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Sammanfattning 
 
Undersökningens utgångspunkter är att studera hur pedagoger i år 1 arbetar med bildämnet, 
samt vad de anser om ämnet bild. I studien ingår fyra pedagoger som alla är verksamma i år 1. 
De arbetar två och två. Undersökningen genomfördes med hjälp av separata semistrukturerade 
intervjuer med de fyra pedagogerna samt ostrukturerade observationer av pedagogernas arbete 
i klassrumsmiljöerna. 
 
Det framkom att tre av pedagogerna har bild i sin utbildning, mer eller mindre. Den första via 
sin tidigare förskollärarutbildning, den andra genom sin lärarutbildning, dock tycker 
pedagogen att det är för längesedan och därmed inte längre aktuellt och färskt i minnet. Den 
tredje har bild i sin lärarutbildning som tillval och känner sig mycket nöjd med den. Alla 
önskar dock fortbildning och det förefaller råda brist på den fronten. Pedagogerna är eniga om 
att bildämnets status bör höjas och de arbetar aktivt för det. Det framgick också att ingen av 
de fyra pedagogerna anser att klassrummen inbjuder till bildarbete.  
 
Slutsatser som dragits är att skolan har resurser som inte nyttjas till fullo. Bildämnet är viktigt 
och ses som en viktig del av barnens utbildning. Pedagogerna upplever att bildämnet har 
relativt låg status i jämförelse med grundskolans övriga ämnen. Dock upplever de inte att 
bildämnet prioriteras bort helt. 
 
 
Nyckelord: Bild i grundskolan, bildundervisning, bildpedagogik, pedagogers attityder, 
bildämnet 
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Inledning 
År 1940 gjordes ett fascinerande fynd i några grottor i Lascaux, Frankrike. Individer som en 
gång levde i dessa grottor hade satt sin personliga prägel på sitt hem i form av rikliga 
väggillustrationer. Röd och gul ockra, lera och kalk samt sot utblandat med vad som förmodas 
var djurfett och saliv, har målats in i stenväggarna med hjälp av den mänskliga handen och 
penslar. Konstverken dateras till cirka 17 000 -15 000 år före västvärldens tideräkning 
(Jansson, 1996). Detta fynd upplyste världen om vikten av bild i människans sätt att 
kommunicera. Det visuella är ett utmärkt komplement till det skrivna ordet och innan 
människan utvecklat skriftspråket så använde hon sig av bild. I vår vardag möts människor 
ständigt av synintryck. Det visuella utnyttjas konstant för att få vår uppmärksamhet. 
Massmedia i synnerhet bombarderar oss dagligen med bilder som på olika sätt skall påverka 
våra åsikter, inställningar samt framförallt stimulera oss att konsumera mera. Vi anser att det 
är viktigt att barn får lära sig i skolan om bildens betydelse för människan samt att förhålla sig 
kritiskt till olika bildintryck. Vi anser att barnen bör ges utrymme att utveckla sitt bildspråk 
och sin bildförståelse. Detta för att på ett bra och givande sätt kunna utveckla sig själva som 
individer samt som ett verktyg till att skaffa sig ny kunskap om världen.  
 
Uttrycket ”en bild säger mer än tusen ord” är något som vi alla bör reflektera över. En bild 
kan berätta så mycket mer än vad barnet kanske är kompetent nog att uttrycka i skriftspråk 
eller tal. Framförallt små barn som ännu inte har lärt sig skriftspråket är bilden en viktig 
uttrycksform för. Vi anser dock att även äldre barn och vuxna har nytta av bild eftersom 
bilden kan förmedla tankar och känslor som vi inte riktigt kan förmedla i tal och skrift.  
 
Skolverket publicerar kursplaner för alla skolans ämnen på sin hemsida. Där finns att läsa 
följande:  

 
Inom bildämnet ryms huvudansvaret för elevernas bildspråkliga utveckling 
samtidigt som alla ämnen har ett ansvar för att skapa en ökad medvetenhet om den 
visuella världen, bilders olika funktioner i skolan och samhälle samt bildarbetets 
betydelse i elevers lärande (Skolverket, 2000). 
 

