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Sammanfattning 

 

Denna undersökning är en överblicksstudie av Bildämnets historia i ett 

läroplansperspektiv. Studiens syfte är att undersöka vilka förändringar som skett i 

innehållet, kunskapskraven och färdighetskraven från Lgr62 till Lgr11. Undersökningens 

metod har genomförts med hjälp av ett kodningsschema där kodningen skett på Lgr62, 

Lgr69, Lgr80, Lpo94 och Lgr11. Skolan och samhället har alltid värdesatt teoretiska 

ämnen högre än praktiskestetiska och ämnet Bild har alltid kämpat med sin status och sitt 

syfte. Studien visar att ämnets utveckling har rört sig från ett rent tekniskt hantverksämne 

till att röra sig mot att bli ett kommunikationsämne.  
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1. Inledning 

    

 

Tio år har gått, men saker och ting är sig lika. Så kan man sammanfatta Skolverkets utvärdering om bild, 

musik och slöjd i grundskolans årskurs 6 och 9. Eleverna gillar ämnena, många som undervisar är 

obehöriga och lärarna dras med tuffa förutsättningar.1 

Uttryck 2015-10-22 

 

 

Har skolämnet Bild ändrats något under de senaste decennierna? Är det samma ämne 

som det var när det blev ett obligatoriskt skolämne på 1870-talet?  För mig som estet, 

kulturintresserad och blivande bildpedagog har det väckts många frågor de senaste åren 

kring hur vi ser på de estetiska ämnenas värde i skolan och om det egentligen sker någon 

utveckling i bildämnet. Har bilden kanske bara en plats i skolan för att den ska vara till 

för avkoppling och vara något som bryter av från de viktiga vetenskapliga ämnena? Min 

upplevelse är att de praktisk-estetiska ämnena ses mer som en lekstuga eller någon slags 

mental avkoppling för eleverna så att de ska orka med skolans kärnämnen.  

   I en artikel från Lärarnyheter skriver Marianne Nordenlöwe om att Bild inte bara 

ändrats som ämne under decennierna, utan att det också skapas fler moment i ämnet, 

men att inget plockats bort. Gamla traditioner lever kvar fast det kommer nya krav på 

innehållet. Det blir en lager-på-lager-effekt. ”Från linearritning via smakfostran och fritt 

skapande till visuell kommunikation – ämnet bild har bytt skepnad och fokus flera gånger 

under tidens lopp. Samtidigt har äldre traditioner levt kvar parallellt, i lager på lager.”2  

   I samma artikel intervjuas Gunnar Åsén som är en stor förespråkare för ämnet Bild 

och har i åratal kämpat för ämnets status och värde. Han är övertygad om att Bild som 

ämne i skolan kommer överleva och ha stor betydelse. Han påpekar att värdet ändras och 

att det nu är på väg mot att bli starkare då samhället blir mer fokuserat på media och att 

Bild är på väg mot ännu ett nytt skede. Han kallar det för en brytpunkt där samhället i 

stort kommer se vad Bilden kan bidra med för landets utveckling.3 

   Som blivande bildlärare ser jag många anledningar varför de estetiska ämnena är 

viktiga. Estetik bygger upp kreativt tänkande och problemlösning. Något som många av 

dagens framgångsrika personer är duktiga på och som alla kan öva upp. Kreativitet är en 

tillgång i arbetslivet. Samhället frågar allt mer efter kreativ kompetens. Hela vårt 

                                                        
1 Uttryck 2015-10-22 

2 www.lararnyheter.se 2009-09-22 

3 Ibid,.  

http://www.lararnyheter.se/
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reklamsamhälle, industrin, kommunikations- och mediekulturen vilar i stort sett helst på 

estetiken. Det är en mångtydig utveckling som kan ses som svårfångad. Man ser att det vi 

kallade konst allt mer faktiskt flyter ihop med reklamen. Vi har många genrer av arbeten 

där kommunikation, bildskapande och estetik är oerhört viktigt. Allt från 

upplevelseindustrin, tv, spelbranschen, arkitektyrken, turism med mera. Skolans 

verksamhet kan inte existera oberört av denna utveckling.4 Ändå känner jag att bildens 

och de estetiska ämnenas status är mycket låg inom skolvärlden idag, det bekräftar också 

Gunnar Åsén. Jag tror det är av stor vikt att vi ser tillbaka i historien och analyserar vad 

som har hänt och vart vi är på väg. På så sätt får vi ett klarare sätt att se på ämnet och 

vilka roller Bild har haft i skolan och vilken roll den har i dagens skola.   

   I denna undersökning gör vi en tillbakablick för att se vilka värden och vilket innehåll 

skolämnet Bild haft historiskt och vad Bild är idag. Det talas om huruvida de teoretiska 

ämnena, såsom Matematik, Svenska och Engelska ofta lyfts fram som viktigare gentemot 

de praktiska, Bild, Slöjd och Musik. Skolverket är dock mycket tydligt med att det inte går 

att finna några som helst språkliga skillnader i läroplanerna som på något sätt skulle 

kunna värdera och nedvärdera de olika skolämnena. Jag ämnar göra en noggrann analys 

av styrdokumenten och hur dessa förändrats över tid och därigenom få reda på vilka 

förändringar som skett inom kunskapskrav, innehåll och färdigheter. Jag hoppas att detta 

ska öppna upp en diskussion för vilka värden ämnet Bild har i skolan. I den föreliggande 

studien kommer jag titta närmare på skolans historia från 60-talet upp till dagens skola 

och de nya läroplanerna. Jag vill veta vilka förändringar som skett i skolans Bildämne och 

hur dessa kommer till uttryck i styrdokumenten. Det är viktigt att förstå att denna 

undersökning inte säger något om vad som sker i klassrummen, utan är en ren 

litteraturstudie som undersöker innehållet i läroplanerna för grunskolans senare år.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

4 Aulin-Gråhamn, Lena, Andersson, Gustaf, Lars, Thavenius, Jan (2002) s.54  
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2. Bakgrund 

 

I bakgrunden vill jag belysa olika delar som har betydelse för denna undersökning om 

bildämnets förändring i ett historiskt perspektiv. Den första delen är att ta en titt på hur 

samhället påverkar utbildningen och dess innehåll, då samhället är en spegel av vad som 

sker i skolan. Den andra delen består av de förändringar som skett i styrdokumenten 

genom åren i en överblicksredogörelse från 60-talet fram till idag. Den sista delen berör i 

stora drag bildämnets historia och skeenden. 

 

2.1 Utbildning i ett föränderligt samhälle 

 

Den svenska historien är lång och brokig, både ur ett övergripande samhällsperspektiv 

men också ur ett mer specifikt utbildningsperspektiv. De förändringar som skett i 

Sveriges skolverksamhet är i själva verket en spegling av samhällets förändringar. 

Utbildning och politik är starkt sammankopplade och vår utbildning förändras i takt med 

samhällets utveckling.5 Man kan självklart backa bandet hundratals år tillbaka, till tider då 

Gustav Vasa och Kristian den II slogs om den svenska makten, även dessa historiska och 

politiska händelser har haft en påverkande faktor på dagens skola och dess innehåll. Men 

vi spolar fram bandet några hundra år och börjar titta på välfärdens Sverige. Vi tittar på 

ett Sverige där kvinnorna fått rösträtt och vi närmar oss ett mer demokratiskt samhälle, 

liknande idag.6  

   Som tidigare nämnt är det mycket viktigt att belysa skolans utvecklig och förändring 

genom att titta på både skolan som institution men också samhället och hur det är 

uppbyggt. Det är även viktigt att titta på relationerna mellan skolan, samhället och 

politiken.7  

   Vår utbildningssektor blir allt större och våra utbildningar får större utmaningar från 

samhället. Kraven på utbildning har ökat. Jobbsektorn ställer mer krav nu än tidigare och 

detta styr också skolans agenda. Idag ställer arbetsgivare större krav på mentala 

kunskaper som också ska utvecklas och uppdateras. Vi går från det manuella samhället 

till det mentala. Manuella kunskaper inte är lika viktigt idag som de en gång varit. Det 

                                                        

5 Larsson, Westerberg (2015) s. 33. 

6 Ibid., s. 46. 

7 Ibid., s. 114 
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Omgivande samhälle         Omgivande samhälle 

finns en kamp mellan vad skolan enligt tradition alltid haft i sin agenda och vad 

arbetsgivarna vill ha och förväntar sig av de människor som kommer från skolans värld. 

Detta bidrar till en maktkamp mellan samhället och utbildningssektorn. Frågor såsom 

vilka syften och mål som är viktigast, hur makten ska utövas och hur innehållet i 

utbildningarna ska se ut, har fått större plats i samhällsdebatten.8  

   För att förstå hur skola och utbildning styrs och vilket innehåll som skolan har bör 

man se det ur en samhällsteoretisk synvinkel. Man har instanser, politiker och tjänstemän 

som har till uppgift att fatta de viktiga besluten angående skolvärlden. Sedan har vi de 

som ska förverkliga dessa beslut i skolans praktiska verksamhet. Förenklat kan man säga 

att ansvarsfördelningen ligger mellan stat och politiker (makronivå), och kommuner 

(mikronivå). Dock så påverkar inte bara makronivån och mikronivån skolverksamhetens 

mål och innehåll. Det finns även flera avgörande faktorer som påverkar de beslut som 

görs kring utbildningens mål och innehåll. Bland dessa kan nämnas familjers åsikter, 

påverkan från stora företag samt inflytande från större föreningar och 

samhällsorganisationer. Figur 24.1 visar hur denna ansvarsfördelning fungerar mellan 

parterna.9 Vi kan alltså se att det omgivande samhället påverkar formuleringsarenan och 

realiseringsarenan. Dessa påverkar också varandra. Man kan se det som ett kretslopp som 

är beroende av varandra för att fungera. Det är ständigt i rörelse och aldrig konstant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figur: Larssons Ansvarsmodell. Fördelning mellan stat och kommun10 

                                                        

8 Lindensjö, Lundgren (2014) s.17 

9 Larsson, m.fl (2015) s. 422. 
10 Ibid., s. 423. 

Formuleringsarena 

Realiseringsarena 
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2.2 Läroplanernas innehåll och förändringar (lgr62, lgr69, lgr80, lpo94) 

 

För att få en djupare förståelse för hur samhället och politiken influerat skolan och dess 

innehåll kommer här en sammanfattning på hur skolans läroplaner har förändrats i stora 

drag från Lgr62 fram till Lpo94.  

   År 1962 kom den historiskt viktiga läroplanen Lgr62 och Sverige fick en enhetlig 

nioårig grundskola där alla barn skulle studera tillsammans oberoende av socialklass eller 

kön. Nyckelorden för Lgr62 är demokrati och jämställdhet, något som tidigare inte 

förekommit i det svenska utbildningssystemet.11 60-talet var en turbulent tid i svenska 

skolans historia. Redan fem år efter Lgr62 lade Skolöverstyrelsen fram förslag om ny 

läroplan, Lgr69, då det ansågs behövas förbättringar. Valmöjligheterna som Lgr62 

erbjudit i årskurs 9 tillvaratogs inte av eleverna. De teoretiska valen dominerade stort 

över de praktiska valen, med bakgrund av den gamla realskolans lutning mot mer 

teoretiska ämnen. Intentionen med en förändring var att få ett mer sammanhållet 

högstadium och att valen av skolämnen skulle förenklas. 12  Efter ytterligare tio år 

påbörjades arbetet med vad som skulle bli nästkommande läroplan, Lgr80. Ett stort 

politisk beslut togs där allt flera offentliga verksamheter nu skulle ha mer 

bestämmanderätt. Detta innebar mindre styrning från statens sida och mycket större 

frihet för kommuner och enskilda personer. Det kommunala ansvaret skulle öka mer13. I 

och med denna nya läroplan så förändrades läroplanernas konstruktion, till att mer likna 

det vi har idag. Ifrån att ha många regler för verksamheten så förändrades det till att gå 

mer åt målstyrning än resultatstyrning, dock långt ifrån vad som Lpo94 kom att bli. 

Innehållet i Lgr80 var mer öppet för tolkning, vilket gav utrymme för skolor och lärare 

att utarbeta enskilda metoder för måluppfyllelse.14 1989, nio år efter den nya läroplanen 

Lgr80 trätt i kraft och skolorna fått allt mer ansvar för både rekrytering av lärare, och fått 

mer inflytande över skolan som intuition, samt att den tidigare regelstyrningen nu ersatts 

av målstyrning, inrättades nu ett ämbetsverk som fick namnet Skolverket.15 Under slutet 

av 80-talet flyttades allt mer ansvar från staten till kommunerna. Detta skede är det vi 

idag kallar för decentralisering, där ansvaret över skolorna flyttat från stat till kommun. 

                                                        

11 Larsson, mfl. (2005) s.125 

12 Lindensjö mfl. (2014) s.68-69 

13 Larsson, mfl. (2005) s.126 

14 Lindensjö, mfl. (2014) s.83 

15 Larsson, mfl (2005) s.126-127 
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Decentraliseringen bidrog till att kontrollen från staten minskade kraftigt och kontrollen 

över skolan nu flyttade fokus till rektorer och lärare. Med denna förändring fanns det ett 

behov av en ny läroplan. 1992 tillsattes en statlig kommitté med ett uppdrag att ta fram 

den nya läroplanen lpo94. I denna läroplan skedde flertalet stora förändringar i 

strukturen, där stoffet och undervisningsmetoder nu inte längre var lika detaljerat. I 

denna läroplan fanns mål och riktlinjer, men ingen beskrivning hur dessa skulle uppnås 

och det var upp till varje lärare och skola att bestämma sitt eget undervisningsinnehåll. 16  

 

2.3 Bildämnet i ett skolhistoriskt perspektiv 

 

Alla ämnen i skolan har såväl en koppling till de samhällsförändringar som sker med 

tiden, men de är också knutna till gamla traditioner och mönster som hängt med från 

svunna tider. Nya skolämnen blommar upp och andra skolämnens bleknar och får inte 

lika mycket utrymme. En undervisningsgrupp som varit omdiskuterad är de praktisk-

estetiska ämnena. Debatter har berört det innehåll och funktion ämnena har och gamla 

traditioner har kritiserats. Men historiskt så har man i debatten också lovordat de 

praktisk-estetiska ämnena, men tyvärr utan att ämnena har givits mer utrymme i skolans 

verksamhet.17  

   Den forskning som berör bildämnets historiska skeenden pekar ofta på tre olika skeden 

när det gäller undervisning i teckning/bild. Det första skedet ägde rum i slutet 1800-talet 

till början av 1900-talet. Där fick eleverna arbeta med en pedagogik vars metodik var 

auktoritär och inte alls kreativ i den bemärkelse som vi idag är vana vid.18 

   Det andra skedet är på 1950- och 60-talet. Då fick ett tankesätt om fritt skapade 

fotfäste och tog allt mer utrymme i bildämnets undervisning. Även i läroplaner samt 

kursplaner fick detta tankesätt utrymme, dock inte som centralt innehåll men den fick en 

plats i styrdokumenten. När läroplanen Lgr62 publicerades fanns en tydlig gemensam 

nämnare som genomsyrade undervisningsideologin, detta var fritt skapande och estetisk 

fostran. Detta innebar att ämnets innehåll och syfte gled allt längre bort från andra 

skolämnen. Synen på pedagoger i bildämnet förändrades också, i samma takt som kraven 

på bedömning förändrades. Lärarna kunde nu bedöma efter tycke och smak. Samhällets 

röster väntade dock inte på att kritisera denna nya form av bedömning och undervisning. 

