke kring bilden.  

Birgitta tycker att bildanalys är något som man ska vara försiktig med, då hon anser att 

man kan analysera sönder bilder:  

 

”Om man ska analysera så ska man vara försiktig så att man inte analyserar 

sönder den, och jag tycker också att man har rätt i att lägga in sin egen tanke och 

känsla och att det får bli analysen. Varför väljer jag den här bilden, varför vill 

jag prata om den här bilden?”. (Birgitta) 

  

Min tolkning av detta är att Birgitta anser att det är barnens egen tanke och känsla som är 

viktig vid analysen mer än innehållet och uttrycket i bilden. Om det bara är barnet själv som 

pratar utifrån en bild och läraren inte hjälper barnet att bli medveten om hur bilder kan 

förmedla olika saker med hjälp av olika uttryck där bildelement ingår, stannar det troligtvis 

vid barnets tolkning och det blir inte en riktig bildanalys. Att tolka en bild och analysera en 

bild skiljer sig nämligen åt. Tolkningen är det vi gör spontant, då vi ser på bilder, medan 

analysen är medveten och det är denna medvetenhet som behövs för att kunna förstå 

bildspråket (Karlsson, F; Karlsson, S, 1996, s.235-236). 

Anna berättar att när de analyserar barnens egna bilder får eleven som skapat bilden berätta 

vad bilden betydde för något, men även att andra får berätta vad de tänkte på för att visa att 

man kan tycka och tänka olika: ” Dels det att själv få sätta ord på sin bild och sin känsla och 

sin upplevelse utifrån det man gjort själv, men också känna igen sig själv i någon annans bild 

att man kan hitta sitt eget budskap i en annan bild”.  

Även här blir det barnens egen tanke, känsla och upplevelse av bilden som är viktigare än 

uttrycket i bilden. Enligt bildsemiotiken kan man få fram olika budskap med hjälp av olika 

uttryck (Nordström, 1996, s.18), men i detta fall handlar inte bildens budskap om att lyfta 

fram de kommunikativa aspekterna i bildspråket, eftersom sambandet mellan budskapet som 

den som skapat bilden och den som tolkat bilden inte lyfts fram. Istället verkar det som om 

Anna anser att analysen ska vara identitetsstärkande genom att barnen ska få känna igen sig 

själva i varandras bilder och hitta sina egna budskap i dem. 

I både Annas och Birgittas tal har de fokus på den enskilda individen istället för 

kommunikationsakten. Detta liknar synen på bild som lärarna hade i Lindgren artikel, där 

ämnet sågs som praktiskt utan teori, att ämnet ska vara lustfyllt och stärka eleverna personliga 

uttryck (Lindgren, 2010, s.176-182). 

6.2.5 Analys av läroboksbilder för att förstå att de vill hjälpa 

Bildpedagogen Stina och den symbolutbildade klassläraren Anna tycker det är bra att 
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analysera läroboksbilder för att eleverna ska inse att bilderna finns där för att hjälpa dem att 

förstå något.  

Stina berättade att hon i arbetet med bildanalys har arbetat lite med informativa bilder så 

som läroboksbilder, där man exempelvis har bilder på burkar istället för siffror i matteboken. 

Hon tycker att det då är viktigt att samtala om varför bilderna finns där och hur de är 

utformade: ”Barnen får uttrycka sig kring om bilderna är talande, om dom är färgglada, om de 

är bra och om de hjälper dem till exempel när de ska räkna i matematikboken.” Efteråt fick de 

göra egna informativa bilder. Anna berättar att hon inte brukar analysera informativa bilder 

men att man i den analysen hade kunnat fråga eleverna om varför de tror att bilderna finns 

där, om bilderna gör någon nytta och om de hjälper dem i deras läsning.  

Här synliggörs det att både Stina och Anna anser att bildens funktion är en viktig aspekt i 

bildanalysen av läroboksbilder genom att samtala om varför läroboksbilden är där och om de 

hjälper dem att förstå texten eller uppgiften. Bilders funktion handlar inom bildsemiotiken om 

att sändaren har en avsikt med bilden och därmed utformar bilden på ett särskilt sätt. 

Läroboksbilder har en informativ funktion eftersom sändaren vill ge information om något. 

Där ligger tyngdpunkten på ämnet bilden vill beskriva (Sonesson, 1992, s.103; Nordström, 

1984, s.35). Både Stina och Anna vill göra eleverna medvetna om att läroboksbilderna i en 

mattebok finns där för att hjälpa dem förstå texten eller mattetalen. Man kan däremot se en 

viss skillnad mellan Stina och Anna, där bildpedagogen Stina mer medvetet anser det viktigt 

att ställa frågor för att uppmärksamma eleverna på hur bilderna är utformade och ser ut, vilket 

kan ge barnen kunskap om hur de själva kan skapa informativa bilder. 

6.2.6 Analys av kartor för att synliggöra hur andra ska förstå den 

Klassläraren Jonas uttrycker att informativa bilder handlar om att kunna göra något 

pragmatiskt. Här gav han ett exempel på när barnen gjorde kartor kopplat till idrotten. Barnen 

skulle börja med att göra en karta över var på skolgården de hade gömt en boll men när andra 

sedan skulle läsa kartan, kunde de inte hitta skatten. Här lät Jonas barnen analysera sina egna 

bilder: ”Vad tyckte ni var svårast? Att läsa kartan! Ja men varför var det svårt att läsa kartan? 

Många svarade att flera ritat slarvigt.” Barnen ville då göra en till karta, för att visa att de 

kunde göra det bättre. I slutet av aktiviteten analyserade de varandras bilder genom att Jonas 

visade upp elevernas första och andra karta och frågade om de såg någon skillnad. Alla 

barnen ansåg att den andra kartan var bäst hos alla, eftersom man då kunde hitta skatten 

direkt. Då frågade Jonas varför de trodde att den första bilden blev sämre och barnen svarade 

att de vid andra tillfället hade lärt sig av sina misstag. Han lyfte även upp vikten av att andra 

ska kunna förstå kartan: ”Jag försökte att få in det att om man gör kartan till någon annan, så 

kan du behöva göra det så den andra förstår, att själv förstå är en sak men om någon annan 

ska förstå så krävs det lite mer. Och det tror jag att dom fick in.” 