Detta är allt som finns att utläsa om pedagogens roll i bildämnet. Såvitt vi kan avgöra ingår 
ingen direkt bildpedagogisk eller bilddidaktisk utbildning i lärarutbildningen. Det är i så fall 
tillval som lärarstudenten får göra själv och därmed kanske försaka annat. Ändå förväntas det 
av pedagogerna att de sedan skall undervisa i bildämnet. Vi upplever det som vanligt 
förekommande att barnen blir undervisade av utbildade pedagoger i de övriga estetiska 
ämnena, dock alltför sällan i bildämnet. I de tidigare årskurserna är bilden ett viktigt 
komplement för barnen som till exempel kanske ännu inte lärt sig att läsa och skriva. Bilder 
har en förmåga att förstärka intryck och betydelser för oss människor. 
 
Fröet till detta examensarbete planterades redan under sommaren 2007. Vi var båda 
intresserade och hade liknande erfarenheter av ämnet bild och bildpedagogik. Eftersom vi 
författare har olika åldersinriktningar på våra utbildningar så beslutade vi oss för att stråla 
samman någonstans i år 1. Vi har båda på varsitt håll upplevt att bildämnet många gånger 
betraktas som ett mindre värdigt ämne i skolans värld, då i jämförelse med kärnämnena matte, 
svenska och engelska. Vår fokus hamnade därför på hur pedagoger ser på ämnet bild och hur 
de individuellt arbetar med ämnet bild i sin verksamhet.  
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Syfte 
Syftet är att undersöka pedagogers attityder till ämnet bild, samt hur deras arbete med ämnet 
fungerar, både materialmässigt och tidsmässigt. Vi är intresserade av att få en uppfattning om 
hur pedagoger känner och tänker inför bildpedagogiskt arbete med barn. 
 

Frågeställningar 
 
Vilka förutsättningar, samt vilka eventuella hinder, kan pedagoger möta i bildpedagogiskt 
arbete med barn i år 1? 
 
Vad har pedagogerna för utbildning i bildämnet? 
 
Hur ser de materiella resurserna på skolan ut? 
 
Hur ser pedagogerna i undersökningen på sitt arbete med bildämnet, samt bildämnet i stort? 
 
Hur integreras bildämnet i andra ämnen? 
 

Begreppsdefinition 
 
Attityd: Med begreppet attityd menas individers inställning, uppfattning och hantering av ett 
specifikt område. I detta fall bildämnet i grundskolan. 
 
Pedagog: I studien benämns alla deltagare som pedagog. Det finns viss skillnad i 
yrkesutbildning men vi valde ordet pedagog för att få ett gemensamt samlingsnamn som 
passar alla deltagare. 
 
Bildämnet: I Skolverkets kursplan (2000) står att läsa att alla barn i år 1 skall undervisas i 
ämnet bild. För att förtydliga att bild är ett ämne, ett relativt mångsidigt och brett sådant, 
väljer vi att benämna det som ”bildämnet”. 
 
Bildspråk: Förmågan att kunna uttrycka sig i bild och form, samt att även kunna tolka bilder. 
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Bakgrund 
Litteraturen har sökts främst via HIGGINS och även på stadsbiblioteken i Gävle och 
Hudiksvall samt i olika databaser såsom ERIC och Libris där vi fann artiklar att sedan skicka 
efter i pappersformat via Högskolan i Gävles bibliotek. Utifrån våra fynd av böcker sorterade 
vi och sållade det som var mest relevant för vår studie och sedan delade vi upp läsningen. Vi 
har här nedan redovisat litteraturgenomgången i teman för att bättre kunna möta analysen med 
fakta och få svar på våra frågeställningar. De teman som valts ut är barn och skapande, 
pedagogens roll, bildämnets historia i Sverige samt klassrummets funktion. Tanken är att 
belysa dessa teman på ett kortfattat men ändå informativt sätt. Vi börjar med att presentera 
bildämnets historiska utveckling i Sverige. 

Bildämnets historia i Sverige 
Historiskt sett började bildämnet och tankarna kring bild att utvecklas vid förra sekelskiftet 
(Wetterholm, 2001) då utvecklingen inom psykologin tog fart. Vikten och de många 
fördelarna med barns bilder i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv började uppmärksammas. 
Wetterholm (2001) påpekar att det var främst psykologer och konstnärer som 
uppmärksammade barns bildskapande. Skolan såg det dock som sin plikt att undervisa i 
teckning och, på så sätt, disciplinera och drilla sina elever i inrutade uppgifter. Bendroth 
Karlsson (1996) framhåller att det var först vid efterkrigstiden, alltså efter 1945 och framåt, 
som bildpedagogiken började få utrymme i det generella pedagogiska tänkandet. 
 