                                                        

16 Larsson mfl (2015) s.127 

17 Åsén (2006) s.107 

18 Bild, a mnesrapport till rapport 253 (NU03) s.22 
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Många röster protesterade mot denna nya fria metodik som anklagades för att eleverna i 

och med denna inte kommer nå förväntat resultat.19   

   Det sista skedet i ordningen kan inledas med Skolverkets ord: ”Den tredje fasen avser en 

integration av reflexion och kreativitet som uto  ver bildskapande ocksa  kra  ver studier sa  va  l som 

bildskapande inom olika genrer”.20 I 1969 års läroplan ändras inriktningen på bildämnet och 

det öppnades upp för nytt innehåll. Från endast vanlig teckning och skapande tillkom 

också bildkommunikation i läroplanen för högstadiet. En stor förändring och viktig 

milstolpe tillkom under 1980 års läroplan, då det bestämdes att skolämnet Teckning 

numera skulle heta Bild. I denna nya läroplan beskrevs vikten av att behärska bildspråket 

som ett levande kommunikationsmedel, lika viktigt som att kunna skriva, tala och läsa.21  

   Dessa viktiga skeenden och förbättringar till trots, så har det varit statusmässigt svårt 

och i praktiken har bildämnet kämpat med att hävda sin roll i över 25 års tid. Idag finns 

det större valfrihet genom profilskolor, och specialinriktade utbildningar har resulterat i 

att olika individer får olika mycket undervisningstid i bildämnet, beroende på om eleven 

valt en estetisk profilskola eller ej. Vi rör oss idag mot en skola där tre ämnen dominerar 

och får allt mer plats, dessa är svenska, matematik och engelska. Till följd av detta så 

hamnar Bild allt mer ute i periferin.22 

 

3. Litteraturöversikt 

 

Det har varit svårt att hitta tidigare forskning som berör Bildämnets förändringar i skolan 

och det innehåll som präglat undervisningen. Det har även funnits en svårighet att hitta 

information om vilka värden ämnet Bild har haft genom tiderna. För att få mer stöd till 

denna undersökning har jag funnit teorier och forskning som ligger så nära 

undersökningens ämne som möjligt. Under 2003 och 2015 gjorde skolverket en stor 

undersökning i hur elever och lärare ser på olika ämnens värde och vikt i skolan. Vidare 

så syftade undersökningen också till att få en helhetsbild över ämnet Bild och dess 

styrkor och svagheter. Annan litteratur som understödjer denna undersökning är bland 

annat Gunnar Åséns forskning om Bild som skolämne och hans teorier vad som hänt 

med Bild i ett historiskt perspektiv och fram till idag. Han talar om just förändringar i 

ämnet Bild och hur innehållet har styrts av traditioner och värden.  

                                                        

19 Ibid., s. 115 

20 Bild, a mnesrapport till rapport 253 (NU03) s.22 

21 Åsen (2006) s.117   

22 Åsen (2006) s.117 
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3.1 Har Bildämnet ett egenvärde? 

 

Hur viktig estetiken är i samhället är beroende av vår samtid. Det finns en lång historia 

av förändringar inom Bild. Dock har skolan alltid haft en uppgift, kanske inte högt 

uttalad, att förvalta och förvara den ”gamla goda kulturen” och motarbeta den 

populära23. Bildämnet har funnits sedan 1856, då Bild hette Teckning24, men ämnets syfte 

har ändrats genom tiderna. Bildämnet har sedan mitten av 1800-talet haft ett uttalat syfte, 

eller mening, med undervisningen men aldrig ett syfte som fokuserat på att Bild ska ha 

ett värde i sig. De syften Bild haft har alltid varit kopplade till andra ämnen i skolan eller 

till pågående samhällsfenomen. Under industrialismen på 1800-talet skulle ämnet 

Teckning till exempel gärna vara till för att stödja den tekniska utveckligen. Staten insåg 

att Bildämnet behövde stärkas väsentligt för att skapa samhällsmedborgare med kunskap 

inom tekniskt ritning. Ett betänkande från 1859 resulterade till exempel i att det på 

reallinjen skulle vara fyra timmar Teckning i veckan. Här kan man se att Bildämnets 

värde och syfte låg i att skapa ingenjörsmässiga kunskaper för att fostra tekniskt kunniga 

ingenjörer.25 När Bild senare på 1870-talet blev ett obligatoriskt ämne i den svenska 

folkskolan så behövde Sveriges lärarkår en tydlig metod för att undervisa i ämnet Bild, 

eftersom detta inte gjorts tidigare. Sverige anamade då en undervisningsmetodik som nog 

utan särskild underdrift kan beskrivas som uppstyltad och inrutad. Denna pedagogik 

kom från den tyske pedagogen Adolf Stuhlmann. Stuhlmann menade att Bildämnet 

skulle undervisas genom strikt klassrumspedagogik och geometriska figurer. Genom 

denna pedagogik blev Bild ett uttalat arbetsmoralämne där disciplin, lydnad och raka led 

var väsentligt viktigare än bildskapandet. Man framhöll värdet av arbetsmoral inför det 

kommande vuxenlivet.26 Senare, under sekelskiftets dagar, så väcktes en debatt om att 

bildämnet skulle fokusera på att stödja vågen av konstbildning och smakfostran som 

genomsyrade samhället under denna tidperiod. Det skedde dock inga större förändrigar 

inom ämnet, endast funderingar om ämnets värde lyftes och diskuterades flitigt i 

samhällsdebatten.27 Det hände dock något stort för Bilden som ämne i början på 1900-

talet. Från det tekniska tecknandet blev det fria skapandet en central del i undervisningen. 

Folkundervisningskommittéen från 1906 förslog att frihandsteckning skulle vara ämnets 

viktigaste beståndsdel. Lägg dock märke till att detta var order som kom från 

                                                        

23 Persson och Thavenius (2003) s.203 

24 Åsen (2006) s.109 

25 Ibid,. s.109 

26 Ibid,. s.110 

27 Ibid,. s.111 
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formuleringsarenan och det kan inte säkerställas att denna undervisning skedde på 

realiseringsarenan. Vi kan dock se att ämnet Teckning ännu inte har något egenvärde i 

sig, utan skulle till stor del finnas till som hjälpämne för skolans övriga ämnen. Detta 

skedde till stor del genom ett bildläromedel som stod sig i femtio år, arbetshäftena av 

Sjöholm och Goës. Dessa var mycket populära och var uppbyggda som 

ämnesövergripande arbetshäften men alltid med Teckning som grund.28  Det paradoxala i 

de starka förväntningarna på bildämnets anknytning till mycket annat än just bara bild är 

att samtidigt så har utrymmet i skolans verksamhet varit mycket begränsat. Det vill säga 

att ämnet ska syssla med mycket mer utöver innehållet i kursplanen utan att ges utrymme 

för detta i timplaner.29  

   Det fria skapandet var något som upprörde många och stora debatter om ämnet 

Teckning pågick i samhället. Under 1940-talet uppstod en häftig debatt mellan den gamla 

skolans bildlärare och den nya skolans bildlärare. Stor kritik riktade mot den gamla 

skolans pedagoger för att de inte förstod meningen och värdet i det fria skapandet.30 Tio 

år senare växte det fram andra argument om att Bildämnet skulle bli ett andningshål för 

elevernas viktiga ämnen och det fria skapandet hade nu, på 50- och 60-talet fått en allt 

större plats i styrdokumenten. Varför det fria skapandet hade fått större plats var av en 

idé om att smakfostra eleverna för att de ska förstå de estetiska värdena. Ännu en debatt 

vaknade i samhället, där kritik riktades mot att bilden börjar sakna resultatriktad 

undervisning och gå mot någon slags pysselverkstad där eleverna drunknar i material och 

färger utan att ha någon som helst poäng med skapandet. Det fria skapandet hade spårat 

ur.31 En livlig diskussion om den snäva utbildningen inom ämnet Teckning vaknade på 

1960-talet. Allt började med att studenter på lärarutbildningen i Stockholm, tillsammans 

med lärare, kritiserade den omoderna utbildningen som var alldeleds för lite anpassad till 

skolans arena och alldeles för snäv i synen på konst. Samhället rör sig mot en allt mer 

digital och kommunikationsinriktad tid. Tv, radio, reklam och film får allt mer plats 

menade kritikerna. De påstod att eleverna borde få mer kunskap inom dessa områden 

och lära sig att kritiskt granska dessa. Dessa idéer snappades upp av olika auktoriteter 

inom utbildningssektorn och idéerna kom att sätta spår i kommande styrdokument. 

Möjligtvis var det här som ämnet Bild byter riktning och rör sig mot en ny syn på ämnet 

där kommunikation blev en viktig del.32 I ett historiskt perspektiv kan vi, enligt Åsén, se 

                                                        

28 Ibid., s.113 

29 Ibid, s.107 

30 Ibid,. s.114 

31 Ibid,. s.115 
32 Ibid,. s.116 
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en förskjutning i innehållet och bildämnets fokus. Man kan se att i ett historiskt 

perspektiv har ämnets flyttat från att vara baserat på strikt linearritning till fritt 

bildskapande. På formuleringsarenan har ämnet alltid varit i samtida synkronisering med 

samhällets förändringar och utveckling utanför skolans värld. Dock menar Åsén att detta 

inte stämmer när det kommer till realiseringsarenan. 33  Det har varit svårt att 

implementera idéer om att Bild ska utbilda eleverna inom kritiskt tänkande, arbete med 

bildmedier, bildanalyser och bildkommunikation. På realiseringsarenan arbetas det mest 

med traditionellt bildskapande, trots att det under 25 års tid funnits direktiv på att arbeta 

med bildkommunikation inom skolans värld. Åsén tror att detta har att göra med att 

gamla traditioner upprätthålls av äldre lärargrupper. Utvecklingen i de praktisk-estetiska 

ämnena kan förutom med upprätthållandet av ämnestraditioner, också förklaras med att 

det i alla tider alltid skrivits in teorietiska moment i praktisk-estetiska ämnena. Men inga 

praktiska moment i de teoretiska. 34  Bildämnet har alltid haft en svag ställning genom 

historien. Värdet i bildämnet har varierat och det har gjorts otaliga försök att göra ämnet 

mer vetenskapligt och teoretiskt ända sedan 1800-talet. Idag har vi en inriktning på 

bilden som vilar på Bild som kommunikationsämne. Varför ämnet modellerats under 

tiderna kan ha en förklaring som enligt Åsén handlar om att stärka ämnets svaga ställning 

med hjälp av att försöka vetenskapligöra ämnet Bild.35 

 

3.1.1 Bilden – ämnet som bräddats 

 

Sten Pettersson och Gunnar Åsén har gjort en historisk läroplansanalys där de 

presenterar historiska förändringar i ämnet Bild. Petterson och Åsén har genom både 

läroplansanalyser och studier på fält försökt få grepp om förändringar i bildämnet. De 

menar att över tid kan vi se avlagringar från århundraden av skoltraditioner som 

upprätthålls i ämnet. Det kan vi se genom att lärargrupper inom ämnet för 

ämnestraditioner vidare.36  Ämnet Teckning eller som det heter i dag, Bild, har tidigare 

varit en viktig del av skolan då samhället krävde duktiga tecknare inom ramen för det 

tekniska ritandet. Ämnet har i takt med åren hela tiden fått nya moment och ämnets 

innehåll har blivit allt större. De senaste decennierna har detta varit en uppenbar faktor 

för att Bild blivit ett ämne som ska inrymma många olika moment. De nya moment som 

tillkommit är bland annat fritt skapande arbete, senare tillkom också bild som 

                                                        
33 Ibid,. s.117 
34 Ibid,. s.118 
35 Ibid,. s.120 
36 Petterson & Åsén (1989) s.121 
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kommunikationsmedel samt miljökunskap med mera. Åsén och Pettersson menar att 

detta breddande av ämnet tillför att Bild inte längre har någon självklar struktur eller 

ämnesprinciper. Detta ansvar vilar på den enskilda läraren i fråga. Ämnets utvekling, att 

ämnet Bild breddas, leder således till att läraren får större frihet att utforma 

ämnesinnehållet och de arbetsuppgifter eleverna ska ägna sig åt.37 Om vi ser till urvalen 

och organisationen av ämnets innehåll genom tiden kan man tydligt se att tidigare låg 

vikten vid återskapande verksamhet och att med tiden marginaliserades denna typ av 

undervisning och man undvek dessa former av moment. Fokus flyttades till att välja 

uppgifter där syftet låg i att lyfta fram elevens inre egenskaper och kvalitéer. Uppgifterna 

lade också tonvikt vid att utgå från elevens egna intressen, ålder och utvecklingsnivå. 

Dessa sorters moment blev allt vanligare tack vare det fria skapandets intåg i läroplanen. 

