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Sammanfattning 

Bilder har under en lång tid använts som ett verktyg att uttycka våra känslor, tankar och 

åsikter, och även som ett verktyg till att förstå oss själva och samtidigt skapa en 

förståelse för vår omvärld och den information vi tar del av. Tidigare forskning har visat 

att bilder förstärker kunskap och gör informationen mer begriplig samt att 

bildintegrering i undervisningen medför kreativitet och ökad motivation hos elever. 

Bilder har även använts som ett uttrycksmedel till att beskriva känslor och tankar. 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på om det sker en integrering av bild i de 

teoretiska ämnena på lågstadiet och hur den gör det, samt vilka skäl det finns för att 

integrera bilden. Detta undersöktes genom intervjuer med lärare på lågstadiet. Resultatet 

från intervjuerna har visat att det sker en integration mellan bild och de teoretiska 

ämnena. De intervjuade lärarna lyfter även fram olika metoder för hur bilden kan 

integreras i undervisningen samt vilka fördelar denna integration resulterar i. 

Exempelvis att bilden kan användas som ett uttycksmedel till att beskriva känslor och 

tankar men även till att förstärka och tydliggöra kunskap i ett annat ämne. 

Bildintegreringen leder till variation i undervisningen och en balans mellan teori och 

praktik, samtidigt som detta gör att eleverna blir mer engagerade och kreativa. De 

intervjuade lärarna menar att det praktiska arbetet i undervisningen väcker elevernas 

lust och nyfikenhet vilket i sin tur leder till lärande. Bildintegreringen i undervisningen 

kan definieras som bild som ett redskap för lärande i ett annat ämne, men även som 

bilden egenvärde och betydelse för människan. Båda definitionerna anses som fördel för 

lärande och som prioriteras av de intervjuade lärarna i denna undersökning. Om lärare 

har brist på kunskap om bildens positiva effekter kommer detta förmodligen inte att 

användas i undervisningen. Därför krävs det att fler lärare får kunskap om de estetiska 

ämnenas styrkor då detta kan leda till att bilden används mer i undervisningen.  

 

Nyckelord: Integrering, bild, bildintegrering, lärande.
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1.Inledning 

Vi lever i ett samhälle där vi ständigt omringas av bilder och det är något som haft en 

stor påverkan på oss människor. Det menas att bilder används som redskap för vårt sätt 

att tänka, agera samt att uttrycka våra åsikter visuellt då bilder i sig har blivit ett 

uttrycksmedel i dagens samhälle (Skolverket, 2016). Ända sedan människan skapades 

har vi haft ett behov av att uttrycka våra värden i former. Konsten har genom historiens 

gång använts för att förtydliga och ge uttryck för vårt visuella sinne (Barnes, 1994). 

Genom att vi arbetar med bilder i undervisningen samt i det vardagliga livet utvecklas 

våra kreativa kunskaper samt vår förmåga att skapa bilder (Skolverket, 2016). Tidigare 

forskning visar att integrering av bild främjar lärande och ökar kreativiteten hos elever 

(Chemi, 2015). På grund av detta bör bildämnet inkluderas mer i undervisningen. Vårt 

syfte med undersökningen är att ta reda på om det sker en integrering av bildämnet i de 

teoretiska ämnena på lågstadiet och i sådana fall hur den gör det och vilka skäl det finns 

för att integrera bilden. 

1.2 Centrala begrepp 

Under denna rubrik förklaras de centrala begrepp som kommer att användas i vår 

uppsats. 

Integrering: Med begreppet integrering menar vi att i ett projekt/tema, moment eller 

undervisning använder sig av flera ämnen samtidigt, som i detta fall att man använder 

bild och minst ett annat ämne i undervisningen. 

Teoretiska ämnen: Med detta menar vi de ämnen som hör till den teoretiska 

undervisningen som i detta fall är svenska, engelska, matematik, samt NO ämnen. 

Estetiska ämnen: Med detta menas de praktiska ämnena i undervisningen som bild, 

musik, slöjd, hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. 

1.3 Bakgrund 

Under denna rubrik kommer den litteraturbakgrund vi har tagit del av för vår 

undersökning att lyftas fram. 
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1.3.1 Kursplanen för ämnet bild 

I läroplanen nämns det att ”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med 

sina uppgifter. I skolarbetet ska det intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas” (Skolverket, 2016, s. 10).  

Syftet med undervisningen i bild ska utveckla elevernas kunskaper inom 

bildframställning, det vill säga hur bilder skapas samt kan tolkas. I bildundervisningen 

ska även visuell kultur med film, foto, design, historisk samt nutida konst och arkitektur 

ingå. Utöver detta ska bildämnet utveckla elevernas kunskaper inom 

bildkommunikation och bildbudskap. Även arbete med olika tekniker och material ska 

ingå i undervisningen samt att bildämnet ska uppmuntra elevernas intresse för 

kreativitet och bildskapande och väcka lust och nyfikenhet för ämnet (Skolverket, 

2016).  