Bendroth Karlssons (1996) avhandling har ett informativt och välformulerat historiskt 
perspektiv som inledning. Där omnämns bland andra Read som en viktig spelbricka i 
bildpedagogikens historia och detsamma gör Petterson och Åsén (1989). Vid närmare 
eftertanke har de flesta av författarna till den litteratur vi har läst refererat till Read. Således 
bedömer vi att Read är viktig, sånär som oumbärlig, men ändå kanske lite inaktuell då Reads 
verk är gammalmodigt och härrör från 1950-talet. Vi har dock beslutat att ta med boken, 
främst som historisk referens. Read ligger till grund för många pedagogiska teorier och 
arbetssätt som än idag är aktuella. 
 
Danko McGhee (2006) framhåller i en artikel att barn har förmågan och möjligheten att 
uppleva estetik redan vid späd ålder. Författaren menar att det kan vara allt ifrån mobilen 
ovanför barnets vagga till att blanda olika matbitar på tallriken som utgör den estetiska 
upplevelsen. Read (1956) förefaller vara en grund till Danko McGhees påstående. Read 
menar att barn börjar uttrycka sig från födseln och debatterar huruvida lek är just lek eller en 
form av konst. Reads sätt att tolka och se barns uttrycksformer påminner till stor del om 
Vygotskij. Ändå kan vi inte se att de båda refererar till varandra i sina studier. Detta kan bero 
på att Vygotskijs bok Fantasi och kreativitet i barndomen inte översattes till andra språk än 
italienska och det inte förrän 1972. Den svenska översättningen nådde bokhyllorna under 
1995. På så sätt undanhölls västvärlden från Vygotskijs tankar och forskning under många år. 
Därför är det lite extra intressant att se att Reads forskning påminner om Vygotskij även då de 
förefaller ha varit rätt omedvetna om varandras arbete. 
 
Vygotskij (1995) definierar fantasi på följande sätt. Till att börja med anser Vygotskij att 
barns kreativa förmåga är detsamma som fantasi, samt att det inte finns någon direkt 
motsättning mellan fantasi och verklighet. Författaren menar att barns fantasi är befintlig om 
än begränsad då deras livserfarenheter inte är fullt så omfattande som en vuxen människas. 
Fantasi är något som utvecklas och berikas allteftersom vi som människor upplever och lever. 
Fantasin är som en bank fylld av rikedomar i form av upplevelser och erfarenheter. Med hjälp 
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av dessa kan vi människor forma kreativa lösningar på t ex problem och annat användbart i 
vår vardag. Vi skulle kunna likna det vid ett sparkonto som ger avkastning på livserfarenheter. 
Det är individuella uppgifter och vi har alla våra egna koder för att nå informationen och 
bruka den efter egen vilja och behov. 
 
Gunnar Åsén (1992) redogör för bildämnets historia i ett kapitel i boken Tidsbilder. I den 
berättar Åsén om den tyske pedagogen Adolf Stuhlmann vars lära togs i bruk under 1870-
talet. Stuhlmanns tankar var vidarearbetade från Pestalozzi och dennes idé om att geometriska 
former skulle ligga som grund i teckningsundervisningen. Stuhlmanns idéer gick ut på att alla 
elever skulle göra samma saker och det handlade mycket om raka linjer och att sammanlänka 
dessa till ett resultat. Ofta användes ett rut- eller punktnät att rita efter. I och med att 
psykologin började rota sig i skolans värld så bemöttes Stuhlmanns idéer med kraftig kritik. 
Vid förra sekelskiftet inleddes en rad olika undersökningar av barns bilder och bilduttryck. 
Det var också under denna period som forskare började skapa sig teorier om hur barnens 
teckningsutveckling går i olika stadier. 
 
Åsén (1992) framhåller att det år 1919 utformades en undervisningsplan för den svenska 
skolan. Däri stod att läsa att teckning främst skulle vara ett uttrycksmedel för eleverna och, i 
egenskap av uttrycksmedel, också vara till hjälp inom andra ämnen. Under mellankrigstiden 
började forskarna mer och mer inse vikten av att barn skulle få uttrycka sig fritt i bild. Åsén 
påtalar att Richard Rothe lade en ny teoretisk grund för den nya ämnesinriktningen under 
1930-talet men Herbert Read och Viktor Lowenfeld utvecklade den under 1940-talet. Read 
presenterade idéer om en mer friare metodik och baserade sina idéer på djuppsykologiska 
teorier om olika personlighetstyper, men också på de stadieteorier som utvecklats kring barns 
tecknande. Det var dock inte förrän under 1950- och 60-talen som det så kallade fria 
skapandet fick sitt stora genombrott i den svenska skolan. Det fria skapandet inbegriper 
många saker men främst, åtminstone enligt oss, att ett barns teckning aldrig är felaktig. Åsén 
(1992) påpekar att en extrem tolkning av begreppet fritt skapande kan vara följande: 
 

Om man låter barnen göra vad de vill och hur de vill, så bryter man inte mot deras 
utvecklingsnivå (Åsén, 1992, s.18). 