Att utforma en informativ bild så att en mottagare ska kunna förstå den och exempelvis 

kunna hitta något, är en viktig aspekt för att den informativa bildens funktion ska kunna 

uppfyllas (Wærn, 2004, s.144). Jonas ville få eleverna att förstå att det spelar roll hur noggrant 

man ritar och hur tydligt man gör bilden, om någon annan ska förstå var skatten ligger. 

Kartans kommunikativa funktion blir därmed synliggjort. Däremot talar han om att det är 

”noggrannheten” som spelar roll för att en annan ska förstå bilden, istället för att tala om 

uttrycket, d.v.s. att det är valet av bildelement så som färger, former, linjer, mellanrum etc. i 

rätt relation till varandra på bilden, som gör att vi förstår bilden. Att han endast talar om 

noggrannhet, kan enligt min tolkning bero på bristande kunskap i bildspråket. 

6.2.7 Analys av historiska bilder, däribland konstbilder 

Vid intervjun berättar alla sex informanterna att de analyserar historiska bilder eller konst-
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bilder. Det mönster jag såg var att alla analyserade historiska bilder, däribland konstbilder, för 

att de anser att man kan se historia i bilder. Detta presenteras i de två underrubrikerna nedan. 

 

Analysera konstbilder för att stärka historieundervisningen 

Klasslärarna Jonas och Helen samt den symbolutbildade klassläraren Anna uttryckte att 

analys av historiska bilder är bra för att kunna få information om hur det var förr samt jämföra 

mellan förr och nu i samtal. Ett exempel på detta var då Helen berättade om när hennes klass 

arbetade med bondgården och de hade tittat på en målning av Uppsala från 1700-talet: ”Man 

kan få ut mycket information ur bilderna, de berättar mycket. Vi jämförde mellan förr och nu, 

idag har vi dom i bås men förr gick tamgrisarna runt på stan och åt matrester”. Här använde 

hon bilderna för att upptäcka Uppsalas historia och för att kunna jämföra mellan hur det har 

varit och hur det är idag. 

Dessa tre lärare anser att bilder är kommunikativa till sin karaktär, då de uttrycker att vi 

kan se historia i bilder och att bilder är bärare av budskap. Deras syn på bildanalys av 

historiska bilder blir däremot mest ett stöd för ämnet historia istället för att låta eleverna lära 

sig något inom bild. De talar om innehållet i bilden, d.v.s. vad de ser i bilden men analyserar 

inte hur uttrycket i bilden bidrar till att vi tolkar bilden på olika sätt och därmed uppfattar 

olika budskap. Enligt Nordström är det viktigt att få lära sig förstå bildspråket och för att göra 

det är det viktigt att förstå hur uttrycket i bilden påverkar vilket budskap som bilder ger 

(Nordström, 1996, s.15, 18). Genom att analysera konstbilder på detta sätt hjälper de därmed 

inte eleverna till att förstå bildspråket och dess kommunikativa funktioner. 

 

Analysera konstbilder för att tala om konsthistoria 

Klassläraren Birgitta, bildpedagogen Stina och den bildutbildade klassläraren Monica talade 

om att bildanalys av konstbilder kan vara ett stöd för att lära sig konsthistoria.  

Stina berättar att hon har arbetat mycket med konstbilder och att hon där ansåg det viktigt 

att samtala om konstnärernas historia och om hur konstverken kunde se ut på den tiden: ”[…] 

hur man jobbade med konsten då, att det var de som var mycket talangfulla som jobbade med 

bilder. Vad som ligger bakom bildframställning, varför man hade blivit en bildkonstnär…”.  

Här handlar bildanalysen inte om bilden i sig själv och dess uttryck utan snarare historian 

runt om den, det blir därmed lika som stycket ovan, endast ett stöd för att lära sig historia, fast 

i detta fall konsthistoria. 

Liksom Anna ansåg Birgitta det viktigt att analysera konstbilder för att tala om 

konsthistoria och vad bilderna berättar för oss om den tiden. Att exempelvis samtala om att 

man målade porträtt för att man inte hade någon kamera och samtala om konstnärernas 

historia. Hon ansåg det även viktigt att samtala om konstnärernas syfte med sina målningar, 

där exempelvis Picasso ville väcka tankar och känslor hos människor: ”Da Vincis jobb var ju 

att illustrera, men Picasso gjorde saker för att göra människor fundersamma och nyfikna och 

kanske lite arga, han leker lite mer med känslor. Och det kan man ju ta upp då.”  

Att konstnärarena ibland ville kommunicera med sina bilder är något som Birgitta lyfter 

fram vid sin intervju då hon ger exemplet om att Picasso ville väcka känslor och tankar men 

hon talar inte om hur Picasso kommunicerade med bilden. Både Birgitta och Stina lade stor 

vikt vid att lära ut konsthistoria vid analys av konstbilder men ingen av dem lade något fokus 

vid konstverket i sig själv och de lyfte inte fram uttrycket hos bilden som något viktigt att 

samtala kring, d.v.s. hur bilden var gjord och sedan vad bilden kommunicerar. 