Man kan säga att bildämnet inte bara har ändrats utan också bytt inriktning. Innehållet är 

inte reviderat, bara fått nytt fokus. Pettersson och Åsén menar att ämnet Bild således har 

förändras så att ämnet bräddats och att innehållet hänger kvar av gammal tradition och 

reproduktion. 38 Bilden har som Pettersson och Åsén menar, breddats och blivit mer 

inriktad på kommunikation, vilket i sin tur inkluderar kommunikationsmedier som 

modern teknik. I en doktoravhandling av Niclas Ekberg som handlar om Medier och 

teknik inom skolans värld beskriver Ekberg hur skolan och samhället hade en skeptisk 

och pessimistisk syn på teknik och dess utvecklig även om skolan länge försökt få in det i 

undervisningen. ”Inom utbildningsområdet finns en lång tradition av att använda 

informations och kommunikationsteknik.” 39  Under 1970-talet var det vanligt att i 

skolundervisningen använda sig av ljudband som medier. Man vet också att på 1980-talet 

var datoranvändningen begränsad och användes endast som verktyg av pedagogerna.40 

Idag växer sig det digitala samhället allt större och skolan måste anamma utvecklingen 

och använda den mer i undervisningen än det gör idag menar Ekberg.41 

 

 

 

 

                                                        

37 Ibid., s 123 

38 Ibid., s. 118-123 

39 Ekberg (2012) s.25 

40 Ibid., s.25-26 

41 Ibid., s.25 
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3.2 Estetiska ämnen – bara något ”roligt” 

 

Det kan finnas en problematik som förstärker historiska mönster inom de praktisk-

estetiska ämnena i skolvärlden. Dessa mönster kan ses som långlivade traditioner där 

estetämnena får agera som en hjälpande hand för specialpedagoger och hjälplärare. 

Forskaren Monica Lindgren har i sin doktorsavhandling tagit upp den problematik som 

praktisk-estetiska ämnena står inför och hur den kan påverka syftet och värdet med 

ämnenas existens. Hon har upptäckt ett mönster där bland annat bilden används som 

stöttepelare för elevens tillkortakommanden i andra teorietiska ämnen. De insatser som 

skolor använder är att elever med problematisk bakrund, inlärningssvårigheter, 

invandrarbakrund med svårigheter för det svenska språket, eller någon form av problem 

får mörjlighet att ägna sig åt estetisk-praktiska ämnen för att få ”andas ut” och ”bara ha 

roligt”.42  ”Vissa elever tillskrivs ett större behov av estetisk verksamhet i skolan än andra 

och dessa elever ska kompenseras för tillkortakommanden inom andra områden i 

skolan”43. Dock vill inte Lindgren uttala sig om hur olika ämnens status ser ut i relation 

till Bilden, dock konstaterar hon att det finns en stark koppling mellan hur den språkliga 

retorik som används i skolans miljö påverkar hur såväl lärare, rektorer samt elever ser på 

ämnet. Den retorik som praktiseras i skolans värld i relation till de praktisk-estetiska 

ämnena innehåller termer som lustfyllt, roligt och glädje. ”Det handlar snarare om att ämnen 

som musik och bild är ämnen som i sig tillskrivs vissa egenskaper, som exempelvis att de 

är förenade med lust och glädje. Retoriken som används tillskriver ämnet Bild ett värde 

som ett ämne som ska vara till för att det är lustfyllt.44 Liknande Rapport 253 Bild som 

tidigare nämnts, har skolverket gjort en ny undersökning 2015 om attityden till ämnet 

Bild i skolan. Även där finner man att attityder från elever och lärare spelar stor roll för 

ämnet och att det ofta framhålls som ett roligt ämne och att ” Att eleverna får känna 

skaparlust, glädje och självförtroende”45   

 

 

 

 

 

                                                        

42 Lindgren (2006)  s.92 

43 Ibid., s.92 

44 Ibid., s.151 

45 Skolverket Bild i skolan (2015) 
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3.3 Skolverkets utvärdering i ämnet Bild 2003 och 2015 

 

 Skolverket gjorde år 2003 en utvärdering av bildämnet i grundskolan. Syftet med 

undersökningen var att studera lärarnas och studenternas attityd till bildämnet samt att 

göra en utvärdering av ämnet Bild och dess värde i skolan och för att få en helhetsbild av 

dess styrkor och svagheter. Dessa undersökningsresultat syftar till att därigenom kunna 

analysera och ställa undersökningens resultat i relation till den föregående utvärderingen 

av bildämnet i grundskolan 1992.46 

   Sammanfattningsvis så visade det sig i Skolverkets utvärdering 2003 av Bildämnet att 

eleverna ser mycket positivt på ämnet. Dock finner inte eleverna kunskaperna i ämnet 

centralt relevanta för framtiden och livet utanför skolan. I skolans timplan har Bild 

endast 55 min per vecka från klass 7-9. År 1992 hade eleverna i snitt 67 min per vecka.47 

Attityden har inte ändrats nämnvärt från 2003 då resultatet på Skolverkets senaste 

rapport visar att eleverna har liknande värdering av Bilden.” Eleverna tycker att bild är ett 

roligt ämne där de känner arbetsglädje, de allra flesta anser också det är ett skapande 

ämne. Men ämnet ses inte som så viktigt för fortsatta studier och framtida yrkesliv. 

Knappt hälften av eleverna i årskurs 9 anser att det stämmer ganska eller mycket bra att 

de har nytta av det de lär sig i ämnet. I båda årskurserna anser eleverna att ämnet är 

roligt”48  

Undersökningen från 2003 visar att ämnet inte får så mycket plats i skolverksamheten. 

Det finns ett behov av att öka det estetiska inflytandet i andra ämnens läroprocesser i 

skolan. Skulle fler ämnen samverka med Bild i ämnesövergripande projekt kan detta 

bidra till att utvecklingen mot en treämnesskola avstannar.49 Undersökningen från 2015 

visar ungefär samma resultat, där ämnet värderas högt hos elever, men inte hos anhöriga 

eller i verksamheten i sig.50  

 

 

 

 

 

 

                                                        

46 Bild, ämnesrapport till rapport 253 (NU03) s.12 

47 Ibid., s.9  

48 Skolverket Bild i skolan (2015) s.59 

49 Ibid., s.10  
50 Skolverket Bild i skolan (2015) s.178-179 
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3.4 Teoretiska utgångspunkter 

 

Uppsaten vilar på läroplansteoretiska utgångpunkter. Därför kommer här presenteras 

centrala begrepp och forskning om samhällsmässiga fenomen som ligger till grund för de 

förändringar som skett inom skolan. Till exempel kommer ni kunna läsa om tidigare 

nämnda realiseringsarena och formuleringsarena, på ett djupare plan, som är två starka 

utgångspunkter för denna uppsats. Även Henric Románs avhandling Skönheten och nyttan 

presenteras här. Den kommer redogöra för historisk reproduktion och dess betydelse. 

Undersökningen utgår från två centrala begrepp som genomsyrar hela uppsatsen. Dessa 

är Kunskap och Färdighet. Begreppen i denna undersökning vilar på Bernt Gustavssons 

avhandling Vad är kunskap? - En diskussion om teoretisk och praktisk kunskap. Det är viktigt 

för denna undersökning och för dig som läsare att förstå hur dessa begrepp används i 

kommande kapitel.  

3.4.1 Vad är kunskap? 

 

”Kunskap är inte en avbildning av världen, utan ett sätt att göra världen begriplig”51 Vad 

är kunskap? För att förstå hur vi ser på kunskap idag behöver vi göra en tillbakablick i 

historien. Den grekiska filosofen Aristoteles öppnade upp nya perspektiv för vad 

kunskap kan vara. Kunskaper är kopplade till olika verksamheter där den vetenskapliga 

kunskapen (episteme) är sammanlänkad till vårt utforskande sinne och till människans 

reflektionsförmåga, medan det finns två former av praktisk kunskap där det ena är 

kopplat till vårt skapande hantverk (techne) och det andra hör samman med vårt etiska 

sinne och det politiska livet (fronesis). I dagens diskussion om kunskap i samhället möter 

vi åter igen episteme, techne och fronesis. 52  Kunskap kan ses som både teoretisk 

(vetenskapligt och utforskande) och praktisk där den praktiska kan delas upp i två 

kategorier. Kunskap i ett skolperspektiv, som denna underökningar, vilar på den 

vetenskapliga delen av kunskap. Begreppet kunskap har inte problimatiserats eller 

ifrågasatts utan har varit en given del av vetenskapen tack vare åratal av skoltraditioner 

och vårt kulturella arv ända fram till 1980 års läroplan Lgr80 då kunskapsbegreppet 

började diskuteras.53 Jag vill göra skillnad på kunskap och färdighet i denna uppsats där 

begreppet kunskap kommer utgå ifrån episteme, alltså denna kunskap som är kopplad till 

det vetenskapliga och kunskap som är kopplat till reflektionsförmågan samt till vårt 

utforskande. 

                                                        
51 Skolverket (2002) s.26 
52 Gustavsson (2003) s.13 
53 Ibid., s.23 
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3.4.2 Vad är Färdigheter? 

 

Vi kopplar ofta ihop teorietisk kunskap med inlärning, något man läser in och sedan lär 

sig, medan den praktiska kunskapen är något som vi gör och skapar. Oftast kopplas 

praktisk kunskap också ihop med något man gör med händerna, såsom hantverk. Något 

man “gör”. När vi räknar, läser och antecknar så “gör” vi också något.54 Det finns ett 

centralt begrepp inom praktisk kunskap som är “Veta hur”. Detta begrepp omtalas 

parallellt med färdigheter. Det vill säga att “veta hur” är kopplat till att kunna utföra vissa 

handligar. Detta är det kontrastbegreppet till det vetenskapliga “veta att” som handlar 

om kunskap som vi kan förklara och berätta.55 “Veta hur” handlar dock inte om att 

tillverka eller producera något på ren rutin. Den mänskliga tanken behöver vara 

närvarande. Det innebär att man inte bara ska kunna “göra” utan också ha en förståelse 

för vad det är man gör när man gör det “ Det innebär att kunskap ses som en färdighet i 

ett givet sammanhang”.56    

 

3.4.3 Politikerna och pedagogerna 

 

I denna undersökning har jag i huvudsyfte att undersöka vad som hänt i styrdokumenten 

i ett historiskt perspektiv. Det vill säga att det görs en närmare studie på det som kallas 

formuleringsarena. Formuleringsarena kan förklaras som de organ som formar och 

beslutar om det innehåll och den styrning som skolan ligger under. I stort sett ligger 

ansvarsfördeliningen mellan å ena sidan staten och anda sidan kommunerna.57  Dock 

måste det tilläggas att det inte är möjligt att redogöra formuleringsarenans betydelse utan 

att belysa dess motpol realiseringsarena, då dessa samverkar. 

   Realiseringsarena avser de lokala parter som ska se till att de nationella styrdokumenten 

genomförs i den svenska skolan. Med detta menas skolledare, lärare, och övrig 

skolpersonal. Denna arena påverkas i sin tur av det rådande samhället i form av företag, 

familjer och organisationer.58 Dessa ansvarsfördelningar förklaras i fig. 24.1 i det tidigare 

kapitlet Bakgrund.       

   I Slutet på 1800-talet och början av 1900-talet sker det stora förändringar inom 

skolväsendet. Tidigare var kunskaper och värderingar i skolan begränsade till gamla 

                                                        
54 Gustafsson (2003) s.78 
55 Ibid., s.85 
56 Ibid., s.86 
57 Larsson. mfl. (2005) s.422 
58 Ibid., s.422-423 
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tankemönster och attityder. Det förväntades nu att utbildningarna skulle ge individer 

förutsättningar till att skapa egna tankar, värderingar samt egna attityder. Det var nu 

viktigt att skolans innehåll knöts an till det rådande samhället och detta krävde att 

Sveriges alla skolor gav en likvärdig utbildning. Detta skapar nu en, vad Lundgren och 

Lindensjö kallar dubbelhet, där man på realiseringsarenan nu på samma gång måste ta 

hänsyn till det kringliggande samhället, men ändå inte. Det vill säga att 

sammanfattningsvis ska skolledare och lärare å ena sidan använda läroplanerna som 

styrning för sin verksamhet, men på samma gång också vara lyhörda för tongångar i 

samhället, men ej för mycket. Detta skapar en paradox i och med att en skolreform, en 

läroplan, är en produkt av samhället i och med att den är skapad av mer eller mindre 

folkvalda politiker. På det sättet så ska man på realiseringsarenan lyssna på vad samhället 

vill. På samma sätt så ska man hålla sig lojal mot sina styrdokument, och inte undervisa 

enligt gamla envisa traditioner, eller dagsaktuella samhälleliga påtryckningar. Lindensjö 

och Lundgren menar alltså att det skapas en klyfta mellan formuleringsarenan och 

realiseringsarenan. 59 

   Larsson talar om att de två undervisningspolitiska arenorna samverkar med det övriga 

samhället, så som visas i fig. 24.1, relativt gnisselfritt. Men Lindensjö och Lundgren talar 

också om en ny tredje mellanliggande arena, Medieringsarenan. Denna arena har alls inte 

funnits lika tydligt genom historiens gång, utan har växt sig starkare och med 

betydelsefull under de senaste decennierna. Med nya och mer kraftfulla medier, som t ex. 

internet, så har medieringsarenan idag en stor roll i skolutvecklingsprocessen, och kan i 

det närmaste ses som ett filter mellan formuleringsarena och realiseringsarena. Media 

spelar idag en mycket stor roll vad gäller realisation av politiska beslut, beroende på hur 

de presenteras för svenska folket. Vad som också numera syns väldigt tydligt i media är 

skolors resultat, arbetssätt och utvärderingar. Sveriges skolors verksamhet har genom 

media blivit mer synlig, lättillgänglig och transparent. Detta sätter en större press på att 

den politiska styrningen tar hänsyn till medias presentation av t ex nya reformer. ”Det går 

alltså inte att förklara relationen mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan annat 

än som en medierad och transformerad relation.” 60 

   För att få en klarare syn på dagens skolstyrning och det tidigare förklarandet av 

formuleringsarena och realiseringsarena kommer här presenteras skiftet från 

Centraliseringen till Decentraliseringen, med andra ord skiftet från regelstyrning till 

målstyrning. Under början av 1900-talet hade vi i Sverige en stark stat med goda resurser 

och en vilja att förändra saker i samhället med politiska medel. Den skola som nu 

                                                        
59 Lindensjö, mfl. (2014) s.171 
60 Ibid., s.175 
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bedrevs runt om i Sverige var av spretig och ojämn karaktär. Man ville från statligt håll ha 

en tydlig och stark skola i Sverige, och påbörjade således arbetet med det som skulle 

komma att kallas Centraliseringen. Stora resurser satsades på skolverksamheten i Sverige, 

exempelvis skolskjutsbidraget 1926 och skolbyggnadsbidraget 1936. Staten började också 

detaljstyra verksamheten i skolorna. Detta är det som kom att i våra dagar kallas 

regelstyrning, en detaljerad statlig kontroll över vad som försiggick i svenska skolorna.61 

Under 1980-talet kommer det som vi idag kallar för Decentraliseringen. Det vill säga att 

man nu flyttade ansvaret för skolverksamheten från det statliga till det kommunala. 