 
Åsén berättar vidare om att 1946 års skolkommission drog upp nya riktlinjer för den nioåriga 
enhetsskolan under 1950-talet. Då skrevs det fria skapandet och den estetiska fostrans 
betydelse in i teckningsämnets kursplaner. I grundskolans läroplan från 1962 finns många 
idéer om det fria skapandet, den estetiska fostran som skolan skulle ansvara för samt det totala 
ratandet av avritning att skåda. Under 1960-talet diskuterades det mycket om teckningsämnet. 
Anhängare av den så kallade fria metodiken ansåg att idéerna inom ämnet inte nådde adekvata 
resultat. Istället menade anhängarna att det varit upphov till materialhysteri, teknikövningar, 
pyssel- och knåpsessioner och annat oönskat. På teckningslärarutbildningen i Stockholm 
växte en annan diskussion fram, en diskussion där det ansågs att utbildningen var för 
undermåligt skolanpassad. Idén om det fria skapandet började ifrågasättas också. Kritikerna 
menade att teckningsundervisningen även borde inbegripa kunskap om bild och bildspråk 
samt även ett skapande bildarbete. Lärare ville uppmärksamma eleverna om makten i det 
kommersiella bildspråket och uppmuntra dem att kritiskt granska de budskap massmedia 
matar dem med. Läroplanen för grundskolan, utformad 1980, markerade ämnets förändrade 
inriktning genom att förtydliga att ämnet bytt namn från teckning till bild. Åsén påpekar att 
varje decennium har haft sina egna stridsfrågor. Under 1950-talet var det serievåld, 1960-talet 
hade sin skräpkultur och 1970-talet bestod av kommersialism och tv-tittande. 1980-talet 
kantades mycket av videovåld.  
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Under 1981 introducerades för första gången Reggio Emilia-pedagogiken för den svenska 
publiken (Bendroth Karlsson, 1996). Sverige bemötte den pedagogiska filosofin med relativt 
öppna armar och ett stort intresse fanns hos de svenska pedagogerna. Reggio Emilia har dock 
kommit att få sin stora förankring i den svenska förskolan, istället för i grundskolan. Bendroth 
Karlsson fortsätter att berätta om en utställning som gjordes 1986. Utställningen belyste två 
olika bildpedagogiska arbetssätt och kallades för ”Anden i Flaskan”. De arbetssätt som 
inkluderades var Jan Thomaeus’ och Levande Verkstad. De båda arbetsmetodernas mål 
liknade varandra men arbetssätten skilde sig markant. Vidare från detta går vi nu in på 
skapandets område och hur barn förhåller sig till skapande processer i koppling till litteratur 
och styrdokument. 
 

Barn och skapande 
Som vi redan har nämnt börjar barns estetiska processer redan i mycket späd ålder (Danko 
McGhee, 2006). Det lilla barnet är intresserat av bild och form, färger och strukturer. I Lpo94 
står det att läsa följande; 
 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva 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 (Lpo94, s. 11). 

 
Det är viktigt att läroplanen hålls i beaktning av pedagoger inom all verksamhet i skolan. Två 
av målen i grundskolan, där bildämnet poängteras, är också att eleven, vid avslutad 
grundskola har; 
 

• utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att 
ta del av samhällets kulturutbud. 

• kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 
uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik drama och dans. 
(Lpo94, s. 12) 

 
Det som här kan bli problematiskt är att de resurser som skolor har att dispensera ibland kan 
vara begränsade, både ekonomiskt, geografiskt och på andra sätt. Det är även så att alla 
kommuner har olika stort kulturutbud. Det är till exempel en sak att bo i Stockholm och ha 
tillgång till alla stadens museum, bibliotek, och rika musikutbud och att bo i en ort på landet 
där det kanske inte ens finns ett museum i närheten och det är för långt att resa till ett under 
skolans begränsade timmar.  
 