Monica har ett litet annat fokus än de andra lärarna där hon liksom Stina och Birgitta 

lägger fokus på konsthistoria, men till skillnad från dem, handlar bildanalysen här även om att 

hur konstnären har uttryckt målningen spelar roll för vad vi utläser i bilden. Monica berättar 

att hon i bildundervisningen har tittat på många historiska bilder av 1600-1800-tals 

konstnärer. Analysen utgick ifrån vad bilderna berättar om den tiden, så som hur man hade det 
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i olika samhällsklasser och att man målade porträtt för att bevara personen, då det inte fanns 

kameror. Hon lyfte även fram hur konstnären kan berätta något om karaktären eller samhället, 

genom att gestalta exempelvis en drottning på ett visst sätt: ”Hur ser man det? Inte bara vad 

man har på sig, utan även att männen ofta är stora, att kvinnorna ofta sitter och att man på 

olika sätt visar att de rika männen har makt på olika sätt märks i kläderna, tillbehör och så.”.  

Monica lägger liksom Birgitta och Stina stor vikt vid konsthistoria. Något som skiljer 

Monica från Birgitta och Stina är att hon lägger lite mer vikt vid analys av bildens uttryck, hur 

man har målat bilden. Detta synliggörs då hon anser det viktigt att lyfta fram att konstnären 

har målat personerna i bilden på ett visst sätt för att signalera att de är kungliga, att de är 

kvinnor eller män och hur en konstnär med bilden kan visa att en man hade makt. Sonesson 

(1992) talar om att uttrycket i bilden spelar roll för hur vi uppfattar bilden, att en historisk bild 

kan vara uttryckt på ett visst sätt med färger, linjer osv. för att vi ska förstå att det är en man i 

1800-talskläder. Monica talar dock inte specifikt om bildelement men genom att hon anser det 

viktigt att i bildanalyser tydliggöra hur man på olika sätt kan berätta olika saker i en bild visar 

det delvis på ett semiotiskt synsätt.  

6.2.8 Att få skapa är viktigare än bildanalys 

Klassläraren Birgitta, den symbolutbildade klassläraren Anna och klassläraren Jonas ansåg att 

det är viktigare att skapa i bild än att analysera bilder. 

Birgitta talade om att det är viktigt att analysera reklam, men egentligen främst bland 

tonåringar. Bland de yngre barnen är det viktigare att de får testa olika tekniker och får ha 

roligt. ”Det viktigaste är att barnens ska få intresse för att skapa bilder och göra bilder, det 

tycker jag är viktigast. Analys och såna grejer, jag ser det som snäppet högre upp i åldern, för 

det är viktigt för de små att det får vara på deras nivå. Viktigt att de får skapa i 3-dim och i 

olika tekniker och det är härligt att kunna ge dem kunskaperna.”  

Jonas uttrycker att han ibland analyserar bilder med funktioner men att han varken 

analyserar eller arbetar med konstbilder så mycket och att bildanalys överlag inte får så 

mycket plats i hans undervisning: ”Det tar inte så jätte mycket plats alls, det är mycket skapa, 

skapa, skapa och sen lite i att analysera sin egen bild”  

Anna ansåg att det nya centrala innehållet har för mycket teoretiska krav på att bland annat 

analysera bilder för den lilla tid de får i bild i dessa årskurser. Att det blir för mycket fokus på 

lärandet ”istället för att bara ha roligt med färger och former, att få skapa. Och det här med 

bildanalysen det låter så... ja vi håller ju på med det egentligen men när det är så hårt 

framskrivet så blir det sån tyngd på det, och det är som det tippar över mot teorin istället för 

mot skapandet.” Hon tycker att för mycket teori gör att leklusten tappas och att hon egentligen 

vill låta barnen måla mera fritt.  

Utifrån vad dessa tre lärare uttrycker synliggörs det inte att bildanalysen är lika viktig del i 

undervisningen som skapandet. Att bildanalysen inte är viktig alls är inget de hävdar men 

ändå går deras uppfattning av bildanalysen ifrån det semiotiska synsättet och liknar istället det 

synsätt lärarna hade i Lindgrens studie (2010, s.176), där bilden sågs som ett praktiskt ämne 

istället för ett teoretiskt och att bilden ska vara något lustfyllt. Bilden blev ett andningshål från 

den teoretiska undervisningen i skolan, där det är viktigare att få göra något kul än att lära sig 

något i bild (Marner, 2006, s.3-4). 

   



27 

 

6.3 Sammanfattning av analysresultat 

6.3.1 Lärarnas syn på att kommunicera med bilder i skolan  

En grundläggande syn på kommunikation med bilder som alla informanter uttryckte handlade 

om att bilder har budskap och att barn ska få kommunicera budskap i bilden. Det var däremot 

endast den bildutbildade klassläraren Monica och bildpedagogen Stina som talade om att man 

ska låta barnen själva få kommunicera med bilder i skolan för att de ska lära sig förstå 

bildspråket och hur man kan kommunicera med bilder. Monica var här den enda som tydligt 

uttryckte vikten av att samtala om hur man kan använda sig av olika bildelement för att få 

olika uttryck och därmed olika betydelser i bilder, då barnen själva ska framställa bilder med 

budskap. Stina ansåg att diskussionen efter varje bildmoment var viktig för att tala om hur 

man kan kommunicera genom bilder och därmed möjliggöra för eleverna att lära sig 

bildspråket. Ingen av de andra informanterna lyfte fram hur man med hjälp av bildelement 

kan få fram olika budskap i bilderna.  

Klassläraren Jonas ansåg det viktigt att samtala om hur detaljrikedomen och 

noggrannheten är en viktig aspekt om någon annan ska förstå budskapet, d.v.s. hur man målar 

spelar roll för hur vi tolkar budskapet. Han lyfte fram bildens kommunikativa funktion där 

både mottagare och sändare inkluderas. Även Helen framhävde vikten av att andra ska kunna 

förstå budskapet, men min tolkning var att hon överlåter till barnen att komma på hur de ska 

måla för att andra ska förstå det budskap de ville få fram, istället för att själv undervisa i hur 

man kan göra det. Hon uttrycker dessutom att vissa barn kan förmedla budskap och andra 

inte, att det är en talang man föds med. Min tolkning blev då att hon inte ser det som sin 

uppgift att lära ut bildspråket. 