1.3.2 Centralt innehåll i kursplanen för ämnet bild 

För årskurs 1–3 finns det sammanlagt tre olika områden som hör till det centrala 

innehållet i kursplanen för ämnet bild, nämligen bildframställning, redskap för 

bildframställning samt bildanalys. Inom området för bildframställning ska eleven få 

kunskap om framställning av berättande bilder, exempelvis sagobilder, teckning, måleri, 

modellering och konstruktion. Eleven ska även få kunskaper inom fotografering samt 

om överföring av bilder med hjälp av datorprogram (Skolverket, 2016). 

Inom området för redskap för bildframställning ska eleven få kunskap om olika element 

som bygger upp en bild, det vill säga färg, form, linjer, yta samt för- och bakgrund för 

bilder. Eleven ska även få kunskap om några verktyg för teckning, måleri, modellering, 

konstruktioner, fotografering samt hur dessa verktyg benämns. Utöver detta ska eleven 

även få kunskap om material såsom plana och formbara material, exempelvis papper, 

lera, gips och naturmaterial, och hur dessa används i olika bildarbeten (ibid.). Inom det 

sista centrala området för ämnet bild, det vill sägahur bildanalys ska eleven få kunskap 

om informativa bilder, som exempelvis läroboksbilder samt hur dessa är utformade och 

fungerar. Eleven ska även få kunskap om historiska samt nutida bilder och skapa en 

förståelse för vad bilderna berättar. Exempel på detta är dokumentära bilder från 

hemorten och konstbilder (ibid.). 
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1.3.3 Dewey om barns lärande och undervisning 

John Dewey (1859–1952) räknas som en av de främsta filosofer och pedagoger under 

1900-talets gång. Hans pedagogik hade sin utgångspunkt i den enskilde individens 

intresse, då detta var enligt honom det som utgör lärandet (Sundgren, 2011). Han 

menade att det är utifrån elevens egna behov, känslor och intressen det ska utgå ifrån, då 

det är detta som ökar motivationen för lärandet hos elever. Dewey kritiserade den s.k. 

traditionella undervisningen i skolan då han menade att denna typ av undervisning var 

ensidig och trångsynt, som i sin tur förstärkte skillnaderna som mellan det teoretiska 

och det praktiska i vår kultur. Dewey menade att undervisningen i skolan bör inte enbart 

utgå från ett ämne samt att kunskap inte bör nås genom enbart läromedel, då det är 

genom att integrera praktik och teori då eleven får ut det mesta av lärandet och 

samtidigt blir mer engagerade. Dewey menade att klassrummet bör likna det riktiga 

samhället där inslag av vår kultur i form av praktiskt arbete finns med, för att inte 

riskera att skolan blir isolerad från det vanliga livet. Hanterandet av material och 

praktiskt arbete i undervisningen är det som stimulerar fantasi och logiskt tänkande, 

menade Dewey (ibid.).  

1.4 Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning för vår undersökning att lyftas fram, 

bland annat vetenskapliga artiklar samt avhandlingar. 

1.4.1 Estetisk verksamhet ur lärares perspektiv 

Bendroth Karlsson (2014) lyfter fram en undersökning om lärares syn på den estetiska 

verksamheten i skolan där lärarna har motiverat verksamheten utifrån fem olika 

kategorier i estetisk verksamhet som: 

1. en kompensation för elever med svårigheter i teoretiska ämnen. 

2. balans (eleven behöver variation i undervisningen). 

3. en lustfylld aktivitet. 

4. fostran till ”goda medborgare”. 

5. en förstärkning i lärande av annat, det vill säga estetiska lärprocesser. Här 

omfattas samtliga konstnärliga uttrycksformer/språk (Bendroth Karlsson, 2014). 

Chibbaro & Camacho (2011) skriver i sin artikel om metoder där bild kan användas 

som redskap i lärande av annat, i detta fall nämligen som ett uttrycksmedel. Chibbaro & 
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Camacho (2011) beskriver hur skolkuratorer använder sig av konstterapi som ett 

uttrycksmedel i möten med elever. De redskap som nämns är skisser och måleri som 

används som stöd för att uttrycka sina känslor visuellt. Detta är något som hjälper 

eleverna att släppa sina hämningar som i sin tur förbättrar deras hälsa och 

välbefinnande. Genom ett konstnärligt medium får eleverna möjlighet att uttrycka sig 

om upplevelser som kan vara pinsamt att tala högt om. Dessa upplevelser kan 

exempelvis vara traumatiska händelser som familjevåld och missbruk. Chibbaro & 

Camacho (2001) menar att konstterapin gör det möjligt att uttrycka de känslor som är 

svåra att uttrycka i ord. Ett exempel som lyfts fram är om ett barn inte kan hitta rätt ord 

för sin ilska kan barnet rita en vulkan som exploderar. I denna mening identifierar sig 

barnet med vulkanutbrottet som ett uttryck för ilska. Då konstterapin kan användas som 

ett uttrycksmedel kan detta i sin tur användas för att lösa känslomässiga problem, 

minska ångest och öka självkänslan då denna metod hjälper människan att organisera 

tankar och känslor samt ge en till röst. 

Chemi (2015) lyfter fram resultat från en kvalitativ studie som bedrevs i danska skolor 

mellan 2008–2011 som handlade om integrering av bild i undervisningen. I sin artikel 

skriver Chemi (2015) att resultatet från denna undersökning visar att konst i 

undervisningen främjar lärande. De effekter på eleverna som det har lagts märke till har 

varit bland annat att eleven vågar bli mer kreativ, får ökad självkänsla samt vågar 

experimentera mer. Utöver det väcker konst i undervisningen lust och nyfikenhet bland 

eleverna och ger en meningsfullhet i undervisningen (ibid.). 