Barnes (1987) lyfter fram vikten av skapandet som ett sätt för barnen att förmedla sig och sina 
känslor. Han poängterar att bilden kan ge barnen chans att uttrycka saker de kanske inte kan 
formulera skriftligt eller verbalt i ord, men också att den kan ge oss vuxna en inblick i barnets 
utveckling och sinnestillvaro.  
 
Barns självkritiska ådra börjar visa sig i sex-sjuårsåldern, menar Barnes. De blir gärna osäkra 
på sin förmåga att rita och fokus hamnar ofta på resultatet snarare än processen. Det verkar 
vanligast att barnen är osäkra på sin förmåga att rita symboliska bilder. Barnes menar att man 
inte kan se samma självkritik hos barnen när de ritar mönster eller färglägger. Det är just det 
här med att rita något symboliskt, menar Barnes, som är gisslet. Karlsson och Lövgren (2001) 
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tar upp vikten av att eleverna får adekvat stöd och guidning i bildämnet. De menar att de 
flesta elever känner ett behov och en vilja av att få hjälp med sitt skapande. Eleverna vill 
känna att deras personliga utveckling framskrider och att de utvecklas inom bildämnet precis 
som i andra skolämnen. 
 
Read (1956) skriver att barn redan från födseln börjar uttrycka sig. I början sker detta genom 
att barnet skriker för att kommunicera med sin omvärld. Men ganska snart kan man skilja på 
uttryck med önskan om t ex mat eller blöjbyte och uttryck som speglar en viss känsla hos 
barnet, som t ex glädje eller rädsla. Read vill se barns lek som en konstform till skillnad från 
Lowenfeld som ser konsten som en form av lek. Read menar att alla former av lek är barnets 
strävan att nå ett sammanhang mellan jaget och omvärlden. När det gäller det minsta barnets 
skapande menar Read att man endast kan se på dessa ”kludderier” som fria teckningar om 
dessa är gjorda av frigjorda barn. Med frigjorda barn menar Read barn som under sin uppväxt 
fått möjlighet och utrymme till att växa, vara fria, att skapa och att uttrycka sig. Read liknar 
försöken med att psykologiskt tolka och analysera ofrigjorda barns teckningar vid studier av 
texter som skrivits av analfabeter. Read menar vidare att barn inte bara gillar den motoriska 
rörelsen som det innebär att rita eller måla, barnet har även en önskan att ge det ritade en 
personlig prägel. Read vill dra slutsatsen att barnet vill meddela sig och frågar sig då varför. 
Read menar att detta meddelande är en social aktivitet då barnet vill påverka sin omgivning. 
En psykologisk analys menar Read, kan då inte utgå ifrån barnet som solo utan att ta hänsyn 
till barnets omgivning som det befinner sig i. 
 
Vygotskij (1995) menar att kreativitet är något som finns hos alla människor och det 
inbegriper även barnet. Barnets kreativitet begynner i leken, där utgörs grunden för barnet 
framtida skapande. Vygotskij skriver att barnen genom leken ger sina upplevelser liv och ger 
dem en tolkning. Det är kännetecknande att barn i sina lekar överdriver och dramatiserar de 
element som är mest betydande. Vygotskij liknar barns lek med en berättelse, barnet har något 
att berätta och detta framförs i leken. Människans kreativitet, anser Vygotskij, är det som gör 
att hon kan skapa sin framtid och således sin samtid. Vygotskij menar att det är kreativiteten 
hos en människa som gör att hon går framåt. Ju mer kreativitet som tillåts verka och utvecklas 
hos människan, desto mer effektivt kan hon anpassa sig till förändringar i sin omvärld och på 
så sätt gå framåt i livet. Enligt Vygotskij grundar sig skapandet på att människan försätts i en 
situation som kräver en anpassning. Om en människa lever i en värld utan krav på omställning 
eller anpassning, då skulle heller ingen skapande aktivitet finnas. 
 
Gardner (1994) skriver om de sju olika intelligenserna: lingvistisk, logisk-matematisk, 
musikalisk, spatial (rumslig), kroppslig-kinestetisk, social samt personlig intelligens. Vi 
tänker inte gå djupt på alla dessa intelligenser utan har valt att fokusera på spatial intelligens 
eftersom det är denna intelligens (och i kombination med andra) som berör skapande. I början 
yttrar sig den spatiala intelligensen hos det lilla barnet när de upptäcker rummet kring sig. 
Den spatiala intelligensen följer sedan en utveckling som påverkas av hur mycket utmaningar 
barnet möter. Så småningom lär sig barnet skapa mentala bilder av något de inte fysiskt kan 
se. Barnet lär sig visualisera, de kan dra slutsatsen hur en cylinderformad burk ser ut från 
olika håll genom att endast betrakta den ur ett perspektiv. 
 