Anna och Birgitta talade om att barn ska få kommunicera med bilder för att visa upp en del 

av sin livsvärld, sin identitet, och vad som är viktigt för dem. Här blir det dock bara fokus på 

barnets upplevelser, d.v.s. sändaren och att det inte finns någon mottagare, vilket inte visar på 

ett semiotiskt synsätt. Det liknar snarare den tidigare synen på bild där bilden sågs som ett 

psykologiskt uppbyggande ämne och som ett andningshål från teoretisk undervisning istället 

för ett kommunikationsämne. Även Anna, Stina och Birgittas ideér om att eleverna ska få 

kommunicera med bilder för att uttrycka en känsla, visade på ett sådant synsätt. Det handlade 

då om barnets välbefinnande där de inte lade någon tyngdpunkt på mottagaren och därmed 

försvinner bildens kommunikativa funktion. 

6.3.2 Lärarnas syn på bildanalys i skolan 

Alla lärare, förutom klassläraren Jonas, ansåg att bildanalys är bra för att elever ska bli 

medvetna om att bilder, däribland reklambilder, kan påverka oss. Det var dock endast 

bildpedagogen Stina och den bildutbildade klassläraren Monica som uttryckte att bildanalys är 

bra för att lära sig förstå och använda bildspråket. Monica ansåg det viktigt att samtala om vad 

exempelvis reklambilder kommunicerar medan Stina var den enda som tydligt framhävde 

bildens uttryck, då hon ansåg det viktigt att samtala om hur sändaren använder sig av färger 

och former etc. för att påverka andra till att exempelvis vilja konsumera. 

Klassläraren Birgitta ansåg det viktigt att samtala om att sändaren bygger upp reklambilden 

på ett visst sätt för att påverka oss. Hon använder dock ord som ”fin” och ”glad” istället för att 

tala om att skaparen av reklambilden använder olika uttryck med hjälp av färger, former etc. 

för att påverka och förmedla olika budskap. Även Jonas framhävde i intervjun vikten av 

kartans funktion, att den ska hjälpa andra att hitta skatten. Han talade om att det är 

”noggrannheten” som spelar roll för att en annan ska förstå bilden. Både Birgittas och Jonas 

ordval, som inte inkluderar tal om bildelement, kan enligt min tolkning bero på bristande 

kunskap i bildspråket och om bilders uttryck. 
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Vikten av att samtala om uttrycket i bilden framhävdes i Monica och Stinas resonemang, 

men även Annas. Den symbolutbildade klassläraren Anna ansåg att bildanalys är bra för att 

lära sig hur man bygger upp en bild och att det är viktigt att samtala om hur färger kan ha 

olika betydelser i symboler. 

I samtalet om bildanalys var det två åsikter som inte framhävde bildens kommunikativa 

funktion. Den ena åsikten delades av Anna och Jonas som ansåg att bildanalys är bra för att 

sänka prestationskraven hos eleverna. Den andra var Anna och Birgitta som ansåg det viktigt 

att i bildanalysen låta barnen själva få uttrycka sina egna känslor och tankar kopplat till 

bilderna. I båda fallen blir det den enskilda individen som hamnar i fokus istället för vad 

personen som skapade bilden ville kommunicera med sin bild. Dessa två åsikter kan i motpol 

till det semiotiska synsättet jämföras med Lindgrens studie där lärarna såg bilden som ett 

praktiskt ämne utan teori och att bilden ska vara lustfylld och stärka personliga uttryck. Detta 

sätt att se på bild präglade dessutom Birgitta, Jonas och Anna som uttryckte att det är 

viktigare att få skapa, testa olika tekniker och ha roligt snarare än att analysera bilder.  

Alla lärare ansåg att bilder kan berätta om hur det var och såg ut förr och att det därmed är 

till en fördel i undervisningen att analysera historiska bilder och däribland konstbilder. Målet 

med analysen verkade dock vara att lära sig om vår historia och konsthistoria eftersom de inte 

analyserade bilden i sig själv och dess uttryck. Detta möjliggör därmed inte något lärande i 

bildspråket. Monica var den enda som i viss mån talade om bildens uttryck genom att lyfta 

fram att man kan berätta olika saker i sin bild genom att exempelvis gestalta personer på olika 

sätt. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras först studiens resultat och analys relaterat till teoretiska perspektiv 

och tidigare forskning. Sedan diskuteras pedagogiska konsekvenser som studien synliggör 

samt studiens generaliserbarhet. 

7.1 Teoretiska perspektiv 

I min studie har jag upptäckt att det var få lärare som lyfte fram bildens egna språk som ett 

viktigt lärande i bildundervisningen. Det var endast två lärare som tydligt framhävde vikten 

att lära eleverna bildspråket. Dessa var den bildutbildade klassläraren Monica och 

bildpedagogen Stina som tydligt visade på ett semiotiskt synsätt. De ville göra eleverna 

medvetna om hur de med olika uttryck kan få fram olika budskap i bilder samt förstå att bilder 

kan utformas på olika sätt för att fylla olika funktioner. Denna uppfattning synliggjordes 

tydligast i vad Monica ansåg var viktigt att samtala om vid arbetet med berättandebilder och 

Stina i vad hon ansåg var viktigt att samtala om i arbetet med reklam.  