I ett tidigare arbete (Hajo, 2017) där syftet med undersökningen var att ta reda på vilka 

kunskaper bildämnet tillför elever i skolan, fick intervjuade bildlärare berätta vad de 

anser är kunskaper inom bildämnet. Detta presenterades i olika kategorier: 

• Det konstnärliga seendet. 

Definition: Att träna ögat/seendet samt att kunna tolka det som ses. 

• Handen som ett redskap. 

Definition: Att träna handen och finmotoriken. 

• Skapandets röst. 

Definition: Att kunna uttrycka sig genom sitt skapande. 

• Ökad självkännedom. 

Definition: Att genom sitt skapande lära känna sig själv, sina tankar och känslor. 
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I en annan undersökning där intervjuade bildlärare talar om synen på bildämnet och 

dess värde och funktion, skriver Elsner (2001) följande: 

När det gäller bildlärarnas syn på sitt ämnes värde och funktion är det fyra 

aspekter på verksamheten som tonar fram vid granskningen av materialet; en 

livshöjande, en utforskande och kognitiv, en nytto- och en bildningsaspekt. Den 

livshöjande aspekten handlar om glädje, lust och sinnlighet. Den utforskande 

och kognitiva aspekten handlar om att vidga elevernas horisont, att s.a.s. ge dem 

nya världar att leva i, samt om frågor som rör bildarbetet som ett redskap att 

klargöra sina tankar. Nyttoaspekten handlar dels om att göra sina föreställningar 

synliga för sig själv och andra och därmed kommunicerbara, dels om yrkes- 

respektive konsumentkvalificering. Bildningsaspekten innebär att 

konsthistoriens och traditionens roll betonas, dels för att förmedla ett kulturellt 

arv och klargöra bildernas betydelse i det mänskliga livet genom tiderna, dels 

för att vidga elevernas bildmässiga repertoar och ge dem fler referenspunkter för 

eget skapande (Elsner, 2001, s. 25). 

 

Den livshöjande aspekten 

Elsner (2001) skriver att något som återkommer i intervjuerna med lärarna är deras 

positiva attityd till den aspekt som räknas till den personliga tillfredsställelsen i 

skapandeprocessen. Elsner (2001) menar att en av de intervjuade lärarna beskriver 

bildskapandet som en betydelsefull roll för själen och som en sysselsättning livet ut, 

samt att bildskapandet bringar lyckokänslor vilket även eleverna bör få uppleva. En 

annan lärare lyfter fram behovet av att ge eleverna kunskap inom konstnärliga 

uttrycksformer och de sinnliga materialens betydelse (ibid.). 

Den utforskande och kognitiva aspekten 

Elsner (2001) lyfter fram ett exempel från en intervju där en lärare betonar vikten av 

förmågan träna upp lusten att utforska världen, då bilder vi skapar faktiskt kommer från 

vår verkliga vardag. Elsner (2001) citerar läraren ”Bild är ett sätt att tydliggöra det man 

redan vet. Det är ett sätt att tänka för mig, att göra bild. Ett sätt att befästa vad jag kan 

och inte kan, ja ett sätt att tänka, en kognitiv aspekt” (Elsner, 2001, s. 27). 

Elsner (2001) förklarar att den intervjuade läraren menar att arbete med bilder är ett sätt 

att tänka, som inte behöver vara kopplat till ord och begrepp.  

Den nytto- och kommunikativa aspekten 

Bildens ökade betydelse som ett medel för kommunikation är något som flera lärare 

talar om under intervjuerna, skriver Elsner (2001).  Eftersom vi i dagens bildsamhälle 



 

6 

 

kommunicerar mycket med bilder, det vill säga att vi använder bilder som ett 

uttrycksmedel, är det därför viktigt att vi att träna upp vår förmåga att kunna tolka och 

uttrycka visuell information, berättar en lärare (ibid.). 

Bildningsaspekten 

En viktig del i bildämnet, som egentligen hör till allmänbildningen, är förståelsen för 

vårt kulturella arv, menar Elsner (2001). Att ha en medvetenhet om det konstnärliga 

gestaltandet, det vill säga hur och varför dessa bilder skapats under historiska och 

kulturella sammanhang är en grundläggande aspekt för människan. Genom att skapa en 

förståelse för detta, är ett sätt att ta del av hur andra människor uppfattat och gestaltat 

världen (Elsner, 2001).  

1.4.2 Bild som integrering 

Kaihovirta-Rosvik (2009) har gjort en avhandling i visuell konst där hon skriver om 

Elliot Eisner och hans fyra former av bildintegrerad utbildning: 

1. Det kan stimulera eleven till att förstå historiska perioder eller kulturer. 

2. Olika konstformer som representerar olika resultat exempelvis rytm i musik, i 

text och i bilder. 