Kommunerna fick nu bestämmanderätt över fördelningen av samtliga ekonomiska medel 

för skolan, och än viktigare var att skolor under Decentraliseringen förväntades utarbeta 

lokala arbetsplaner baserade på de nationella styrdokumenten. Detta öppnade dörrarna 

för en mer lokalt anpassad undervisning men gjorde även att utbildningen i Sverige nu 

blev mindre likvärdig. Detta tog sig vidare uttryck i Läroplanen Lpo94, som till skillnad 

från sina föregångare nu var mycket tunn och gav ett stort utrymme för tolkning. 

Larsson talar i termer som kan beskrivas som ett svängande av en pendel, skolpolitiskt 

sett. Centraliseringen kan enligt ett tolkande av Larsson ses som en början på en 

pendelrörelse, där staten och regelstyrningen är central och att med tiden har pendeln 

rört sig framåt, där decentraliseringen är pendelrörelsens andra sida. Den fråga som 

Larsson ställde 2005 är om pendeln kan vara på väg att svänga åt andra hållet, för att ge 

fördel åt en ny centralisering?62    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

61 Larsson mfl. (2005) s. 426-427 

62 Ibid., s.427-429 
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3.2.4 Samtida och historisk reproduktion 

 

”Sett ur ett övergripande perspektiv måste varje samhälle, varje civilisation, för att kunna 

bestå och utvecklas vidare, uppfostra och utbilda nya generationer av 

samhällsmedlemmar.” 63 Föregående citat kan sägas vara själva kärnan av det som kallas 

samtida reproduktion. Utan denna viktiga funktion bland människor så skulle ett 

komplett samhälle helt försvinna under loppet av en enda generation. I den samtida 

reproduktionen, samhällets pågående arvsmassa, så ingår till exempel traditioner, kultur, 

regler för umgänge och väsentliga värden. 64  Christian Lundahl förklarar i en av sina 

artiklar att läroplansteori oftast har en utgångspunkt i att samtida läroplaner oftast är en 

reproduktion av samhällsliga kunskaper, värden som anses vara viktiga för den framtida 

generationen och något som de inte skulle klara sig utan.65 Historisk reproduktion är 

däremot utbildningens egna interna traditioner. Historisk reproduktion kommer inte från 

politiska instanser eller samhällsnormer, utan detta är ett fenomen som finns isolerat i 

skolan, men har en stark ställning. Denna typ av reproduktion avser samma områden 

som den samtida reproduktionen, men upprätthålls genom kontakten mellan individer, 

snarare än genom textdokument.66 Román talar också mycket om den dynamik som finns 

mellan dessa två reproduktionstyper, att de samspelar med varandra. Han talar också om 

de starka spänningsfält som kan uppstå mellan dessa två typer. ”I ett samhälle med ett 

starkt förändringstryck kan spänningen bli stor mellan den samtida och historiska 

reproduktionen.” 67  Under hela 1900-talet har den samtida reproduktionen varit det 

centrala i den politiska styrningen av skolan. Staten har haft en stark vilja av att skolan 

ska utbilda goda framtida medborgare, och därför så har den samtida reproduktionen 

varit mycket stark och tydlig i skolans styrdokument under 1900-talet.68 

 

 

 

 

                                                        
63 Pettersson & Åsén. (1989), s.45  
64 Ibid., s.45 
65 Lundahl (2005) s.2 

66 Román (2006), s.29 
67 Ibid., s.29 
68 Ibid., s.31 
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4. Syfte och forskningsfrågor 

 

4.1 Problemformulering och syfte 

 

Jag har kommit att intressera mig för vilka förändringar som skett i ämnet Bild och vilka 

kunskapskrav som finns idag och har funnits genom tiderna. Jag anser det ligga i tiden, 

med en relativt ny läroplan, att skaffa en historisk överblick över ämnets förändringar 

och analysera vad texterna i styrdokumenten berättar för oss som pedagoger och elever. 

Min hypotes är att studier av ämnenas kunskapskrav och förändringar ska öppna upp för 

diskussion om hur vi ser på bildämnets värde idag och vilken betydelse ämnet har. 

    Syftet med att göra den här studien är att undersöka hur Bilda  mnets förändring ser ut i 

den svenska skolan genom att göra en historisk läroplansanalys. Det vill säga att genom 

att studera läroplanerna från 1962 till 2011 och få en överblick över vad som tillkommit 

och vad som försvunnit från ämnet Bild. Detta ska förhoppningsvis ge en överblick av 

innehållet och vad det säger om Bildämnets värde i skolan då och nu. 

 

 

4.2 Forskningsfrågor 

 

 Hur ser förändringarna ut i innehållet styrdokumenten för Bild från Lgr62 till Lgr11? 

 Hur ser kunskapskraven ut från Lgr62 till Lgr11? 

 Hur ser kraven på färdigheter ut från Lgr62 till Lgr11?  
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5. Metod 

 

Eftersom denna undersökning ser till historiska och samhällskulturella förändringar 

genom politiska skrifter, föll sig valet av metod naturligt. Genom textanalys som metod 

kan forskningsfrågorna behandlas rättvist och systematiskt. Det finns många olika 

modeller för hur en textanalys kan göras. Dock så är det mer komplext än att helt enkelt 

välja en modell rakt av. Det är viktigt att välja rätt verktyg för den frågeställning som man 

valt, men också att forma det verktyg utefter det syfte undersökningen har. Det finns inte 

alltid en analysmodell som helt går att applicera på ens egen forskning, men ofta kan man 

hitta en modell som har till syfte att lösa det problem som man står framför. Dock kan 

modellen behöva formas om för att fungera för ens ändamål.69 I denna undersökning 

kommer kvantitativ innehållsanalys att användas.  

   Innehållsanalys användas oftast för att mäta hur ofta en förekomst eller företeelse 

uppdagas i en text. Det finns inga gränser för vilka texter som kan mätas med denna 

form av analysmetod. Inte heller finns några begränsningar om vad som kan mätas i en 

innehållsanalys. Oftast används verktyget för att mäta förekomsten av vissa ord i texter, 

men det går även att mäta vad en text säger eller vilka företeelser som nämns i texten i 

fråga.70  En innehållsanalys kan tillämpas med två olika tillvägagångssätt. Den ena sättet 

är manuell analys. Det vill säga att analysen genomförs av en människa. Genom detta sätt 

kan fler avancerade tolkningar och bedömningar göras. Det andra tillvägagångssättet är 

att programmera en dator att göra analysen, idag finns det utvecklade analysprogram just 

för detta ändamål. Det fördelaktiga med datorstyrd analys är att en dator kan hantera 

mycket stora textmängder.71 I denna uppsats så kommer manuell analys att användas. 

   När olika texter bearbetas och analyseras mot varandra är det av stor vikt att dessa 

texter värderas och bedöms på exakt samma sätt. För att minimera risken att texterna 

bedöms olika kan man använda sig av något som kallas för dubbelkodning. Genom att 

göra en analys vid ett tidigt stadie och sedan utföra samma analys vid senare tillfälle 

minimeras riskerna att kodningen är opålitlig. Visar sig det senare resultatet inte 

överensstämma med det första visar det att man inte varit konsekvent med kodningen.72 

 

 

                                                        

69 Bergström, Boréus (red.) (2015) s.40-41  

70 Ibid., s.50-51 

71 Ibid., s.51 

72 Ibid,. s. 56 
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5.1 Metod för datainsamling och urval 

 

   Som utgångspunkt för denna undersökning ligger läroplanerna Lgr62, Lgr69, Lgr80, 

Lpo94 och dagens läroplan Lgr11. Det första urvalet för denna undersökning grundar sig 

i att se utveckling och förändringar i skolan ur ett historiskt perspektiv, men dock har 

vissa begränsningar tagits i beaktande. Undersökningen börjar från 1960-talets Sverige, 

som man kan se som en del av ramen för modern skolhistoria, fram till dagens Sverige. 

Där valde jag att titta på de styrdokument som producerats under denna tid. Den andra 

avgränsningen var att studera ämnet Bild i grundskolan. För att smalna av det mer 

begränsades undersökningen till grundskolans senare år (årskurs 7-9). Observera att de 

delar av materialet som analyseras och genomarbetas är läroplanernas allmänna delar och 

kursplanerna för Bild/teckning i grundskolans senare år/högstadiet. Insamling av data är 

ett kort kapitel då undersökningen grundar sig i redan befintligt material i form av 

läroplaner och kursplaner från 1962-2011.  

 

5.2 Validitet och Reliabilitet  

 

Syftet med forskningen är att undersöka hur Bild har förändrats under historien genom 

att analysera kursplanerna samt hur vi kan utläsa ämnets värde genom dessa förändringar. 

När det kommer till validiteten i den här undersökningen, det vill säga om det som mäts i 

sammanhanget är relevant för forskningsfrågorna finns det en stark validitet då 

innehållsanalysen och kodningsschemat utgår från skolans styrdokument.  

    ergström och  ore  us skriver att validiteten endast kan bedömas i varje enskilt fall och 

hur undersökningen svarar mot forskningsfrågorna. 73  Dock ökar validiteten om 

forskaren själv ökar sin egen förståelse över det forskningsfält som undersökningen äger 

rum i. 74  Genom noggranna studier av både läroplaner men också av andra 

undersökningar inom Bildämnet har validiteten för denna undersökning ökat.  Reliabilitet 

handlar i sin tur om att mätningarna i undersökningen är pålitliga och noggrant utförda. 

Reliabilitet kan mätas till exempel genom att jämföra sina egna mätningar med en 

liknande gjord studie. I detta fall kan denna undersökning ej mätas med en liknande 

studie då denna studie inte gjorts på detta sätt tidigare. Denna undersökning är 

transparent och metoddelen beskrivs med noggrannhet för att stärka reliabiliteten.  

 

                                                        

73 Ibid., s.82 

74 Ibid,. s.42 
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5.3 Genomförande 

 

Undersökningens metod baseras på innehållsanalys med hjälp av ett kodningsschema. 

Det är viktigt att redan från början avgränsa materialet. Det första steget var att 

undersöka och skapa sig en uppfattning om materialet, som i detta fall är skolans 

styrdokument. I detta fall kommer styrdokumentens allmänna delar samt kursplanerna 

för Bild att noggrant läsas igenom. Nästa fas i innehållsanalysen var att skapa ett 

kodningsschema som är applicerbart på de forskningsfrågor och syfte som 

undersökningen berör. 75  Det gjordes genom skapandet av kodningsenheter som man 

tittar efter när man studerar texten. Dessa kodenheter kan vara speciella ord, teman eller 

meningar. Kodenheterna i den text man analyserar kan variera, t ex. så kan ord och 

meningar dyka upp eller inte dyka upp i en text. Dessa enheter kallas variabler. 

Analysenheten är däremot hur noteringar av förekomst av ord, teman eller meningar 

görs.76 

   Efter denna fas har analysmetoden testats på delar av det material som kommer 

användas i undersökningen. Detta på grund av att man vill redan i ett tidigt skede 

upptäcka brister och tolkningsproblem. Efter att ha gjort ett pilottest av 

kodningsschemat kan det utvecklas och användas.  

  Kodningen skedde under två tillfällen. Detta kallas dubbelkodning. Detta för att 

fastställa att innehållsanalysens bedömning av materialet var konsekvent. Denna 

dubbelkodning skedde med några veckors mellanrum för att inte minnas den första 

kodningen och påverkas av det första resultat som uppdagats. Båda kodningarna kan 

användas och slås ihop. 

När kodningen var gjord och allt material var genomarbetat sammanställdes alla 

noteringar och resultatet togs fram. Genom att räkna alla frekvenser i kodningsschemat 

kan man utläsa vilka likheter och skillnader som skett i materialet, t ex. hur många gånger 

ett uttryck/meningen av samma eller liknande slag återkommit i materialet. Efter detta 

steg skrevs resultatet ner och en analys av resultatet utfördes. Nedan finns en lathund för 

hur arbetet med kodningen utfördes. 

 

 

 

 

 

                                                        

75 Ibid,. s. 54-55 

76 Ibid,. s. 55 
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Koda så här 

 

1. Läs alla läroplaners allmänna innehåll samt kursplaner för Bild noga 

 

 

2. Stylta upp alla kunskaper och färdigheter i kodlistan från alla läroplaner 

 

 

3. Lika siffor står för lika/liknande kunskaper och färdigheter 

 

 

4. Variabler som inte passar in i schemat kodas med tom ruta 

 

 

5. Sammanställ resultatet 

 

 

  Nedan finns ett exempel på hur en liten del av kodningsschemat ser ut med två fiktiva 

exempel på kodningar från Lgr80 och Lop94. Ni kan se att nummer 1 på båda 

läroplanerna innehåller Uttrycka sig med hjälp av Bild och Teckna/teckning. Sidnummret 

skrivs ner för validiteten och för att det ska gå att kontrollera vart kodningen skett. Detta 

kan vara till stor hjälp vi kodning nummer 2. Även antalet gånger ett uttryck, ord, mening 

eller synonym till dessa uppkomster kan antecknas. 

 

  exempel:         

  Lgr80 Sida   Lpo94 Sida 

            

1 Uttrycka sig med hjälp av bild s.16 1 Uttrycka sig med hjälp av bild   

2 Teckna   2 Teckning   

3  Analysera och tolka bilder   3 Förstå och prata om bilder   

4     4     

5     5     

6     6     

7  Måla   7  -   

8     8     

9     9     
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6. Analys och redovisning av emperi 

 

I det här avsnittet kommer resultaten av innehållsanalysen att presenteras. Avsnittet 

kommer att bestå av tematiskt uppdelade avsnitt där skillnader, likheter och förändringar 

kommer att presenteras. Analys- och resultatdelen är en presentation av empirin i stora 

drag. Jag bjuder in dig som läsare att ta del av kodningsschemat i bilagan för att själv få 

en detaljerad bild av analysen av resultatet.  