Det bildsemiotiska perspektivet, som genomsyrat hela analysen, lyfter fram att bildspråket 

har en grammatik lika som verbalspråket. I verbalspråket uttrycker vi oss med hjälp av ord, 

meningar, betoningar osv. medan i bildspråket använder man sig av bildelement så som 

färger, ljus, linjer, placeringar, perspektiv osv. i relation till varandra. Bildspråket är, lika som 

verbalspråket, beroende av att mottagaren fått möjlighet att lära sig språket om denna ska 

kunna förstå (Nordström, 1996, s. 14, 15, 18, 42-43). Bildelementen var något som Stina och 

Monica talade om då de framhävde vikten av att undervisa om bildspråket, men det var 

däremot ingen av de andra fyra informanterna som talade om detta, med undantag från Anna 

som talade om färgers olika betydelser vid ett tillfälle. Det var dessutom flera informanter 

som bara fokuserade på sändaren, att barnen skulle få uttrycka sina egna upplevelser och 

känslor. Det gör att kommunikationen försvinner eftersom en kommunikation är beroende av 

att det finns en sändare, ett meddelande och en mottagare (Ibid. s.45). Utifrån vad 

informanterna uttryckt i intervjuerna framgår det att få lärare undervisar om hur man kan 

kommunicera med bilder. Resultatet blir därmed att barnen inte får möjligheten att lära sig hur 

de kan använda bildspråket för att kommunicera olika saker genom sina bilder samt bli 

medvetna om vilka dolda budskap som finns i bilder, i deras omgivning.  

7.2 Tidigare forskning 

I Lindgrens studie (2010), som genomfördes innan läroplansreformen, undersöktes lärares 

inställning till bild. Resultatet visade att lärarna såg bilden som ett viktigt ämne för att främja 

helhetstänkandet i skolan. Bilden sågs som ett praktiskt ämne som skulle vara lustfylld och 

personlighetsutvecklande, där arbetsformen var viktigare än innehållet (Lindgren, 2010, 

s.177-182, 187-188). Denna syn på bildämnet tar avstånd från semiotiken som talar om att 

bild är ett språk, som vi måste lära oss och den liknar snarare en äldre läroplanssyn, där det 

personliga uttrycket var centralt. I den äldre läroplanssynen skulle det fria skapandet bidra till 

att barnen skulle få egna idéer och upplevelser (Åsén, 2006, s.114-115). Bilden hade då 

snarare en psykologisk funktion istället för sociologisk (Marner, 2000, s.108). I min studie 

upptäckte jag ett flertal teman som inte speglade ett semiotiskt synsätt utan snarare liknade det 

synsätt som lärarna hade i Lindgrens studie, dessa teman liknade därmed även en gammal 

läroplanssyn på bild. De teman jag fann i studien som liknade detta synsätt, handlade om att 

barn ska få kommunicera med bilder för att visa upp delar av sin identitet och vad som är 
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viktigt för dem samt att få uttrycka en känsla, bland annat genom att fritt måla efter musik. 

Det handlade även om att analysera bilder för att sänka prestationskrav och få uttrycka sin 

egen känsla kopplat till de bilder som analyseras. Dessutom har Birgitta, Jonas och Anna 

uttryckt att det är viktigare att få ha roligt, skapa och testa olika tekniker, än att analysera 

bilder. I dessa teman som nämnts nu fokuserar de på individens egna uttryck och 

välbefinnande, där den kommunikativa aspekten inte synliggörs. Det blir därmed, lika som 

Lindgrens studie, mer fokus åt arbetsformen istället för att ge mer utrymme för innehållet, där 

innehållet exempelvis kan vara undervisning inom bildspråket. I Aronssons studie (1997, 

s.23) uttrycker hon att det är lärarens uppgift att ”frigöra nya sätt att se och nya sätt att skapa”. 

Aronsson uttrycker att det fria skapandet, som har varit etablerat tidigare där undervisning 

saknas, mest bara bidrar till oinspirerande schabloner och reproduktioner eftersom eleverna är 

begränsade till sina egna upplevelser och kunskaper (Aronsson, 1997, s.23). Om eleverna ska 

kunna inspireras till att lära sig något nytt inom bildämnet, behövs undervisning, handledning 

och samtal både om bilderna barnen själva skapat och om andras bilder. Dessa teman 

synliggör dessutom problemet, som Åsén (2006) framhävde i sin studie, nämligen att det finns 

en problematik i att läroplanen länge har framhävt bilden som ett kommunikationsmedel men 

att äldre tankemönster har levt kvar i verksamheterna och därmed gjort det svårare för 

läroplaner att förverkligas (Åsén, 2006, s.117, 119). 

I projektet Rum, Relation, Retorik (Karlsson F, Karlsson S, 1996, s.235-236) framstår 

bildanalysen som en hjälp för att lära sig förstå hur man kan kommunicera med bilder och hur 

vi tolkar bilder, där analysen av bildens uttryck står i centrum. Vid bildanalys av historiska 

bilder och konstbilder var det bara Monica som i viss mån analyserade själva konstverket och 

dess uttryck. Målet med analysen för de andra handlade om att lära sig något om historia och 

konsthistoria, istället för att analysera målningens uttryck för att lära sig bildspråket. De som 

endast analyserade historiska bilder för att lära sig om historia, förlorar enligt min tolkning 

dessutom undervisning och lärande inom bildämnet.  

Att Monica och Stina var de enda som tydligt lyfte fram bildspråket och vikten att lära ut 

det i undervisningen, innebär inte att de var ensamma om att se bilden som ett kommunikativt 

ämne.  Det har framgått i studien att alla informanter ser bilder som bärare av budskap och att 

bilder därmed har en kommunikativ karaktär. Detta kommer fram i samtalet om hur de ser på 

att låta barn själva kommunicera med bilder men även relaterat till samtalet om reklam. Fem 

av informanterna ansåg att bildanalys i undervisningen är viktigt för att eleverna ska kunna bli 

medvetna om att bilder, framförallt reklam, kan påverka och lura dem. Enligt min tolkning 

kan man därmed se att de uppfattar bilden som ett kommunikativt medel och att det finns en 

vilja hos informanterna att undervisa kring bildspråket. Problemet är dock att alla inte verkar 

ha kunskapen och språket för att kunna lära ut det, vilket argumenteras mer om i nästa stycke.  