3. Skapa en förståelse för samhället.  

4. Som ett sätt att träna inför kreativa problemlösningar i olika ämnen.  

Maxey Fagan (2015) uttrycker i sin doktorsavhandling att i dagens klassrum ligger 

eleverna på en mängd olika nivåer när det kommer till kunskap, förmågor, motivation 

och prestation. Lärare är utmanade att ta itu med denna mångfald genom att ge 

tankeväckande, engagerande instruktioner och att tro på varje barns förmåga till att lära. 

Bildintegrering gör det möjligt för lärare att stiga och möta den utmaningen. Ståhl Sellin 

(2015) menar att när det gäller integrering, krävs det ett aktivt samarbete från både 

lärarens och elevens sida, och att läraren har kunskap om hur detta kan tillämpas eleven. 

När det gäller integrering av bild är detta ett ämne som går att integrera med nästan 

vilket annat ämne som helst, menar Elsner (2001). Det som är vanligast i skolor är 

integrationen mellan olika konstarter, som exempelvis bild och teater. Elsner (2001) 

menar att i samband med en teateruppsättning får elever flera uppdrag förutom att ingå 

olika roller, som exempelvis att måla kulisser. Här sker en integration mellan teater och 

bildämnet, förklarar Elsner (2001). Det sker även en integration mellan bild och svenska 
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i samband med att läsa texter och skapa en bild i huvudet. Här menar Elsner (2001) att 

texten fungerar som en inspirationskälla till bildskapandet. En annan lärare talar om 

integrationen mellan bild och samhällsorienterande ämnen och menar att ämnen som 

SO och NO har en tendens att fungera bättre i samband med integreringen med bild än 

svenska, då det finns mer material i dessa ämnen som väcker elevernas nyfikenhet. 

Elsner (2001) skriver att läraren förklarar att den gör på samma sätt i naturorienterande 

ämnen, exempelvis att tala om småkryp och visa bilder för att göra kunskapen mer 

begriplig. I ämnen som samhällskunskap och historia kan bilden användas som ett 

redskap för visualisering i grafisk design. Elsner (2001) menar att bilden många gånger 

används som ett hjälpmedel när den integreras med andra ämnen, men förutom det har 

bilden även förmågan att synliggöra det vi inte ser med själva ögat och på detta sätt göra 

världen begriplig för oss. En annan lärare talar om integrering som ett samarbete mellan 

ämnena istället för bildämnet som ett hjälpmedel i ett annat ämne. Läraren talar om att 

ord och bild är olika men som anses som komplementära uttrycksformer, menar Elsner 

(2001).  

I en artikel av Brezovnik (2015) beskrivs integrering av bild i matematikinlärning. 

Brezovnik lyfter fram en undersökning där elever i årskurs fem fick utföra ett 

experiment. Eleverna blev indelade i två grupper där den ena gruppen fick utföra fyra 

olika tester där bild hade integrerats, till exempel rytmer och konstnärliga former. 

Samtidigt fick den andra gruppen utföra samma tester men utan integrering av bild.  

Resultatet av testerna har visat att den grupp som hade integrering av bild fick ett högre 

resultat. Brezovnik (2015) menar att integrering av bild i matematikinlärningen främjar 

lärandet. Eftersom bilden gör att eleverna blir mer kreativa i sitt tänkande leder detta till 

en ökad självkänsla som i sin tur leder till högre resultat. 

Poldberg, Trainin & Andrzejczak (2013) skriver att från ett sociokulturellt perspektiv 

kan integrationen av bild i skolan ses som en bro från icke verbalt till språkligt uttryck. 

Visuella representationer stödjer utvecklingen av högre kognitiva funktioner som är 

nödvändiga för literacyutveckling. Bildintegration i skolan borde bli sedd som en väg 

till att stärka alla integrerade discipliner för att vara en fördel för eleven (ibid.). 

Maxey Fagan (2015) beskriver att bildintegration har potentialen att vara berikande för 

elevernas inlärning och det kan öka deras engagemang och prestation. Problemet är att 

användningen av den är begränsad och okänd för många lärare. ”Genom att integrera 

bildämnet med andra ämnen kan en utveckling inom de inblandade ämnena ske. En bild 
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i ett annat ämne kan ge en förståelse för ett problem som utifrån bilden kan få en viss 

lösning” (Ingvarson & Olofsson, 2008, s. 10).  

2.Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det sker en integrering av bildämnet 

i de teoretiska ämnena i lågstadiet, det vill säga årskurs 1–3 och i sådana fall hur denna 

integrering ser ut samt om detta är något som prioriteras bland lärarna. 

Utifrån vårt syfte har vi formulerat dessa frågeställningar: 

• Sker det något samarbete mellan bild och de övriga ämnena i undervisningen?  

• På vilket sätt integrerar verksamma lärare bilden i den teoretiska 

undervisningen? 

• Vilka skäl finns det för att integrera bilden i undervisningen? 

3.Metod 

Då syftet med denna undersökning var att ta reda på hur lärare ser på bildämnet, om 

detta integreras i de teoretiska ämnena på lågstadiet och hur denna integrering sker samt 

om detta är något som prioriteras bland lärare, föll det sig naturligt använda oss av en 

kvalitativ undersökning med strukturerade intervjuer som metod. Genom att använda 

denna metod blir det möjligt för respondenten att formulera sig själv och ge en tydligare 

bild av det vi undersöker. Vid en strukturerad intervju är frågorna formulerade på ett 

sätt att de uppfattas på ett likartat sätt av intervjupersonerna (Olsson & Sörensen, 2011). 