 

6.1 Det oföränderliga innehållet 

 

Vad det gäller Bildämnet i grundkolans senare år är konstkännedom det som verkar 

utgöra ämnets kärna. Konstkännedom är ett av de innehållsliga områden som varit 

konstant genom alla läroplaner. Det har alltid funnits med. Benämningen på detta 

innehåll har ändrats något över tiden, men jag har valt att använda benämningen 

Konstkännedom från Lgr62, då jag personligen tycker att den rymmer mest av liknande 

sorts innehåll såsom konsthistoria, konstorientering och annan teoretisk kunskap om 

konst som används i de senare läroplanerna. Detta innehållsområde har alltid funnits i 

styrdokumenten, men det har ändrats. Lgr62 och Lgr69 är väldigt lika i sin beskrivning av 

Konstkännedom. Skillnaden ligger främst i att man i Lgr69 börjat tala om olika kulturer i 

samband med konsthistorisk orientering. Perspektivet om olika kulturer tas bort i Lgr80, 

men kommer tillbaka i Lpo94 och Lgr11. En annan aspekt inom området 

Konstkännedom är Kända Konstnärer. Detta berörs i alla kursplaner utom den 

dagsaktuella Lgr11, för grundskolans senare år. En mycket intressant sak att 

uppmärksamma i kursplanerna är också förändringen av konceptet Samtidskonst och 

Dagsaktuella Konstföreteelser. Det intressanta i detta är att konceptet finns uttalat endast 

i Lgr62 och Lgr69, men inte alls i de senare kursplanerna. Dock finns Analys av 

samtidskonst i en av de senare kursplanerna, Lgr11. Det är dock värt att nämna att detta 

inte är helt samma sak. Analys av, innebär som bekant inte nödvändigtvis att man som 

elev får någon sakkunskap om samtidskonst. 

    ” ildframställning med hjälp av olika medier” är också något som finns med i samtliga 

av de svenska styrdokumenten. Detta koncept är det som tydligt säger att eleverna ska 

producera saker, skapa något, i bildundervisningen. Det som har ändrats genom tiden är 

formuleringarna och orden som finns inom det här innehållsområdet. I Lgr 62 talar man 

till exempel om ”Fri skapande verksamhet”. Detta försvinner sedan redan i Lgr 69. I Lgr 
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62 har man också valt att använda formuleringen ”varierande material och teknik”. Sedan 

förändras termen Varierande till att istället bli ”andra former” i Lgr 69, för att sedan bli 

till termen ”Olika” som används i Lgr80, Lpo94 och Lgr11. Med tiden så har det öppnats 

dörrar för tolkning av vilka material och tekniker som ska användas i undervisningen. 

Varierande material och tekniker innebär ju att variationen är konstant genom hela 

bildundervisningen. Att däremot använda termen ”Olika material och tekniker” betyder i 

praktiken att du kan använda endast två olika tekniker genom hela undervisningen. Att 

byta ut enstaka ord i ett styrdokument kan få stor påverkan på hur tolkningen av vilka 

styrdokumentets intentioner är. 

   Digitala medier är ytterligare en sak som följt med i samtliga fem kursplaner som 

studerats. Redan 1962 hade man en klart formulerad innehållsbeskrivning för vad som 

skulle undervisas under området ”Digitala medier”. Två av huvudmomenten i kursplanen 

för högstadiet är produktion av konstfilm ”Något om filmen som konstnärligt 

uttrycksmedel” (Lgr62, s.309). I Lgr 69 så har man istället formuleringen att eleverna ska 

ägna sig åt: ”Film, radio och television som konstnärligt uttrycksmedel”. I 1980 års 

kursplan för bild i grundskolans senare år får även redigering av foto och film en plats i 

undervisningen. I Lgr80 så får arbetet med digitala medier en väldigt framträdande roll. 

Det finns flertalet exempel på detta i kursplanen, till exempel: ”Omfattande arbete med 

foto, film och video” (Lgr80, s.70) Att använda just termen ”Omfattande” visar att 

intentionen är att undervisningen verkligen ska präglas av medieteknik och digital 

produktion. Detta förändras dock markant med den efterkommande läroplanen Lpo94, 

där man inte alls lyfter upp digital produktion lika mycket. Det tydligaste tecknet på 

digitala medier i Lpo94 är ”...arbeta med rörliga bilder”, som inte kan tolkas som annat 

än arbete med film. I Lgr11 så kommer dock digitala medier tillbaka lika starkt som i 

Lgr80. Här talas det om att eleverna ska arbeta med digital bearbetning av fotografier och 

andra typer av bilder, samt att eleverna ska få erfarenhet av att arbeta med film. 

   Ett begrepp och mindre innehållsområde som alltid funnits med i grundskolans 

styrdokument för bildundervisningen är miljö. I de två första läroplanerna som jag 

studerat, Lgr62 och Lgr 69, talades det om Miljökunskap, där innehållet skulle bestå av 

bostäder, formgivning, stil och materialkännedom. Dock så luckrades konceptet Miljö 

upp något i Lgr80 och fick ett helt annat fokus och inriktning. Från att handlat om 

ovanstående områden så skulle Miljökunskap, som nu bytt namn till Bild och Miljö, 

behandla visuell miljö och analys av denna. I Lpo94 och Lgr11 så nämns Miljö endast i 

korta ordalag, utan mycket vidare förklaring. Undervisningen ska i dessa senare 

kursplaner innehålla arbetsområden där miljö ingår, men ingen detaljerad beskrivning 

ges. Detta visar tydligt att miljö är ett undervisningsområde som både får vara kvar i 
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styrdokumenten, men samtidigt degraderas eftersom det så tydligt blivit placerat i 

periferin. 

   Det sista av de områden som varit konstant närvarande genom samtliga styrdokument 

är ”Samtal om bilder”, som jag valt att benämna  ildanalys, vilket är den övergripande 

termen som står i dagens kursplan Lgr11. Redan 1962 så skulle eleverna ägna sig åt 

”iakktagelseövningar” och samtal om bilder,77 vilket är detsamma som bildanalys. I 1969 

års kursplan så ska eleverna bedriva: ”studier av bilder som förmedlare av information 

och upplevelser.”. 78 De ska också i denna kursplan ägna sig åt bedömning av 

bildframställningar i olika medier. Detta är ju också bildanalys i högsta grad. Den första 

gången som Bildanalys nämns som uttalat koncept i kursplanerna för grundskolans 

senare del är i Lgr80, där eleverna ska: ”tillsammans gruppera och värdera bilder och 

samtala om dem.”.79 I Lpo94 så finns  ildanalys och ”Samtala om bilder” med som 

arbetsområden, men nämns endast kort och koncist, och utvecklas inte ytterligare. I 

Lgr11 däremot så har Bildanalys fått en mycket stor roll i kursplanen, med ett helt eget 

avsnitt som förklarar vad som ska ingå i detta arbetssätt. Detta är också första gången 

som det ges konkreta exempel på vilka frågor som ska behandlas när bildanalys görs. 

Exempel är: Sexualitet, Etnicitet, Massmediers bilders budskap, Samtida konst och 

dokumentärbilder och ”Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om 

bilders utformning och budskap”.80 

 

6.2 Förändringar i läroplanernas innehåll 

 

Innehållsändringar i Bildämnet i den svenska grundskolan är ett intressant 

forskningsämne, då det råder viss oenighet huruvida det ändrats mycket eller ej, beroende 

på vilket fokus man väljer att ha som betraktare. Om man väljer att se 

innehållsutvecklingen från en praktisk synvinkel, mest fokuserad på det vardagliga arbetet 

i svenska skolor, så kan man argumentera för att det fortfarande finns starka traditioner i 

Bildämnet som till stor del bestämmer var som görs i skolverksamheten. Gunnar Åsén, 

som tidigare nämnts i denna uppsats, har i sin avhandling ett praktiskt synsätt och har 

tittat på den vardagliga undervisningen i skolan, alltså på realiseringsarenan. Han menar 

att Bildämnet i praktiken inte förändrats mycket alls i modern tid, att det vilar på 

                                                        

77 Lgr62 s.307 

78 Lgr69 s.151 

79 Lgr80 s.70 

80 Lgr11 s.22 
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traditioner och traditionella bildtekniker, men där ämnet också har breddats över tid. 

Han påstår att nya saker har tillkommit i läroplanerna genom decennierna, men att inget 

har plockats bort, utan det råder nu en situation av lager-på-lager-innehåll i Bildämnet. 

Ämnet ska enligt Åsén ha fått mer bredd och mer innehåll, samt också styras av starka 

lärartraditioner.81 Vad denna uppsats och undersökning dock kommit fram till är att 

Bildämnet i grundskolan rent läroplansmässigt har ändrats väldigt mycket sedan den 

första läroplanen från 1962. Om man sammanfattningsvis ser innehållsmässigt på 

läroplanerna från 1962 fram till idag så kan man se att ämnet har flyttat sitt fokus 

markant. I de tidigare läroplanerna från 1962 och 1969 så har Bildämnet en tydlig ansats 

att vara ett ämne där man som elev ska tillägna sig kunskaper och färdigheter i 

exempelvis teknisk ritning och liknande tekniker. Man ville då utbilda en tekniskt skicklig 

befolkning med öga för exakthet, men som också förstod det vackra i konst och 

uppskattade den klassiska konstens värde. ”Utöver de omedelbara resultaten, teckningar, 

målningar, etc..., syftar undervisningen framförallt till att grundlägga en positiv attityd till 

estetiska värden.”82 Detta visar tydligt till vilken hög grad man värdesatte de estetiska 

aspekterna i de tidigare läroplanerna. Att hävda att undervisningen verkligen ska innehålla 

resultat, men i samma stund vara underordnad det estetiska synsättet gav en 

bildundervisning som torde varit annorlunda än den vi kan utläsa idag. Dagens läroplan 

och kursplanen för Bild i grundskolans senare år talar inte alls om det estetiska värdet i 

undervisningen. Här finns inga tydliga uppmaningar att läraren ska förmedla samhällsliga 

och personliga estetiska värden, och det talas heller inte om teknisk ritning eller andra 

exempel på konkreta tekniker. Lgr11 fokuserar istället mycket på analyserande och 

bildtolkning, vilket rimligtvis ska förstås som att eleven under denna tidsperiod som 

studerats förvandlas från bildproducent till bildkonsument. 

 

6.2 Kunskapskravens förändring 

 

För att förtydliga skillnaderna mellan föregående kapitel och detta så handlar detta kapitel 

specifikt om kunskapskraven, det vill säga vad eleverna förväntas kunna, och vad som 

man som lärare förväntas kunna mäta och bedöma. Bildämnet har genomgått stora 

förändringar sedan 1962, detta speglas tydligt i de förändrade kunskapskraven från en 

kursplan till en annan. Utbildningspolitiskt så har man haft svårt att hitta konstanta 

områden som man ansett varit beständiga nog för att de ska få vara kvar genom alla 

styrdokument. Man har helt enkelt inte varit helt säker på vad man vill att bildämnet ska 

                                                        
81 Pettersson & Åsen (1989) 
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vara, och vad det ska vara till för. Väldigt många av kunskapskraven har varit 

föränderliga. Vissa kunskapskrav har med tiden försvunnit helt från styrdokumenten, 

medan andra har varit borta en viss tid för att sedan dyka upp igen i senare läroplaner. 

Jag ser dock inte att det finns många helt nya kunskapskrav i dagens läroplan, Lgr11, utan 

att de kunskapskrav som finns idag är sådana som synts till mer eller mindre frekvent i de 

forna styrdokumenten för bildämnet. De kunskapskrav som alltid funnits i bildämnet, 

och som jag tidigare nämnts i ovanstående kapitel, är följande: Konstkännedom, Digitala 

medier och Bildanalys. Utöver dessa så har bildundervisningen enligt kursplanerna sett 

mycket olika ut genom decennierna.  

   Teckning är ett av de kunskapskrav som funnits med genom hela bildämnets historia, 

sett till styrdokumenten för grundskolans senare år, men som nu försvunnit i Lgr11. 

Teckning kan givetvis också vara ett innehåll, och skulle kunna ha behandlats i 

föregående kapitel, eller också en Färdighet som då skulle behandlas i nästa kapitel, men 

jag väljer att ta upp det specifikt under Kunskapskrav. Detta för att i Lgr62 talas det 

specifikt om Teckningslära, och Skissövningar. 1962 så heter också själva ämnet just 

Teckning, inte Bild, och fokuserar nästan uteslutande på just teckningsövningar. I Lgr62 

så var man väldigt specifik och noggrann med valet av ord. Man talar till exempel om 

skissövningar och teckningsövningar, för att ge läraren konkreta saker som eleverna ska 

lära sig, och som man sedan kan se resultaten av, och som kan bedömas. Läraren ska 

förmedla en rad teoretiska kunskaper som eleverna lära sig. I Lgr69 så blir begreppet 

mycket vagare. Det nämns endast att eleverna ska teckna, men beskrivningarna av vilka 

sorters övningar man vill ska ingå försvinner helt. Man kan säga att i Lgr69 så blir 

Teckning en i raden av färdigheter, från att tidigare varit en väl underbyggd kunskap. Om 

man använder ordvalet att eleverna enbart får teckna, som man gör i Lgr69, så innebär 

detta i praktiken att läraren endast kan ge eleverna papper och penna och låta dem sitta 

och fritt rita, inte att man som lärare behöver ge några ingående instruktioner om hur 

och med vilka tekniker man tecknar väl. Det här användandet av ordet Teckna, eller 

Teckning, följer med i alla läroplaner fram till 1994 års läroplan, och därefter försvinner 

termen helt i dagens Lgr11, för grundskolans senare år. 

   I kapitlet som tidigare behandlat Innehåll så talade jag om ” ildframställning med hjälp 

av olika material och medier”. Dock så talades det då inget om att det tvunget skulle 

förmedlas någon solid kunskap i denna bildframställning. Lgr62, Lgr 69 och Lgr80 är de 

tre läroplaner som uttryckligen säger att undervisningen klart och tydligt ska ge 

kunskaper i olika former av bildframställning. De senare styrdokumenten talar om 

bildframställning på ett något annorlunda sätt. Till exempel så talar Lgr11 om att: 

”Genom undervisning i ämnet  ild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och 
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verktyg samt med olika material”. Om man ser kunskapsmässigt på dessa formuleringar 

så sägs det ingenting om att eleverna ska få konkreta kunskaper. Situationen är 

densamma i Lpo94. I dessa två senaste styrdokument så förutsätts att barnen har 

inneboende förmågor och kunskaper som bara behöver rätt yttre förutsättningar för att 

komma till rätt uttryck. 

   Färglära är ett kunskapsområde som funnits med i nästan alla kursplaner. Detta 

kunskapskrav beskrivs dock inte i Lpo94. I Lgr62 så finns Färglära med som 

huvudmoment i grundskolans senare år. I denna läroplan så använder man Färglära som 

ett sammanfattande begrepp som man sedan delar upp i delarna Färgsättning, Valörskala, 

Färgbyggnadsövningar och Färgbestämningar utgående utifrån färgtonkrets och 

valörskala. Till efterkommande läroplan så sker inga större förändringar i Färglära. 