7.3 Pedagogiska konsekvenser 

I Malmströms studie (2013, s.102) redogörs för att alla nationella styrdokument framhäver att 

barn borde få möjlighet att uttrycka sig med flera språkliga resurser och inte bara det verbala. 

I min studie har det framgått att endast två av sex lärare ansåg det viktigt att undervisa om hur 

man kan kommunicera med bilder genom att använda bildelement på olika sätt. Detta tyder på 

att majoriteten av lärarna har bristande kunskaper inom bildspråket och hur man kan lära ut 

det, vilket bidrar till att barn som växer upp inte får de verktyg de behöver för att förstå och 

lära sig hantera det stora bildflöde som finns i vårt samhälle idag. 

En tolkning jag har utifrån mina intervjuer är att lärarnas syn på bildämnet präglas mer av 

deras utbildning, än läroplanerna. Den bildutbildade klassläraren Monica, som har utbildat sig 

till lärare på 70-talet men även på senare tid vidareutbildat sig inom bildämnet samt 

bildpedagogen Stina, är de enda av informanterna som tydligt ansett det viktigt att undervisa i 

hur man kan kommunicera via bilder med hjälp av bildelement, vilket har visat att de bär på 
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kunskaper om bildspråket. Dessa två är dessutom de enda som har studerat bild kopplat till 

undervisning i högre grad. Anna som gått lärarutbildningen på 80-talet men senare tagit en 

symbolpedagogutbildning, visade på en viss kunskap inom bildspråket då hon talade om 

färgers olika betydelser. Det framgick dock endast då hon berörde bildundervisning relaterat 

till symboler.  

Klassläraren Birgitta gick sin lärarutbildning på 70-talet och har främst talat om 

bildundervisningen på ett sätt som inte främjar lärande inom bildspråket. Hon lade istället 

störst vikt vid att eleverna ska få lära sig olika tekniker, få utveckla sin fantasi och att bilden 

ska vara stärkande för individen. Birgitta framhävde tydligast bildens kommunikativa 

funktion då hon talade om att förstå hur reklam påverkar oss. Hon hade däremot inte, enligt 

min tolkning, tillräcklig kunskap om bildspråket för att förklara hur man med olika uttryck 

kan påverka andra genom reklam. Hon ansåg dessutom att bildanalys inte var så viktigt. Att 

Birgitta präglas mer av sin utbildning än av läroplanerna kan förklaras utifrån den 

läroplanssyn som präglade lärarprogrammen under 70-talet. Bildens kommunikativa funktion 

hade under 70 talet börjat uppmärksammats i läroplanen och de inkluderade fler bilder än bara 

konstbilden, exempelvis reklambilden. Det var däremot inte förrän på 80-talet som bildspråket 

framhävdes som ett viktigt kommunikationsmedel i läroplanen där både bildkommunikation 

och bildanalys ansågs vara viktiga kompetenser för framtiden (Åsén, 2006, s.22, 117). Under 

den tiden Birgitta utbildades hade man därmed, rent generellt, inte börjat prata så mycket om 

bildspråket och bildanalysens roll på lärarprogrammen, eftersom läroplanen inte gjorde det.  

Slutligen var det Jonas och Helen som har gått på det lärarprogram som pågick mellan 

2001-2011 (från 2011 började deras lärarutbildning bytas ut mot en ny). I studien ansåg båda 

det viktigt att elever får lära sig hur en mottagare ska kunna förstå budskapet i deras bild. Att 

ta reda på hur man ska kunna kommunicera med bilder är något som Helen dock överlämnar 

åt eleverna att ta reda på. Jonas anser det viktigt att eleverna lär sig hur någon annan ska 

kunna förstå budskapet i elevens bild eller förstå en karta, men förklaringen begränsas till att 

det är noggrannhet och detaljrikedom som avgör hur vi förstår bilden, istället för att det är 

kombinationen av bildelement som ger bilden ett uttryck som i sin tur påverkar oss i hur vi 

förstår bildens budskap. Både Jonas och Helen visade därmed på en bristande kunskap inom 

bildspråket och hur vi kan använda det. I Jonas och Helenes fall har lärarprogrammet utgått 

från 1994 års läroplan, som har framhävt bildspråket och bildanalysen som viktiga aspekter i 

undervisningen. Problemet är dock att bildämnet har fått en mycket marginell plats i detta 

lärarprogram, vilket bidrar till att dessa lärare får med sig en mycket liten, om någon alls, 

kunskap om bildspråket. 

En slutsats är att alla lärare i studien, med undantag från Stina och Monica som utbildats 

inom bildämnet, har fått för lite utbildning inom bildspråket. Om lärare i skolan ska kunna 

erbjuda elever att lära sig bildspråket, spelar lärarnas utbildning inom bildspråket stor roll. 

Denna slutsats blir härmed relevant att relatera till Malmströms studie (2013 s.129) där hon 

analyserade de nationella styrdokumenten. Det Malmström kom fram till var att 

styrdokumenten vi har idag inte ger stöd för en kvalitativ utbildning i framtiden, när det gäller 

bild som ett språk. Detta bidrar till att för få nyexaminerade lärare kommer få tillräcklig 

utbildning inom bild om det inte blir någon förändring. Det estetiska språket i skolan kommer 

därmed inte ha någon chans i framtiden att läras ut och elever kommer inte få möjligheten att 

använda andra semiotiska resurser än det verbala (Malmström 2013, s.125). En viktig poäng 

utifrån denna studie är därmed, att om lärare som undervisar i bild ska kunna ha någon chans 

att följa läroplanen och verkligen undervisa i hur man kan kommunicera med bilder, behövs 

det en stor ökning av antalet timmar för bildämnet i lärarutbildningen. Denna förändring 

behövs för att det ska finnas tid att lära sig förstå bildspråket. Om lärarprogrammen fortsätter 

marginalisera bildämnet kommer det, liksom Malmström påpekat (2013, s.125), inte finnas 

någon möjlighet till att lyfta fram bilden som ett kommunikationsmedel, då få kommer ha fått 
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den kunskapen genom sin utbildning.  