Vi har haft etisk utgångspunkt dels före, under och efter intervjutillfällena. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Under denna rubrik kommer vi förklara hur vi har gått tillväga med våra intervjuer när 

det gäller förberedelse inför intervjuerna, genomförandet samt insamling av material. 

3.1.1 Förberedelse inför intervju 

För att få lärarnas samtycke för intervjun skickades ett missiv (se bilaga 1) ut via mail 

där samtliga lärare informerades om undersökningens syfte, då detta kunde förbereda 

lärarna inför intervjun. Vi var även tydliga med att informera lärarna om att 

undersökningen var frivillig och att den närsomhelst kan avbrytas. Vi förklarade att 

deltagandet skulle behandlas konfidentiellt och att det insamlade materialet endast 
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kommer att användas i denna undersökning. Om lärarna hade frågor innan intervjun fick 

de tillgång till kontaktuppgifter till oss och våran handledare. Därefter gjordes en 

överenskommelse om tid och plats för intervjuerna, vilket blev lärarnas respektive 

arbetsplats. 

3.1.2 Genomförande av intervju 

Vid varje inbokat intervjutillfälle träffade vi lärarna enskilt där de återigen informerades 

om undersökningens syfte och en kort presentation av oss. Intervjun börjades med att 

ställa några inledande frågor (se bilaga 2) för att sedan gå igenom intervjufrågorna. 

Intervjuerna varade mer eller mindre än 15 minuter beroende på hur utvecklade svar . 

En fördel med att intervjuerna ägde rum på lärarnas respektive arbetsplats var att de 

kunde känna sig bekväma, då detta räknas till lärarnas vardagliga arbetsmiljö. 

3.1.3 Insamling av material 

Då vi utförde intervjuerna träffade vi varje lärare enskilt där vi ställde våra frågor och 

förde anteckningar av de svar vi fick. Vi valde att anteckna svaren istället för att spela in 

intervjuerna, då vi för tillfället ansåg att detta var mer tydligt för oss  när vi skulle gå 

vidare i vår undersökning. 

3.2 Urval 

De lärare som valdes att intervjua har en lång erfarenhet med olika bakgrund av att 

arbeta i skolor och är idag verksamma lärare på lågstadiet årskurs 1–3, vilket vi finner 

relevant för vår undersökning. Efter kontakt med samtliga lärare var det sammanlagt tre 

lärare som deltog i intervjuerna. Dessa lärare undervisar elever i årskurs 1–3 i ett de 

teoretiska ämnena svenska, engelska, matematik, NO samt i de estetiska ämnena bild 

och musik. Nedanför kommer en kort presentation av de lärare som deltog i 

intervjuerna. Då avsikten var att upprätthålla en etisk utgångspunkt för vår 

undersökning har samtliga lärare fingerade namn. 

Gustav: Har arbetat som lärare sedan 1997 och är legitimerad i SV/SO, engelska, bild 

och NO upp till årskurs sju, samt upp till årskurs tre i de övriga ämnena. Han arbetar för 

närvarande som mentor för årskurs två på en skola. 

Åsa: Har arbetat som lärare sedan 1998 och är legitimerad förskollärare, bildlärare i 

årskurs ett till nio, samt lärare i årskurs ett till tre i svenska och SO. Undervisar i alla 

ämnen i årskurs ett till tre och i årskurs fyra till sex i ämnet bild. 
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Anna: Har arbetat som lärare i 1999 och är legitimerad grundskollärare årskurs ett till 

sju i svenska, SO och engelska. Undervisar i matematik, svenska, engelska, NO, SO och 

musik i årskurs ett. 

3.3 Forskningsetiska principer 

För att upprätthålla en etisk utgångspunkt för vår undersökning utgicks det från några 

forskningsetiska principer, det vill säga informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Ett missiv med 

information skickades ut i god tid till samtliga respondenter och i det informerades 

respondenterna om vad som skall undersökas samt en kort presentation av oss. Det 

framgick även att deras medverkan var frivillig och att de närsomhelst har rätt till att 

avbryta sitt deltagande, även att de medverkande i undersökningen förblir anonyma 

samt att dess uppgifter endast kommer att användas i vår undersökning. 

3.4 Tillförlitlighet 

De intervjuade lärare för vår undersökning kan endast tala för sig själv och hur de går 

tillväga när de integrerar bild i de teoretiska ämnena i undervisningen. Genom att ta del 

av det de har berättat under intervjuerna, ger detta en inblick i hur bilden kan integreras 

i undervisningen. 

4.Resultat 

Under denna rubrik kommer resultatet från våra intervjuer att presenteras. Svaren på 

våra intervjufrågor kommer att introduceras under rubriker som förknippas med våra 

frågeställningar: Sker det något samarbete mellan bild och de övriga ämnena i 

undervisningen? På vilket sätt integrerar verksamma lärare bilden i den teoretiska 

undervisningen? Vilka skäl finns det för att integrera bild i undervisningen? 