Samma begrepp används, några ord ändras, men i stort så är det knappt någon 

förändring. Till nästa läroplan, Lgr80, så har stora markanta förändringar skett i synen på 

Färglära. Från att vara baserat på praktisk fakta, till exempel att gult och rött tillsammans 

blir orange, så tillskrivs nu färger en rad nya egenskaper. I Lgr80 så står det exempelvis 

att elever ska arbeta med färg och bli medvetna om färgers symboliska funktioner och att 

färger har stämningsskapande egenskaper 83  Detta betyder att kunskapen lärarna ska 

förmedla inte längre bär praktiska fakta, utan snarare baserar sig på symboliska och 

känslomässiga grunder, som i sin tur gör Färglärans kunskapskrav svårare att 

resultatbedöma och mäta. Trots att dagens läroplan har en riktning åt att vilja vara mer 

strukturerad och konkret än sin föregångare Lpo94, så har jag sett att denna filosofiska 

inställning till Färglära lever kvar i vissa formuleringar. I det centrala innehållet i 

kursplanen för år 7-9 står det: ”Former, färger och bildkompositioner samt deras 

betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete”.84. Detta 

citat finns under Redskap för bildframställning och är en kunskap som läraren förväntas 

förmedla till eleverna. Avseende just detta så är Lgr80 och Lgr11 väldigt lika varandra. 

Istället för att fokusera på färgtekniker och teoretisk fakta så vill man i båda dessa 

styrdokument tillskriva färger egenskaper som är kopplade till känsloliv, och filosofiska 

och psykologiska tankar. 

   ”Teknisk Ritning” är ett kunskapskrav som sammanfattningsvis förändrats på det sättet 

att det helt försvunnit. Tydliga beskrivningar för vad Teknisk Ritning skulle vara fanns i 

1962 och 1969 års kursplaner. Den undervisningen var starkt sammankopplad med 

matematiken, och var starkt riktad mot ritningskonstruktion och ritningsläsning som vi 

idag skulle härröra till ingenjörsutbildningar. I 1980 års kursplan har skolämnet Teckning 

                                                        

83 Lgr 80 s.71 

84 Lgr 11 s.22 
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bytt namn till Bild och kunskapsmomentet Teknisk Ritning finns inte längre benämnt i 

kursplanen. Dock kan spår av denna teckningsform hittas i Lgr80 i form av 

kunskapskrav gällande bland annat volym, perspektivritning och rumsframställning. 

Dock kan vi se att nya moment tillkommit, till exempel teckning av ljus och skugga. De 

matematiska och strukturerade teckningskunskaperna har börjat luckras upp och det 

undersökande kunskaperna som till exempel hur ljus och skugga förhåller sig till varandra 

tillkommer. Detta kan vara ett steg närmare idéer om det Fria Skapandet, som senare 

kommer att bli en ännu större del av styrdokumenten. 

    Nästa kunskapskrav som jag kommer att behandla är Bild som kommunikationsmedel. 

Denna form av kunskapskrav hittar vi i styrdokumenten för åren 1962, 1980, 1994, 2011. 

Alltså innebär det att Bild som kommunikationsmedel inte omtalas i Lgr69. I både 1962- 

och 1969-årsläroplan/kursplan nämns bara ordet Bildkommunikation. Men i Lgr80 

händer något. Nu kan vi läsa att eleverna ska ägna sig åt att kommunicera med bilder och 

” li medvetna om bilden som språk och vänja sig att använda bildspråket som ett viktigt 

kommunikationsmedel vid sidan av att tala, läsa och skriva.”85 Detta kunskapskrav har 

alltså i Lgr8o blivit väsentligt tydligare uttalat. I 1994 års styrdokument finns konceptet 

Bild som kommunikationsmedel kvar, men nu vidareutvecklades det på ett annat sätt. I 

stället för att eleven maskinellt ska lära sig att kommunicera med bilder, ska eleven nu 

utveckla sin medfödda personliga förmåga att göra detta. 86  Man väljer alltså här att 

betona att eleven har en inneboende förmåga som man bara behöver ge förutsättningar 

för att den ska visa sig. Detta tankesätt kommer också med i vårt dagsaktuella 

styrdokument, Lgr11, som förklarar det så här ”Genom undervisningen i ämnet bild ska 

eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap” 87 . Sammanfattningsvis så har 

kunskapskravet Bild som kommunikationsmedel utvecklats från att vara något som 

eleven får av läraren till att bli något som man förutsätter att eleverna redan har 

förutsättningar för. Detta koncept har också med tiden fått större plats i styrdokumenten. 

   Kritiskt tänkande är nästa kunskapskrav som analyserats i denna undersökning. Detta 

formulerade kunskapskrav finns inte alls att återfinna i 1962 års läroplan. Anledningarna 

till detta kan vara många, men det var inte något som man från politiskt håll ansåg att 

man behövde knyta in i dåtidens styrdokument för ämnet Bild. Men dock så kan vi finna 

detta kunskapskrav i alla efterföljande läroplaner i Bild för grundskolans senare år. 1969 

så formulerade man sig som så att: ”på samma sätt som vid annan undervisning främja… 

                                                        

85 Lgr80 s.69 

86 Lpo94 kursplanen för Bild s.4 
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medvetenhet, saklighet och kritiskt sinnelag”88 Vi kan dock se att nästkommande läroplan 

Lgr80 andvänder ordet kritisk i samma mening som bilder. ”Kritiskt granska olika typer 

av bilder” 89 . Så jag skulle vilja påstå att kritisk granskning av bilder blev en del av 

bildundervisningen först vid Lgr80. Även vid 1980 års läroplan beskrivs det mer 

ingående hur eleverna ska tränas i att kritiskt granska olika typer av bilder och bli 

informerade om vilka krafter som styr det bildutbud som de möter.90 Denna nya trend 

från 1980 års styrdokument håller i sig och utvecklas både i Lpo94 och i dagens Lgr11. 

Vi kan idag se att läroplanen Lgr11 lägger stor tyngd vid kritiskt tänkande och att detta 

fått en stark position i våra styrdokument. 

   Ett kunskapskrav som bara återfinns i en enda läroplan är Kunskapen om dagens, eller 

då snarare dåtidens, konstnärsyrken. Detta står att finna endast i lpo94. Det fanns då en 

tanke att man skulle ge eleverna kunskap om vilka vidare yrkesval som fanns inom ämnet 

Bild. 

   Det sista kunskapskrav som den här undersökningen belyst är kravet angående 

återbruk. Under avdelningen Bildframställning så finns formuleringen: ”Återanvändning av 

bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.”91 Detta 

kräver god kunskap om återanvändning och återanvändningens betydelse, och det är 

något som kan sägas ligga i vår tid.   

 

6.2 Färdigheternas förändring i styrdokumenten 

 

I det tidigare kapitlet så har vi tittat på de förändringar i kraven på kunskap som visat sig 

i styrdokumentens historia. I detta avsnitt så presenteras de krav på färdigheter som 

denna undersökning uppdagat. Som läsare så kommer ni känna igen många av områdena 

från tidigare avsnitt, då färdigheter och kunskaper är tät sammanvävda inom 

bildundervisningen. Så som står att läsa under begreppskapitlet så menar Gustavsson att 

färdighet i själva verket är kunskap omsatt i praktisk tillämpning.92 Således betyder detta 

att vi nu tittat på formuleringar i styrdokumenten som formulerar krav på färdigheter. 

Till exempel arbete med skulptering, ritning med mera. 

   Teckning är den första av de specifika färdigheter som denna uppsats kommer 

fokusera på. Teckning som färdighet står att återfinna i samtliga av Sveriges 
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styrdokument för grundskolans senare år, utom vår dagsaktuella Lgr11. Vad jag dock 

sammanfattningsvis funnit är att detta centrala begrepp endast nämns kort i dessa 

läroplaner. I 1962 års läroplan så ligger Teckning under Huvudmoment i kursplanen, 

men nämns endast i ett enda ord, utan mycket till vidare förklaring eller ingående 

beskrivning av momentet. Denna trend kan tydligt ses i de efterkommande läroplanerna. 

I Lgr69, Lgr80 och Lpo94 så omtalas färdigheten Teckning på liknande sätt. Som något 

som givetvis ska ingå, men som på något sätt anses vara så självbeskrivande att det inte 

behöver vidareutvecklas i styrdokumenten. Innan år 1980 så hette hela bildämnet just 

Teckning, och kanske så kan detta vara en av anledningarna till att färdigheten Teckning 

inom Bild anses förklara sig själv. Det är inte bara färdigheten Teckning som följer detta 

mönster. Detta gäller även färdigheter inom Målning. Precis som tidigare nämnda 

Teckning så finns heller inte Målning som färdighet i Lgr11, men i samtliga av de andra 

fyra styrdokumenten. Färdigheten beskrivs också här endast ett enstaka ord eller i 

sammahang där kunskaper och färdigheter buntas ihop. Exempelvis står det i Lgr80 

”Eleven skall bearbeta och ge form åt iakttagelser, känslor, åsikter i material och 

bildtekniker som teckning, målning…”93. Detta är ett, som tidigare nämnt, fenomen som 

upprepar sig, en företeelse där man väljer att rada upp olika sorters färdigheter som 

eleverna ska anamma, men endast med enstaka ord. I samtliga styrdokument står det att 

eleverna med hjälp av olika tekniker/medier ska ägna sig åt bildframställning. 

Formuleringarna kan te sig lite olika, men det följer ett mönster, där det förklaras att 

eleverna ska få färdigheter i att framställa bilder, sedan radas några exempel upp på vad 

dessa färdigheter kan vara, förutom i Lgr11 och Lpo94, där det endast med ord står att 

eleverna ska ägna sig åt bildframställning med olika tekniker och material. I Lgr62 skrivs 

det att eleverna ska ägna sig åt: ”fri skapande verksamhet: Målning, teckning, modellering 

och annan bildframställning i varierande material och teknik.” 94  Här ser vi tydligt 

exempel på färdigheter som radas upp. Detta återfinns också i Lgr80: ”…få kunskaper 

om bildframställning: färglära, perspektiv, olika tekniker, foto, film, TV.” 95  

   I analysen av kodningschemat kan vi se att alla Läroplaner med tillhörande kursplaner, 

Lgr62, Lgr69,Lgr80 och Lgr11, har Två- och tredimensionellt arbete som Färdighet som 

eleverna på ett eller annat sätt ska arbeta med och slutligen behärska. Den enda läroplan 

med kursplan som inte nämner detta alls är Lpo94. Detta kan förstås som en konsekvens 
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av att skolan i och med 1994-års läroplansreform gick från detaljerad styrning till 

målstyrning, där specifika tekniker etc. knappast var relevanta.96 

   Textning och stilvård är en färdighet som barnen en gång skulle kunna, men som inte 

var långlivad i de läroplaner som studerats. Detta färdighetsområde kan vi bara hitta i 

Lgr62 och Lgr69. Likaså Trycktekniker, som endast står att finna i lgr62. Båda dessa 

tekniker är ganska maskinella till sin utövande och kräver att man gör på exakt rätt sätt 

och det finns inte något utrymme för fritt skapande. Det gäller även färdigheter inom 

Volym- och rumsframställning, som i sin tur handlar om matematiska uträkningar och att 

förverkliga dessa i till exempel tredimensionellt arbete eller genom teckning. Denna 

färdighet finns endast att finna i Lgr69. Alla dessa färdigheter som nu nämnts är 

färdigheter som saknar, eller har väldigt lite utrymme för fritt skapande. Ser man på 

samhället vid denna tid började tankar både på realiseringsarenan och på 

formuleringsarenan röra sig mer mot normer där fritt skapande skulle få ta mer plats. 

Även om fri skapandeverksamhet hade fått fotfäste redan 1962 fortsatte utvecklingen 

tydligt mot att fritt skapande skulle få mer plats.97 Det kan vara en av anledningarna att vi 

inte ser någon av dessa styrda praktiska färdigheter i styrdokumenten från 1980 och fram 

till idag. 

   Det är intressant att vissa kunskaps- och färdighetsområden dyker upp och sedan 

försvinner ur läroplaner. Alla dessa nämnda färdigheter, förutom Bildframställning med 

olika medier och Två- och tredimensionellt arbete försvinner helt från våra styrdokument 

och kan inte återfinnas i Lgr11. Dock tillkommer självklart också nya moment tack vare 

samhällets förändringar och samtida reproduktion. En samtida reproduktion vi kan se är 

att i Lgr11 kan vi finna att eleverna nu ska ägna sig åt att praktiskt framställa 

samhällsorienterade fenomen, och detta kan tolkas på olika sätt. Låt oss titta närmare på 

ett citat ur Lgr11. ”Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande  

bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.”. Detta kan ses som en förgrening 

på Bildanalys och Kritiskt tänkande, där kunskaperna som eleverna utvecklat nu ska 

framställas genom praktiska medel. Genom kunskapen ska nu färdigheten utvecklas och 

resultera i en materiell och visuell produkt. 

 

6.3 Bildundervisningens värdeuttryck 

 

Under kodningen upptäckte jag ett område av innehåll i styrdokumenten som inte låter 

sig mätas vad gäller elevers kunskaper och färdigheter. Vi kalla det för Bildämnets 
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värdeuttryck i ämnesinnehållet under historiens gång. Detta är formuleringar för vad 

undervisningen ska behandla, vilken grundfilosofi den ska vila på och vilka värden den 

ska genomsyras av. 

   Ett av de mest fundamentala uttryck som existerar i samtliga styrdokument för Bild i 

grundskolans senare år är Uttrycka sig med hjälp av bild. I de olika läroplanerna så 

formuleras detta något varierande, men andemeningen är densamma. I Lgr62 så står det 

att läraren ska hjälpa eleverna att: ”Frigöra personliga uttrycksmöjligheter” 98 . Detta 

uttrycks på ett liknande sätt i Lgr69. Ser man sedan till Lgr80 så formulerar man sig på 

följande sätt: ”Eleverna skall utveckla sin förmåga att självständigt skapa bilder”99 och 

”Öva sin förmåga att uttrycka budskap i bild”100. Dessa formuleringar är vad bildämnets 

fundamentala skapande vilar på. Det är detta som säger att barnen ska skapa bild över 

huvud taget. Studerar man dessa formuleringar genom samtliga läroplaner så uppdagas 

vissa särskilda värdeord. 1962 använder man termen Frigöra, 1969 termen Ge dem förmåga, 

1980 termen Öva sin förmåga, 1994 Utveckla sin förmåga, 2011 Ge utrymme för elevens förmåga. I 

de två första läroplanerna så har läraren en aktiv roll. Först så ska läraren frigöra 

förmågan hos eleven, de klarar det inte själva. Samma sak 1969 där läraren ska ge 

eleverna förmåga, en mycket tydlig lärarhandling. Men 1980 så anses eleverna ha en egen 

förmåga som läraren har till uppgift att ge utrymme för. Denna tendens är densamma 

fram till våra dagars Lgr11. Läraren har i våra dagars kursplan mer en roll av handledare. 