7.4 Studiens generaliserbarhet  

När jag hörde av mig till lärare för att fråga om de ville ställa upp på en intervju, upptäckte 

jag snart att de flesta som ville delta i studien även hade ett visst intresse för ämnet. Det var 

lättare att få tag i dem med utbildning och dem som hade särskilt ansvar för bildämnet på 

skolan, eftersom de naturligt är mer engagerade för ämnet och vill vara med och påverka. 

Detta tror jag är svårt att komma ifrån oavsett vilket ämne man väljer till sin studie. Det bidrar 

dock till att generaliserbarheten till viss del försämras eftersom det troligtvis finns en mängd 

lärare i Sveriges skolor som faktiskt inte har någon bildundervisning i sina klasser. Ett 

exempel på detta var då en lärare berättade på telefon att de inte hade bildlektioner på deras 

skola, bara att de ibland gjorde enklare bilduppgifter kopplat till andra ämnen. Ingen från 

denna skola ville ställa upp på intervju. Där kan man se att lärande inom bild troligtvis får 

ännu mindre plats i verkligheten än vad som framgår i min studie. 

Under tiden denna studie har tagit form har jag upptäckt att texten lätt tenderat till att vara 

normativ, vilket har varit en svår balansgång att hantera. Uppsatsen kan exempelvis uppfattas 

som normativ eftersom uppsatsens fokus är på bildspråket och läsaren kan tolka det som om 

detta synsätt är det enda som är ”rätt”. Här är det viktigt att förtydliga att lärare kan ha en bra 

bildundervisning där elever lär sig och utvecklas mycket inom bildämnet, trots att de inte 

lyfter fram bildanalysen och hur man kan använda bilden som ett kommunikativt verktyg. 

Då detta är en studie som endast genomförts i Mellansverige kan man inte generalisera 

uppsatsens resultat och slutsatser på hela landet. Studien är dessutom en liten studie med få 

informanter där informanterna endast är från två storstäder i Mellansverige och dess 

närområden. Här skall det dock poängteras att alla inte arbetar i städer, två av informanterna 

arbetar i småsamhällen. Informanterna har även valts för att få en spridning i vilken utbildning 

de fått inom ämnet.   
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8. Konklusion 

Bildspråket har ända sedan 80-talet haft en central roll i läroplanen men i praktiken har studier 

visat att bildkommunikation och bildanalys prioriteras bort medan bildframställning fått mest 

utrymme (Marner, Örtegren, Segerholm, 2003, s.143).  

I denna fallstudie undersökte jag lärares uppfattning om bildens kommunikativa aspekter. 

Studien visade att endast två informanter, de som hade en särskild bildutbildning, ansåg det 

viktigt att undervisa om hur man kan använda sig av olika bildelement för att kommunicera 

olika budskap, vilket är en nödvändig kunskap för att lära sig bildspråket. Ett flertal teman 

som tagits upp har synliggjort att majoriteten av lärarna fortfarande präglas av en äldre 

läroplanssyn, där elevens egna uttryck, upplevelser och välbefinnande står i centrum, snarare 

än bildens kommunikativa funktion. Alla lärare såg bilden som bärare av budskap, dock var 

undervisningen om hur man kan förstå och använda bildspråket något som mycket sällan 

framhävdes som en viktig del i bildundervisningen hos fyra av de intervjuade lärarna. Min 

egen tolkning var att bristen på undervisning inom bildspråket mestadels beror på bristande 

kunskap inom ämnet samt att lärarnas syn på bildämnet präglas mer av utbildningen de blivit 

erbjudna, än av läroplanerna. Majoriteten av lärarna har därmed fått för lite utbildning inom 

bildämnet för att kunna erbjuda eleverna möjligheten att lära sig bildspråket.  

Enligt den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 i bild, på uppdrag av Skolverket 

behöver bilden ses som ett rent kommunikationsämne om bildämnet ska vara i takt med tiden 

(Marner, Örtegren, Segerholm, 2003 s.143). ). Den nya kursplanen i bild har nu fått tydligare 

riktlinjer för vad lärarna i åk 1-3 bör undervisa om och undervisning inom bildspråket har 

lyfts fram ytterligare. Detta stärker möjligheterna till att elever får lära sig något i bildämnet 

och dess kommunikativa aspekter. Genom min undersökning kan man dock se att det inte 

hjälper att bara höja kraven i en läroplan. Om lärare i skolorna ska kunna lära ut bildspråket 

måste de även få mer stöd i form av vidareutbildning vilket kan komplettera den bristande 

utbildning de tidigare fått inom bildämnet och bildspråket. Dessutom behöver det ske en 

förändring i lärarprogrammen, där bildämnet måste få mer utrymme om framtidens 

nyexaminerade lärare ska kunna ha den kompetens, som krävs för att följa läroplanen.  

 

Fortsatt forskning  

Genom att den nya läroplanen nu har ett centralt innehåll för alla årskurser, har kraven skärpts 

i hela grundskolan. Lärare i högre åldrar påverkas därmed av vad lärare i tidigare skolår 

faktiskt har undervisat om inom bildämnet och bildspråket. Det varit intressant att vänta tills 

att lärare arbetat efter det nya centrala innehållet några år, för att ta reda på vilken kunskap 

eleverna i högstadiet faktiskt bär med sig från de tidigare skolåren i skolan och hur eleverna 

själva ser på bild som ett kommunikativt medel. En annan intressant riktning för fortsatt 

forskning berör fritidspedagoger. Tidigare i metodavsnittet beskrevs det att jag valde bort 

gruppen fritidspedagoger vid intervjuerna trots att jag under studiens gång fick reda på att 

denna yrkesgrupp i vissa skolor tar hand om bildundervisningen och dessutom kommer få 

lärarlegitimation inom detta ämne. Jag valde bort denna yrkesgrupp på grund av begränsat 

med tid och uppsatsens omfattning. Därför vore det intressant att vidare undersöka vilken syn 

fritidspedagoger har på bild och bildspråket då de inte har utbildats för att undervisa i 

bildämnet i skolan. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 Var jobbar du som lärare nu? 