4.1 Lärarnas syn på bildämnet 

De intervjuade lärarna talar om synen på bildämnet och dess innebörd. Bildämnet anses 

som ett ämne som bör finnas med i övriga ämnen då detta förstärker kunskapen hos 

eleverna. Det finns en positiv attityd gentemot bildämnet då detta i många fall gör att 

eleverna blir mer engagerade i undervisningen.  
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”Bildämnet är ett sådant ämne som tillför elever de kunskaper som inte behöver vara 

kopplat till ord. I samband med integration med ett annat ämne blir kunskapen mer 

tydlig” (Gustav). 

Bildens betydelse för människan är något som lyfts fram under intervjun och en av 

lärarna refererar till ett avsnitt i kursplanen för ämnet bild. 

”Lusten kommer först! När barn målar är det viktigt att de får göra det utifrån sina egna 

förutsättningar och föreställningar. Lusten måste komma först, sedan kan man bygga på 

med olika tekniker och även ge konstruktiv kritik för att uppmuntra till utveckling” 

(Åsa). 

En annan lärare lyfter fram de delar som förklarar hennes syn på bildämnet och hur den 

kan användas. 

”Bild för mig är ett sätt att uttrycka sig på, och som även anses som ett ämne som 

förstärker inlärningen av andra ämnen. Utöver detta anser jag att bildämnet är ett ämne 

som stimulerar kreativiteten och ett bra sätt att öva finmotoriska färdigheter” (Anna).  

När det gäller lärarnas syn på bildämnet har de gemensamt att de alla har en positiv 

attityd gentemot bilden. De lyfter fram olika fördelar med ämnets integrering och vilka 

effekter det tillför eleverna. Men trots att de intervjuade lärarna är överens om att 

bildintegreringen för med sig mer fördelar än nackdelar, används bilden på olika sätt. 

Exempelvis Åsa talar mycket om bildens egenvärde och betydelsen för männinskan och 

därför integrerar hon bilden i undervisningen utifrån det synsättet. Samtidigt förklarar 

Anna att hon låter eleverna utforska samt gestalta bilder utifrån det ämnesområde som 

är aktuellt i undervisningen, eftersom bilderna gör kunskapen mer begriplig för 

eleverna. Här kan Annas syn på bildämnet definiera bild som ett redskap eller en 

hjälpande hand, för att förstärka samt synliggöra kunskap i ett annat ämne. Bildämnet 

anses även som ett ämne som stimulerar kreativiteten hos eleverna och gör de mer 

engagerade i undervisningen. Gustav berättar att han låter eleverna illustrera bilder från 

en bok de läser i ämnet svenska. Han förklarar att denna metod gör att eleverna blir mer 

engagerade i temat de arbetar med.  Lusten anses som en viktig del att utgå ifrån för att 

elevernas intresse för undervisningen ska ökas. Samtliga lärare talar även om hur ämnet 

kan användas, det vill säga som ett uttrycksmedel och ett sätt att öva sina finmotoriska 

färdigheter. I ämnena svenska och musik använder Åsa bilder som ett uttrycksmedel, 

det vill säga ett språk där tankar och känslor beskrivs i bilder istället för ord. Här 
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används bilden som ett redskap och det blir ett ”samarbete” mellan ord och bild, då 

detta förstärker varandra och därmed gör kunskapen mer synlig. 

4.2 Integration mellan bild och de teoretiska ämnena 

De intervjuade lärarna talar om i vilka teoretiska ämnen bildintegrering sker. Något de 

har gemensamt är att alla använder det i SO och svenska. Bilden integreras också i NO, 

engelska och matematik. Utöver detta förekommer det även i större temaarbeten med 

eleverna. 

”Jag integrerar bildämnet i SO och svenska, men även i musik samt i större temaarbeten 

med eleverna” (Åsa). 

4.3 Metoder för bildintegration 

En av lärarna berättar att det finns ett exempel i svenska som de arbetar med just nu där 

de samarbetar med en klass i USA där båda klasserna läser boken Min vän Charlotte. 

En bok där en gris har huvudrollen och när han blir för stor för att bo inne med den 12-

åriga flickan Fanny måste hon lämna ifrån sig Wilbur till grannen som äger en 

bondgård. Barnen fick börja med att gestalta bokens olika delar och göra en egen skiss 

av det. Då boken fokuserar på många olika saker delade läraren upp den i sex olika 

delar och eleverna har fått rita av bilder från instruktioner på exempelvis Youtube. De 

har arbetat med olika tekniker som skiss, akvarellfärg, silkespapper med mera.  

”Utöver att detta gör att eleverna blir mer engagerade i undervisningen, ger detta en 

möjlighet till att öva på sina färdigheter inom olika tekniker och material med inslag av 

skiss, akvarellfärger och silkespapper” (Gustav). 

En annan lärare berättar att hon använder bilden som ett verktyg till att beskriva tankar, 

känslor och att förstärka en upplevelse. Hon använder bilden i temaarbeten som 

exempelvis forntiden då eleverna får arbeta med bilder och eget skapande. I ett av dessa 

arbeten fick eleverna studera grottmålningar och sedan skapa sina egna. Hon berättar att 

hon även integrerar bilden i musiken för att förstärka känslor och tankar. 