   Spontan skaparlust är något som framhålls i både Lgr62 och Lgr69. Det vill säga att 

man ska främja den spontana lusten att uttrycka sig i bild, som anses finnas inom 

eleverna. Dock så försvinner värdeordet Spontan till 1980 års läroplan, där endast ordet 

Lust finns kvar i relation till bildskapande. Denna trend håller i sig till 1994 års läroplan 

där ”Undervisningen skall stärka elevernas lust att arbeta med bilder”101. Uppenbarligen 

ansåg man att ordet Spontan nu hade spelat ut sin roll. Även värdeordet Lust försvann 

sedermera. I Lgr11 så uttrycker man sig som följande: ”Undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa”102. I alla läroplaner så 

förutsätter man från formuleringsarenans sida att eleverna verkligen har lust och intresse 

för Bild. Verkligheten kan dock se väldigt annorlunda ut.    

                                                        
98 Lgr62, s.16 
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100 Ibid., s.69  
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7. Diskussion 

 

Under denna rubrik kommer jag att diskutera resultatet och analysen utifrån uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Jag kommer att diskutera detta utifrån uppsatens 

bakgrundsavsnitt, mina litteraturstudier och teoretisk utgångspunkt.   

 

7.1 Bildämnets teoretiska pendelrörelse 

 

Som tidigare nämnt under Litteraturöversikt så kan den svenska skolpolitiken ses ur ett 

pendelliknande perspektiv.103 På den ena sidan så har vi Lgr62 som har en skolsstyrning 

som karaktäriseras av fasta regler, auktoritet och klara resultat. På den motsatta sidan 

finner vi läroplansdokument som lpo94, med tankar så som målstyrning, möjligheter att 

lokalt bestämma innehållet och ökad frihet för lärare och elever. En intressent fråga 

angående detta kan vara var vår nuvarande läroplan Lgr11 placerar sig. Kan det vara så 

att dagens styrdokument är en tendens till en tillbakarörelse, mot en mer strikt läroplan 

med mer detaljerad regelstyrning? Det är dock svårt för mig att göra en större generell 

analys vad gäller läroplaner i stort, och andra ämnen än Bild, men ser jag till 

pendelrörelsen specifikt i bildämnet så har jag kommit fram till följande analyser och 

resultat. 

   Ser vi till utvecklingen av innehållet bildframställning med hjälp av olika medier så har det 

gjorts en progression där som inte främjar det fria skapandet och ökad frihet för lärare 

och elever. Utvecklingen har gått från att i Lgr62 handla om Fri skapande verksamhet, som 

sedan försvinner i Lgr69, och termen Varierande material och teknik till att i 1969 års 

läroplan formuleras i mer tydliga termer. Denna tendens utvecklas sedan till att handla 

om Olika medier. Inte fritt skapande, eller varierande, utan olika. Lite snävt skulle man 

kunna säga att istället för att man tidigare behövde variera bildframställningen så kunde 

man senare använda ett fåtal olika metoder, egentligen endast två. I Lpo94 så befinner vi 

oss på den yttersta kanten av pendelrörelsen vad gäller frihet och tolkningsmöjligheter, 

medan vi i den senare Lgr11 finner att man givit mer noggranna direktiv för vad som ska 

undervisas inom Bildframställning i olika medier. Detta skulle kunna tolkas som ett 

svängande av pendeln mot ett mer detalj- och regelstyrt bildämne. 

   Bildämnet har också gjort en svängning mot att bli ett mer teoretiskt och 

vetenskapliggjort ämne, från att tidigare i historien varit ett mer praktiskt och 

teknikmässigt grundat ämne. Vi kan se i resultatdelen att Media och Bildkommunikation 

                                                        
103 Larsson mfl. (2005) s. 426-427 
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har från Lgr62 fått en allt starkare ställning. Från att vi tidigare haft ett teknikskeptiskt 

samhälle104 har tekniken och kommunikationen fått ett starkare inflytande både utanför 

och innanför skolan, kanske tack vare debatten som blossade upp på 60-talet105. Som 

nämnt syns detta väldigt tydligt i styrdokumenten. Även här finns pendelrörelsen med, då 

Lgr62 och Lgr69 var ganska tunna på innehållet om Bildkommunikation men som blivit 

allt starkare och dessutom blivit väldigt centralt i Lgr11. Man skulle kunna säga att Bild 

blivit ett kommunikationsämne. Tydligt representativt för den här tendensen, den här 

pendelrörelsen i bildämnet, är vad som hänt inom kunskapsområdet Färglära. I lgr62 och 

lgr69 så är Färglära ett område som baserar sig på vedertagna fakta och beprövade 

tekniker. Eleverna skulle då lära sig praktiska färdigheter, men detta skulle komma att 

ändras. I lgr80, och i alla senare läroplaner, så har färgläran gått över till att mer handla 

om färgernas värdeuttryck. Färgläran har gått över till att mer handla om vad färger 

betyder och kommunicerar, snarare än hur de praktiskt beter sig. Det har med andra ord 

gått från att vara ett utpräglat praktiskt ämne till att närma sig de teoretiska ämnena.  

   När vi ser till området Bildkommunikation, så är det ett område som verkligen bara 

växt inom formuleringsarenan. Vi kan genom analysen konstatera att detta ämne är en 

stor del av vår samtida reproduktion. Fokus har flyttats från tekniska/praktiska 

färdigheter till kommunikation i styrdokumenten för Bild. Detta fenomen följer alltså 

Larssons pendelrörelse både inom de kunskaper eleverna ska lära sig men också inom 

färdigheterna då mycket av dessa områden rör sig mot den mer teoretiska 

bildkommunikationen. Även om Åsén har en poäng med att bildämnet har ändrat fokus 

och blivit mer inriktad på kommunikation, kan jag inte hålla med om att det finns en 

historisk reproduktion som ligger lager på lager och breddar ämnet Bild. 

Kodningsschemat visar att många olika färdigheter och kunskaper varit kortlivade och 

har helt försvunnit från styrdokumenten. Men detta är självfallet bara på 

formuleringsarenan. Det kan möjligen vara att många av de raderade kunskaps- och 

färdighetskraven lever vidare på realiseringsarenan och reproduceras genom 

ämnestraditioner, men det är inget jag kan säga genom denna undersökning. Dock kan vi 

se att bildämnet, inom formuleringsarenan inte blivit bredare, som Gunnar Åsén påstår. 

Snarare har ämnet ändrat fokus och vissa ämnesområden blivit mer centrala medan andra 

hamnat mer i marginalerna eller helt försvunnit, alltså börjat röra sig från ett praktiskt 

ämne till ett teoretiskt.  

 

 

                                                        
104 Ekberg (2012) s.25 

105 Åsén s.115 
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7.2 Bildämnets värdeuttryck 

 

Enligt Åsén har Bildämnet genom alla tider haft ett problem med sin existens. Han 

menar att Bildämnets värde alltid varit kopplat till andra fenomen och aldrig riktigt varit 

värt något i sig självt. Vi kan se olika värdeuttryck i styrdokumentens innehåll från lgr62 

till lgr11. Man kan bland annat se att Lgr62 i relativt stora ord trycker på att eleven ska 

ägna sig åt fritt skapande och att spontan skaparlust ska ingå i ämnets undervisning. 

Spontanitet är inget som i sig är något som är mätbart, utan snarare ett syfte eller värde 

som underviningen ska upprätthålla. Det vi kan se genom resultatet är att innehållet i 

styrdokumenten i relation till värdet har gått från att läraren är kunskapsbärare, där 

kunskaper och färdigheter ska implementeras i eleverna, till att läraren är en handledare 

för att hjälpa eleverna att frigöra inneboende egenskaper. Det är självfallet svårt att 

genom analyser av styrdokument fastslå vilket värde ämnet Bild har i skolan idag, på 

realiseringsarenan. Men i ett perspektiv från formuleringsarenan kan vi ändå se att fokus 

har ändrats i värdeutrycken med konsekvensen att läraren gått från kunskapsbärare till 

handledare och coach.   

 

7.3 Ett levande innehåll 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att bildämnets innehåll är ett levande innehåll som 

förändras i takt med att samhället förändras. Bildämnet reproducerar med andra ord 

samhället med dess förändringar. Ett belysande exempel är hur bildämnet anpassat sig till 

samhällets allt mer utpräglade globalisering, där kommunikationen blivit en central del av 

våra liv. Som en följd av detta har bildämnet också ändrat fokus till ett ämne som sätter 

stor vikt vid bildkommunikation, bildanalys, moderna medier och kritisk tänkande. På 

formuleringsarenan finner vi att gamla estetiska värden och bildskapande med hjälp av 

styrda mallar försvunnit och ersatts av kunskaper och färdigheter som är viktiga för 

dagens samhälle, inte endast till för att skapa sköna bilder. Man kan ifrågasätta hur bra 

det är för ämnet Bild att dess fokus flyttat från den skapande verksamheten till den mer 

teoretiska. Visst finns skapande verksamhet kvar i Lgr11, men syftet med det, tolkar jag, 

är att finnas som verktyg för diskussion för både etik, samhällsfrågor och bildbudskap. 

Man skulle kunna säga att Bilden som ämne inte har ett egenvärde. Utan att värdet idag 

vilar i att globaliseringen blivit alltmer påtaglig och behovet av att förstå omvärldens 

bilduttryck blivit allt mer viktig och att syftet med Bild är att tolka, granska och förstå 

dessa uttryck.  
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Bilaga 1 – Kodningsschema Lgr62 

 

 
Teckning 

  
 

Lgr62 Sida Antal ggr 

        

        

1 Frigöra personliga uttrycksmöjligheter s.16   

        

        

2 Olikas sätt låta dem få ge utlopp åt fajansen och spontant skapande s.16 Spontan 

  ..teckning skall tillvarata elevernas spontana lust att uttrycka sig i bild a.307 2.ggr 

  * Undervisningen bör väcka förväntans hos eleverna och lust att själv ta itu med   lust 

        

        

        

        

        

        

3 * Särskilt viktigt att elevernas sinne för det estetiska värdena s.17   

  
uppodlas genom deras skapande verksamhet och genom smakfostran. 

  
  

  ..stimulera till bild- och konstupplevelser och leda till förståelse för s.307 värden 

  estetiska värden i den privata och samhälliga miljön 
  

4 ggr 

  *Utöver det omedelbara resultaten, teckningar, målningar etc.., syftar  
  

  

   grundlägga en positiv attityd till estetiska värden 
s.309 

  

  * Även för grundläggande positiv attityd till estetiska      

  värden är samverkan mellan skolans ämnen värdefull. s.310   

4 Teckning, tecknar, teckningslära, skissövningar, teckningslära i anslutning s.17,42,47, 51   

  
till andra huvudmoment, teckning till elevens huvudinriktning 

53, 304,308 10 ggr 

5 Målar, målning, gruppmålning 
s.53, 307 309 

3ggr 

    
  

  

6 ...utveckla skapandeförmåga s.307   

7 Undervisningen ska ge kunskap och färdigheter i olika former av 
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  bildframställning,      

    
    

  
  

s.307   

8 *Konstkännedom: samtal om konst, kända konstnärer och deras verk.  s307   

  
*Kända konstepoker och utmärkande drag från dessa 

s308   

  
*..ge en viss bakgrund till aktuella företeelser inom konst och konstliv      

  
*Något om vårtids konst och konsthantverk s.308   

  
      

  
      

  
      

9 Fri skapande verksamhet: Målning, teckning modellering och annan     

  bildframställning i varierande material och teknik. s.308 2 ggr 

        

  ..utveckla deras skapandeförmåga s.315   

        

        

        

10 
Skulptering och tredimensionellt formande, tredimensionellt byggande, s.307 308 3 ggr 

  
      

  
      

11 
Färglära, Färglära, färgsättning,  s.307, 308 2ggr 

  
      

12 
Teknisk ritning: Geometri koppling till matematik, Arbetsritningar, planritning 

s308   

    
    

  
  

    

13 

Textning: Stilvård, kursiv blockstil 

s.308 4 ggr 
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14 
Konstfilm, foto och filmkunskap s.308, 309, 

318 2ggr 

15 
besök på museer och utställningar, utställningsbesök s.308, 309, 

3011 3ggr 

16 
Miljökunskap; Bostadmaterial; Stil och material och färgkombinationer,  materialkännedom 

s.308 2 ggr 

17       

18 

Radio och televisionens konstprogram 

s.309   

    s.309   

  ..bilden som kommunikationsmedel     

        

  
  

    

        

        

19       

        

  Trycktekniker, linoleumtryck, träsnitt     

20   s.318   

    s.318   

        

  Bildanalys     
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21       

    
    

        

        

        

        

        

22       

        

23       

24       

        

        

        

        

        

25       

        

        

        

        

26       

        

        

        

        

        

        

        

        

27       

        

        

28       

        

        

29       
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30       

        

        

31     
  

        

        

        

32       

        

        

33       

        

        

34       

        

35       

        

        

        

36       

        

37       

        

        

        

38       

        

        

39       

        

        

40       

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

Bilaga 2 – Kodningsschema Lgr69 

 

 
Teckning 

  
 

Lgr69 Sida Antal ggr 

        

        

1 ...förmåga att uttrycka sig själv s.43   

  ..ge dem möjlighet för fritt gestalta iakttagelser och erfarenheter och utveckla  s.151   

  
personlig känsla för färg och form 

  
  

2 …och på olika sätt låta dem få ge utlopp åt fantasin och spontan skaparlust s.13 lust 

  * Undervisningen i teckning ska tillvarata elevernas lust att uttrycka sig i bild    2ggr 

  
och inriktas på att allsidigt utveckla deras skapandeförmåga 

s.151   

        

        

        

        

        

  

  

    

3 * Bland annat måste skolan söka lära dem uppfatta och njuta av konst…. s.13   

  *...estetiska funktioner: Elevens förmåga att uppleva och uttrycka estetiska värden s.72 2ggr 

  *…vidga och fördjupa bild- och miljöupplevelse samt förmedla insikt om   .151   

  estetiska värdens betydelse i individens och samhällets liv.     

        

        

        

        

4 Teckning .s14,49,58,73 5ggr 

    s.151   

5 Målning s.14   

        

6 …utveckla personlig känsla för färg och form s.151   

7 ge kunskap och färdighet i bildframställning och bildtolkning s.151   
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8 *Aktuella företeelser i konst och kulturliv samt belysa dessa genom jämförande  s.151   

  
översikter och historiska utblickar. 