 I vilka ämnen undervisar du i nu? 

 I vilka årskurser undervisar du i bild? 

 Hur länge har du undervisat inom bild? 

 Har du någon form av utbildning inom bildämnet? 

 Hur är ditt personliga intresse för bild? 

 

Tema 1: Lärarnas syn på bilden 

Bilden i skolan 

 På vilket sätt tycker du att bildundervisning är utvecklande för elever i skolan?  

 Ett övergripande mål i kursplanen är att barn i bild ska få utvecklas i att kommunicera 

med bilder för att uttrycka ett budskap. Vad tänker du kopplat till detta mål? 

 Vilket syfte ser du med att analysera bilder i undervisningen? 

 

Bild inför framtiden 

 I vårt samhälle möts vi hela tiden av bilder av olika slag. Vilken betydelse tänker du 

att samtal kring bilders budskap i undervisningen har, för barnen senare i livet? 

- Vilken betydelse tänker du att dessa samtal kan ha för barnens identitetsskapande? 

 

Tema 2: Inställningen och arbetet kring det centrala innehållet 

Framställning av berättande bilder 

 Vad betyder berättande bilder för dig? 

 Kan du ge exempel på hur du lägger upp undervisningen kring framställning av 

berättande bilder? Inte där än? Ge exempel på hur skulle du vilja lägga upp 

undervisningen? Gå sedan till nästa punkt. 

 Vad samtalade ni om i bild kopplat till denna aktivitet? 

 Vad tycker du är viktigt att samtala om i bild då elever arbetar med berättande bilder? 

Bildanalys 

Informativa bilder 

 Vad innebär informativa bilder för dig? 

 Kan du ge exempel hur du hur du har lagt upp undervisning där ni analyserat 

informativa bilder?     Inte där än? Kan du ge exempel på hur skulle du vilja lägga upp 

undervisningen för analys av informativa bilder? Gå sedan till nästa punkt. 

 Vad samtalade ni om kring de informativa bilderna? 
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 Hur samtalade ni om informativa bilders funktion? 

 Vad tycker du är viktigt att samtala om i bild då elever arbetar med informativa bilder? 

 

Historiska och samtida bilder 

 Kan du ge exempel på hur du har lagt upp undervisningen kring analys av historiska 

eller samtida bilder? Inte där än? Kan du ge exempel på hur skulle du vilja lägga upp 

undervisningen? Gå sedan till nästa punkt. 

- Hur samtalade ni kring vad bilderna berättar? 

 Vad tycker är viktigt att samtala om i bild vid analys av historiska och samtida bilder? 

 

Tema 4: Eventuella hinder 

 Vilka fördelar tycker du att det finns med att det nya centrala innehållet i bild? 

 Upplever du att det finns några hinder för att föra en bra undervisning kring berättande 

bilder och bildanalys? 

 Tycker du att din utbildning gav dig den kunskap du velat ha inför undervisning kring 

bilders budskap och bildanalys? 

Stöd till lärare 

 Känner du att du skulle behöva något stöd för att lättare uppfylla läroplansmålen? 

 Vilket stöd hade du velat få? 
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Bilaga 2 

Information om en studie kring bildundervisning 

 

Hej!  

Jag heter Magdalena Arnlund och läser examensterminen inom Lärarutbildningen vid 

Uppsala Universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Under 

denna termin kommer jag att skriva ett examensarbete med fokus på bildämnet i åk 1-3 där 

intervjuer av lärare som undervisar i bild, kommer att vara underlaget till min studie. 

Jag är intresserad av dina tankar kring bildämnet och hur du arbetar med din 

bildundervisning och vore mycket tacksam om du skulle vilja delta i min undersökning!  

Datainsamlingen kommer att ske under v.15 i april samt maj månad. Insamlade data 

kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I 

redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla 

personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning 

och presentationer av studiens resultat.  

Din medverkan i studien är frivillig. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Det skulle glädja mig om du kan tänka dig att delta i mitt examensarbete.  

Skicka ett svar via e-post till mig om du vill delta eller inte, så kan vi sedan bestämma en 

tid som passar för en intervju, om vi vill delta. Om du är positiv till deltagande undertecknas 

den medföljande blanketten om medgivande och överlämnas vid intervjutillfället. Om du har 

ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min handledare innan ett 

beslut tas.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Magdalena Arnlund 

tel. 070-6274689, e-post: magdalena.arnlund.5916@student.uu.se  

 

Studiens handledare: Anita Chlapowska, Universitetsadjukt vid Instutionen för 

pedagogik,didaktik och utbildningsstudier. 

tel. 018-471 2496, e-post: anita.chlapowska@edu.uu.se  

 

Uppsala 27 mars 2014 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Box 256, 

751 05 Uppsala 

mailto:magdalena.arnlund.5916@student.uu.se
mailto:anita.chlapowska@edu.uu.se
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Bilaga 3 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om bildundervisning, kommer att utföras inom ramen för ett 

examensarbete. Studien utförs av Magdalena Arnlund som går sista terminen på 

lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet. 

Jag har tagit del av informationen om studien och jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas. Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min 

medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning 

inte utförs på insamlade data från intervjutillfället, även efter att datainsamlingen har 

genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 

sätt att jag inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

Intervjudeltagarens namn: ……......………………………............................................. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………........ 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………....... 

 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

..................................................................................................................................... 

Underskrift av intervjudeltagaren  

 

Blanketten inlämnas vid intervjutillfället 