”Alla lärare bör ha kunskap om de estetiska ämnenas styrkor och ha förmågan att 

integrera detta i alla ämnen. Jag använder bilden som ett verktyg till att uttrycka känslor, 

beskriva tankar, förstärka olika upplevelser samt förstärka berättandet. I svenskan 

integreras bilden då eleverna får uttrycka känslor och tankar med bilder” (Åsa). 
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Detta nämns även i kursplanen för bild, då eleven ska få kunskap om att kunna 

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (Skolverket, 2016). 

I samband med undervisningen i SO berättar Anna att ett sätt att integrera bilden är att 

låta eleverna gestalta bilder utifrån de moment som är aktuella i ämnet. Även här 

stimuleras elevernas förmåga till eget skapande samt gör kunskapen mer begriplig. 

” Vi utgår ifrån bilder då vi arbetar med exempelvis SO. Bra att använda som 

diskussionsunderlag. Vi gör bilduppgifter som är kopplade till ämnesområden som vi 

arbetar med”. 

4.4 Varför integrering? 

Varför bilden bör integreras i den övriga undervisningen är en av anledningarna att 

kunskapen i det andra ämnet blir mer synligt. Bilden blir ett redskap till att förstärka 

annan kunskap.  

”Bild är något som kan förstärka arbetet i ett annat ämne och därför använder jag mig 

gärna av integrering i undervisningen”(Gustav). 

Lärarna ser enbart positiva effekter med bildintegreringen. Men för att lyckas med detta 

krävs det att läraren är väl medveten om hur integreringen kan tillämpas i 

undervisningen. 

”Du som pedagog behöver veta hur och vad du ska göra för att få eleverna trygg i sitt 

skapande” (Åsa). 

En annan fördel med att integrera bild i undervisningen är att bildämnet förstärker 

inlärningen och gör innehållet mer begripligt för barnen. 

”Bilder gör undervisningen mer begriplig eftersom att barn har lättare att resonera 

utifrån dem” (Anna). 

Samtliga lärare använder olika metoder när de integrerar bilden i de teoretiska ämnena, 

men något de har gemensamt är den positiva attityden till bildämnet och dess 

integrering i undervisningen. Vare sig det handlar om bildens egenvärde eller bild som 

ett verktyg för att förstärka kunskapen i ett annat ämne, så främjar detta lärande i vilket 

fall, menar de intervjuade lärarna. Sammanfattningsvis leder integrationen av bildämnet 

i de teoretiska ämnena att kunskapen blir mer tydlig, då bilder gör undervisningen mer 

begriplig, vilket i sin tur förstärker lärandet. Utöver detta stimuleras elevernas kreativa 
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förmåga till eget skapande. Detta förstärker i sin tur bildämnets värde och 

meningsfullhet för människan. 

5.Diskussion 

Under denna rubrik delas diskussionen upp i två delar, nämligen resultatdiskussion och 

metoddiskussion. Här kommer vi diskutera resultatet och våra frågeställningar för vår 

undersökning, samt metoden för vår undersökning där vi bland annat kommer ta upp 

hur det gått samt vad vi kunde göra bättre. 

5.1 Resultatdiskussion 

Denna undersökning har visat oss att det förkommer en integrering av bild i de 

teoretiska ämnena på lågstadiet, och att de lärare som har intervjuats visar exempel på 

olika metoder för integreringen i undervisningen. De intervjuade lärarna menar att en 

fördel med integreringen av bild i undervisningen är att kunskapen hos eleverna 

förstärks och blir mer tydlig samt mer begriplig. Detta är en anledning till varför detta 

bör prioriteras bland alla lärare. Förutom att bilden kan förstärka inlärningen av andra 

ämnen, kan den även stimulera elevernas kreativa förmåga till eget skapande. Gustav 

förklarade att bildintegreringen i svenska medför att eleverna blir mer engagerade. Åsa 

förklarade att lusten är en viktig faktor för lärande. Finns inte lusten och nyfikenheten, 

eleverna riskera att bli oengagerade i undervisningen. Sundgren (2011) talar om Deweys 

syn på undervisning och menar att den ska utgå ifrån elevens egna behov, känslor och 

intressen, då det är detta som ökar motivationen för lärandet hos elever. Dewey menade 

även att undervisningen i skolan bör inte enbart ske genom ett ämne då denna typ av 

undervisning blir ensidig. Genom att integrera praktik och teori ökar lärandet hos eleven 

samtidigt som de blir mer engagerade (ibid.). Detta stämmer även med det Bendroth 

Karlsson (2014) lyfter fram från en undersökning med bildlärare, där de bland annat 

definierat bilden som en balans och att det bör finnas en variation i undervisningen. 