    

  
*Estetisk orientering: Stadium av olika konst- och kulturyttringar, Aktuella  s.152   

  

företeelser inom konst konsthantverk och industriell formgivning. 
    

  

  
    

  
...korta konsthistoriska utblickar med orientering om olika kulturer,     

  
* Några kända konstnärer, arkitekter och formgivare. s.152   

9 *Bildframställning och bildkommunikation, Teckning, målning, modellering  s.151   

  och andra former  av bildframställning med utgångpunkt i elevernas     

        

  
 intresse och behov.  

    

  
  

    

  
  

    

        

10 Två- och tredimensionell form.      

        

        

11 Färglära med färgbestämningar utgående från färgtonkrets och valörskala,  s.151, 152   

  färgbyggnadsövningar, färgsättning.     

12 Geometrisk ritning, Projektritning och teknisk ritning s.151   

        

  

Ritningssymboler, ritningsläsning, arbetsritningar, utkast från aktuella projekt 

    

13 

Tecken, bokstäver och skrift. Textning och stilvård. Skrift och bildmontage 

s151.   
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14 
Film, radio och television som konstnärligt uttrycksmedel s.152 

  

15 
Utställningsbesök, besök på utställningar och museer 

s.67, 152 2ggr 

16 Miljökunskap; bostäder material, mode, formgivning, materialkännedom s.152 M.känne 

17 volym oh rumsframställning.   

2ggr 

18 Bildkommunikation     

        

        

        

        

        

        

19       

        

        

20       

        

        

  
*Studier av bilder som förmedlare av information och upplevelse. Bedömning av  

s.151   

  
bildframställningar i böcker, tidningar, reklamtryck och television 
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21       

  Estetisk-praktiska ämnen och fysisk fostran utgör väsentliga inslag i skolan 
s.12   

        

        

        

        

        

22       

  Inom olika estetiska områden skall eleverna tillägna sig färdigheter och i bästa fall     

23 nå hög skicklighetsnivå… s.43   

24 ..på sammasätt som vid annan undervisning främja. Medvetenhet,     

        

        

   saklighet och kritiskt sinnelag s,43   

        

        

25       

        

        

        

        

26       

        

        

        

        

        

        

        

        

27       

        

        

28       

        

        

29       
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30       

        

        

31     
  

        

        

        

32       

        

        

33       

        

        

34       

        

35       

        

        

        

36       

        

37       

        

        

        

38       

        

        

39       

        

        

40       
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Bilaga 3 – Kodningsschema Lgr80 

 

 
Bild 

  
 

Lgr80 Sida Antal ggr 

        

        

1       

  *..öva sin förmåga att uttrycka budskap i bild, s.69   

  
*Eleverna skall utveckla sin förmåga att självständigt skapa bilder s.69 

  

2 
*Fri och skapande verksamhet, sång, musik, dramatik s.23 

fri/eget 

  arbete med bild, sagor och korta samlingsstunder   2ggr 

  
stimulerar fantasi och känsla 

  
  

  *stimuleras till egen skapande verksamhet 
s.69 lust 1ggr 

    
    

    
    

    
    

  *Undervisningen skall stärka elevernas lust att arbeta med bilder s.69   

  

*Att ge utrymme för barns bildarbete är att stimulera deras 
nyfikenhet, skaparvilja och berättarglädje. 

s.69 

  

3 
Undervisningen skall väcka elevernas intresse och respekt för värden s.70 

  

  
i egna och andras konst och kulturmönster   

  

        

        

        

        

        

        

4 Teckning s.70   

        

5 målning s.70   

  
*utveckla deras form- och färgsinne. s.69 

2ggr 

6 
*utveckla sin känsla för komposition, form och färg 

s.69 
  

7       
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8 
*Estetisk orientering/ konst i samhället 

s.73   

  
Estetisk orientering syftar till att vidga och fördjupa elevernas bildsyn 

    

  

och därmed deras verklighetsuppfattning 
    

  

*studera olika konstarter och olika idéer om bildkonstnärers roll i 
samhället 

s.74   

  
      

  
      

  
      

9 
*få kunskaper om bildframställning: färglära, perspektiv, s.69 

  

  olika tekniker, foto, film, TV.   5ggr 

        

  
fördjupa sina kunskaper om kameran, om den fotografiska bildens, s.71 

  

  
    

  

  
    

  

  
  s.70 

  

10 skulptering,  i form- och byggbart material konkretisera orienteringsämnena, s.70   

  utveckla sin förmåga att använda två- och tredimensionella bildtekniker     

  och lära sig välja en bildteknik som passar det egna uttrycksbehovet, s.71   

11 arbeta med färg och bli medvetna om färgers symboliska funktioner s.71   

  

och stämningsskapande egenskaper 

    

12 *undersöka förhållandet mellan bildens yta och rum och använda s.71   

  form, ljus och skugga, perspektiviska förkortningar etc. för att ge     

  föreställning om och skapa djup och volym     

13       
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  *omfatta arbete med foto och film och video s.70   

  *praktiskt undersöka hur de med hjälp av filmens speciella berättarteknik s.71   

  kan skapa t ex handling, roller, dramatik och suggestion.     

  *dokumentera t ex med hjälp av kamera och bandspelare, s.71   

14  *foto och film eller video s.69   

15       

16 Bild och miljö s.74   

17       

18       

  
*kommunicera med bilder 

s.69   

  *bli medvetna om bilden som språk och     

  vänja sig att använda bildspråket som ett viktigt kommunikationsmedel     

  

vid sidan av att tala, läsa och skriva. 

    

  * Bildkommunikation s.73   

  * skall eleverna lära sig att själva använda bilder i bestämda syften.     

19       

        

        

20       

        

        

  tillsammans gruppera och värdera bilder och samtala om dem s.70   

        

  Bildanalys s.73   
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21       

  
Skolan måste lägga stor vikt vid allsidig utveckling av elevernas färdigheter s.16   

  Grund för en utveckling som individ och medborgare i vidare mening utgör     

  
också andra färdigheter, exempelvis att kunna uttrycka sig med hjälp av bild 

    

  
  

    

        

  
  

    

22       

        

23       

24       

        

        

        

  De konstnärliga uttrycksmedlen, iform av tex teater och bild s.26   

  utgör viktiga medel för att göra stoffet levande i olika ämnen och för     

25 att redovisa arbetsresultat och uttrycka opinioner     

  Barns arbete med bilder, med litteraInnehåll och samverkan  s.31-32   

  tur och drama, med konstnärliga uttrycksmedel över huvud taget     

  främjar deras språkutveckling. Betoningen av färdigheter får     

  således inte leda till en ensidig metodik med isolerade, formella     

26 övningar.     

  *kritiskt granska olika typer av bilder s.69 2ggr 

  *tränas att kritiskt granska och diskutera bildernas påverkan s.69   

  och de krafter som styr utbudet av olika slag av bilder som eleverna     

  möter.     

        

        

        

        

27       

  använda sitt bildspråk i läs- och skrivundervisningen, s.70   

        

28       

  studera hur människor och djur rör sig och lära sig använda s.71   

        

29 olika sätt att uttrycka rörelse i bild,     
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30       

  ...eleverna skall utveckla ett intresse för andra uttrycksmedel än s.69   

        

31 
 
tal och skrift,   

  

        

        

        

32       

        

        

33       

        

        

34       

        

35       

        

        

        

36       

        

37       

        

        

        

38       

        

        

39       

        

        

40       
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Bilaga 4 – Kodningsschema Lpo94 

    
 

Lpo94 Sida Antal ggr 

        

        

1 har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat s.10   

  intresse för att ta del av samhällets kulturutbud,     

  
    

  

2 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. s.5 

  

      lust 

  *Undervisningen skall stärka elevernas lust att arbeta med bilder. 
s.4 kuspl 

2ggr 

    
    

  *Bilder skall i ämnet studeras både som konst i traditionell mening och som 
s.4 kurpl   

  inslag i vardagslivet, men också som de kommer till uttryck i moderna  
    

  tekniska medier. Mötet med bildkonsten stimulerar, tanken, fantasin och 
    

  lusten att själv skapa     

  

  

  

  

3       

        

        

        

        

        

        

        

4 Teckna s.5 kuspl   

        

5 Måla s.5 kuspl   

        

6 
  

  
  

7 Eleverna kan i bildundervisningen få insikt i teknikens möjligheter s.5kurpl   

  * Eleverna skall ha utvecklat sin förmåga att framställa egna bilder     
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  med hjälp av olika sorters teknik s.6kuspl   

        

8 Får insikt i och erfarenhet av bildens roll och användbarhet i skilda s.4 kurpln    

  sammanhang och skilda kulturer.      

  
* Får en historisk bakgrund till bild bildmediernas roll i vår tid.  s.4 kurpln    

  
Får en kulturhistorisk allmänbildning s.4 kurpln    

  
Ha kunskaper om bildens roll i kultur och samhälle och känna till     

  
några framträdande bilkonstnärer s.6kuspl   

  
      

9 
Utvecklar sin förmåga att själv framställa bilder med hjälp av olika metoder s.4 kuspln 

  

  och olika tekniska hjälpmedel.      

        

  
* Eleven får i bilämnet möjlighet att öva sin förmåga att iaktta verkligheten 

s.5 kupl   

  
med utgångspunkt från färg, form, storlek, linje, yta, avstånd, ljus och skugga 

    

  
etc. 

    

        

10       

        

        

11       

        

12       

        

        

13       



60 

 

 

  ...arbeta med rörliga bilder s.5 kursplan   

        

        

        

14       

15       

16 miljö s5kurpl   

17       

18       

  
Grundläggande för undervisningen är att eleven utvecklar sin förmåga 

    

  att skapa och kommunicera med bilder s. 4 kursplan   

        

  
* Utvecklar sin förmåga att kommunicera med hjälp av bilder 

s. 4 kursplan   

        

  ...skall eleverna lära sig att tolka innehåll och bildspråkliga budskap s.5 kursplan   

19 och därmed får förutsättningar att förstå och ifrågasätta...     

        

        

20       

  Det är också viktigt att undervisningen innehåller både analys och  s.4 kupl   

  praktisk tillämpning av samspelet mellan text, ljud och bild     

        

  Utvecklar sin förmåga att använda, tolka, analysera och samtala om bilder s.4 kurpln   
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21       

  
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva s.10   

  och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.     

  
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 

    

  
*skall vara inslag i skolans verksamhet. 

    

  Bild- och bildkonst är....en viktig del av det kulturarva skolan skall förmedla s.4 Kursp.   

  
  

    

22       

        

23       

24       

        

        

        

        

        

25       

        

        

        

        

26       

  Eleverna skall därför i undervisningen få kunskaper i och erfarenheter av s.4 kursplan   

  att tolka, analysera och kritiskt granska bilder.     

        

  * kunna tolka, analysera och kritiskt granska olika typer av bilder såväl  s6 kupl   

  stilbilder som rörliga bilder     

  Undervisningen skall inriktas del mot elevens egen bildframställning och     

  kommunikation, dels mot kunskaper, avläsa, tolka och analysera     

  bilduttryck i vår egentid och i vår kulturs historia.  s.4 kurpl   

27       

        

        

28       

        

        

29       
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  I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och s.6   

  estetiska aspekterna uppmärksammas.     

        

        

30       

  kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika s.10   

        

31 
uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans, 

    

  Den (undervisningen) skall möta deras behov att bearbeta och gestalta s.4 kuspl   

  iakttagelser och uttrycka åsikter, känslor och erfarenheter i ett bildspråk     

  och utveckla deras känsla för bildens uttrycksätt.     

32       

  Får kunskap om att bilden bär betydelse, skapar mening och har ett  s,4 kurpl   

  innehåll utöver det föreställande     

33       

  Får kunskaper i gestaltningens och formgivningens betydelse för vår  s,4 kurpl   

  miljö     

34       

  Får kunskap om dagens yrken inom bildkonsten s4 kuspl   

35       

        

        

        

36       

  Kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften s.6 kurpln   

37       

        

        

        

38       

        

        

39       

        

        

40       
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Bilaga 5 – Kodningsschema Lgr11 

 

    
 

Lgr11 Sida Antal ggr 

        

        

1 förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. s.10   

  Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa  s.14   

  
och använda olika uttrycksmedel, 

  
  

2 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet  s.20 

  

  och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta     

  
 egna initiativ och att arbeta på  ett undersökande och problemlösande sätt. 

  
  

    
    

    
    

    
    

    
    

        

  

  

  

  

3       

        

        

        

        

        

        

        

4       

        

5       

        

6 
  

  
  

7       
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8 ...få erfarenheter av...konst. arkitektur s.20   

        

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

9 
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis s.20   

   ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att     

  skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och  
    

  
verktyg samt med olika material, 

    

  
  

    

  
  

    

        

10 Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan s.22   

  

användas för bestämda syften. 

    

        

11 Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande  s.22   

  

egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. 

    

12       

        

        

13       
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  Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av s.20   

  

visuell kultur där film, foto, design, konst...ingår 

    

  Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder. s.22   

        

14       

15       

16 
...få erfarenheter av...miljöer 

s.20   

17       

18       

  I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper s.20   

   om hur man framställer och presenterar egna bilder      

  med olika metoder, material och uttrycksformer.     

  *Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis s.20   

   ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder      

  för att uttrycka budskap     

19       

        

        

20       

  Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar  s.20   

  kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.     

        

  analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner s.20   

  Presentationer av eget bildskapande. s.22   

  Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. s.20   

        

  Bildanalys s.22   

  • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer     

  
och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. 

    

  
• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. 

    

  • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från     
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olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och 

    

  
verken är utformade och vilka budskap de förmedlar. 

    

  
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och 

    

21 

budskap. 

    

  
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. s9   

        

  
* Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och  

s-10   

  
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar 

    

  Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form     

  
ska vara inslag i skolans verksamhet. 

    

22       

        

23       

24 Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar s.20   

   förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier     

        

        

        

        

25       

        

        

        

        

26       

  Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera s.20   

  och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna      

  utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid.      

        

  Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av  s.22   

  bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier      

  och övriga sammanhang.     

        

27       

        

        

28       

        

        

29       
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  I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de s.10   

  praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.     

        

        

30       

  kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, s.14   

   bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om      

31 

samhällets kulturutbud, 

    

        

        

        

32       

        

        

33       

        

        

34       

        

35       

  Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande  s.20   

  bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.     

        

36       

        

37       

  kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, s.13 OBS! 

  samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska      

   kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,     

38       

        

  undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder s.20   

39       

  Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, s.20   

  till exempel i installationer.     

40       

 