Maxey Fagan (2015) har tidigare nämnt att dagens elever lär sig på olika sätt och har 

olika behov för att kunna prestera på ett bra sätt för att nå målen. Eftersom lärarna 

ansvarar för undervisningen är det de som behöver veta hur de kan stimulera varje elevs 

inlärning. Gustav förklarade att integrering av bild är ett sätt att göra eleverna mer 

engagerade och kreativa i sitt tänkande, samtidigt som den gör undervisningen i de 

teoretiska ämnena mer begriplig. Detta nämner även Chemi (2015) i sin artikel då hon 

menar att integrering av bild i undervisningen väcker lust och nyfikenhet bland eleverna 

samtidigt som den gör eleverna mer kreativa. Bendroth Karlsson (2014) nämner att 



 

15 

 

bildlärare även definierat bilden som en förstärkning i lärande av annat. De intervjuade 

lärarna för vår undersökning berättar att de integrerar bild med ämnen som SO, svenska, 

musik, NO, engelska och matematik samt i större temaarbeten för att förstärka 

kunskapen hos eleverna, eftersom bilder gör att andra ämnen blir mer begripliga att 

förstå. Ett exempel som Elsner (2001) lyfte upp var att visa bilder för att få eleverna att 

förstå bättre. Att visa bilder kan vara ett sätt att få eleverna att bli mer intresserade av 

ämnet samt väcka lusten för lärande i ett annat ämne. I ämnen som svenska nämner Åsa 

att bilden används som ett uttrycksmedel till att beskriva känslor och tankar. Chibbaro 

& Camacho (2011) beskrev i sin artikel hur skolkuratorer använder sig av konstterapi 

som ett uttrycksmedel.  

5.2 Metoddiskussion 

Anledningen till att vi intervjuade just dessa lärare i årskurs 1-3 var eftersom de fanns 

tillgängliga för oss. Det urval som gjordes var ett bekvämlighetsurval. Det som går att 

se nu i efterhand angående intervjuerna är att vi hade räknat med att fler lärare skulle 

delta. Orsaken till att det blev så få lärare som deltog i intervjuerna var på grund av att 

det är brist på tid. För att lyckas med att genomföra en undersökning där intervjuer 

används som metod, krävs det noggrann planering i god tid. Den andra orsaken förutom 

tiden var att lärarna hade andra viktiga uppgifter för sig och på grund av detta blev det 

svårt att planera in en intervju. Om vi hade valt att göra en enkätundersökning istället 

för intervjuer, hade vi kanske nått ut till fler lärare. Vi fick betydligt färre svar än vad vi 

hade förväntat oss innan vi började med denna undersökning. Det vi kunde ha gjort 

annorlunda är att ha kontaktat fler lärare på fler skolor än de som vi har talat med för 

denna undersökning. Intervjuerna kunde ha varit längre och vi kunde ha spelat in dem 

istället. Om vi hade spelat in intervjuerna och sedan bearbetat dem kunde resultatet sett 

annorlunda ut. För denna undersökning blev samtalen under intervjuerna korta och vi 

hade mer fokus på att hinna skriva ner svaren på frågorna än respondenten. Förutom 

detta kunde vi ha kontaktat lärarna tidigare än vad vi gjorde, då detta i vårt fall ledde till 

att lärarna inte hann planera in intervjuerna på grund av brist på tiden och uppgifter som 

var viktigare. Sammanfattningsvis har vår undersökning stämt överens med tidigare 

forskning när det gäller hur bilden integreras i undervisningen. 

6.Avslutande reflektion och vidare forskning 

Undersökningen har visat att det förekommer en integrering av bild i de teoretiska 

ämnena i undervisningen, samt att detta främjar lärandet. Samtliga lärare har haft en 
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positiv attityd gentemot bildens integrering i den teoretiska undervisningen. De ämnen 

som det används bildintegrering i och som är gemensamt för lärarna är svenska och SO. 

Bild i undervisningen medför även att elever blir mer engagerade i samtidigt som de får 

ökat intresse för eget skapande. Utöver detta gör bildens integrering att kunskapen i ett 

annat ämne blir synligt och mer begripligt. Eftersom detta var ett intressant ämne att 

undersöka, vore ett förslag på vidare forskning en liknande undersökning men med flera 

involverade skolor där det går att jämföra hur bilden integreras i de teoretiska ämnena.  
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Bilaga 1 Missiv 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Lärarutbildningen på Högskolan i Gävle som nu är inne på vår 

sista termin och då även i full gång med att skriva vårt examensarbete i pedagogik. Vårt 

valda ämne är bild och hur den kan integreras i den övriga undervisningen.  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur bild integreras med övrig undervisning. Vi 

har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för 

avsikt att ta hjälp av er verksamma lärare genom intervjuer.  

 

Därmed vill vi intervjua dig som har kunskap, utbildning och erfarenheter som är 

värdefulla för oss och vårt arbete.  

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som 

avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt och det insamlade materialet kommer endast att användas i detta arbete. 

Eftersom att vi behöver svar från dig angående ditt deltagande skulle vi uppskatta om ni 

kunde höra av er så fort som möjligt så att vi kan boka in en intervju. Intervjun kommer 

ta ungefär 15 minuter där du som lärare intervjuas enskilt av en av oss.  

 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information. 

Hoppas vi ses!  

Med vänliga hälsningar  

Ster Hajo   hhp12sho@student.hig.se 

Louise Wannberg ufk13lwg@student.hig.se 

 

Calle Carling  calle.carling@hig.se 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

Introduktionsfrågor 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Vilken årskurs undervisar du i? 

4. Vilka ämnen undervisar du i? 

Innehåll 

5. Vad är bild för dig? 

6. Finns det något samarbete med bild och de övriga teoretiska ämnena? 

7. Integrerar du bild i den övriga undervisningen? 

8. Om ja, på vilket sätt? 

9. Om nej, varför inte? 

10. Vad finns det för positiva respektive negativa effekter av att integrera bild med 

den övriga undervisningen? 

 

 

 