Vi har nu behandlat barnens sida av skapande och skapande processer. Detta leder oss nu in 
på pedagogens roll och hur pedagoger kan och bör stötta barnen i skapande processer. 
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Pedagogens roll 
Dewey (1980) påpekar att man som pedagog skall ge barnet möjlighet att aktivt undersöka sin 
omvärld med att pröva och experimentera. Ett uttryck som ofta återkommer i dagens 
pedagogik och didaktik är ”Learning by doing” som innebär just detta som beskrivits ovan. 
Pedagogens uppgift enligt Dewey är att stimulera och utveckla eleven utifrån dennes 
utgångsläge. Pedagogen skall ta hänsyn till eleven som individ. Pedagoger bör se barnet som 
en del av en social struktur. Genom att stimulera de krav som ställs på barnet i sin sociala 
struktur hjälper man barnet i sin utveckling som medmänniska. Grunder för all undervisning 
bör ha elevens instinkter och begåvning som utgångsläge. Dewey menar att utbildning inte får 
vara något som tvingas på utifrån utan bör ha en anknytning till elevens egna intressen. 
 
Gardner (1994) menar att undervisningen bör anpassas till individens behov och förmågor. 
Alla människor besitter inte samma förutsättningar och intelligensprofil. Gardner menar att 
man inte ska utgå ifrån att alla människor är lika. Som pedagog måste man överväga vad som 
är viktigast, att stödja elevens eventuella svagheter eller att utveckla dennes starka sidor. 
Kanske är det lika viktigt att stödja som att utveckla. När man gör detta övervägande är det 
viktigt att ta hänsyn till den samhällsstruktur som eleven omges med samt att vara lyhörd till 
dennes individuella behov. Som pedagog, menar Gardner, kan det vara svårt att göra 
anpassningar till alla de olika intelligenser som man möter i undervisningen, speciellt med 
tanke på att pedagogerna inte har några verktyg som rättvist kan kartlägga de olika 
intelligenserna. Gardner menar att de flesta eleverna dock lär sig baskunskaperna oavsett 
vilket arbetssätt som används. Om man lyckas minska gapet mellan pedagogiken och eleverna 
kommer deras förutsättningar att utvecklas förbättras avsevärt. 
 
Wetterholm (2001) framhåller att i bildarbetet bör pedagogen leda eleven till olika problem 
och visa vägen till olika sätt att lösa dessa problem. Pedagogens roll är även att bidra till att 
elevens sociala omvärld utvecklas på ett föredömligt sätt. Wetterholm menar däremot att om 
bilduppgiften syftar till att elevens känslor skall uttryckas blir pedagogens roll en annan. 
Wetterholm menar att det då inte passar att som pedagog ställa elever mot problem och heller 
inte föreslå några problemlösningar. Rollen blir mer terapeutisk än annars. Här är det viktigt 
att pedagogen uppmuntrar och stimulerar eleven till att lära känna sig själv.  
 
Bendroth Karlsson (1996) skriver om Reggio Emiliapedagogiken och om pedagogens roll i 
den. Författaren menar att pedagogiken i Reggio Emilia inte bygger på några övergripande 
teorier utan på att det arbete som pågår dokumenteras och på forskning som bygger på denna 
dokumentation. I Reggio Emiliapedagogiken ser man pedagogen som en medforskare med 
eleven. I sin avhandling skriver Bendroth Karlsson om styrande och guidande i pedagogens 
arbete. Författaren menar på att ju mer osäkerhet pedagogen känner inför bildpedagogiskt 
arbete med eleverna desto mer styrande blir pedagogens roll. Med guidande roll menar 
författaren att pedagogen är ämneskunnig och lätt kan guida eleven genom arbetet. Alla parter 
är också delaktiga i utformandet av aktivitetens innehåll och utförande. Den styrande 
pedagogen är mer auktoritär, valet av aktivitet och utförande bestäms enhälligt av pedagogen. 
Denna styrning kan vara elevcentrerad på så sätt att det är eleven som enhälligt fattar alla 
beslut. 
 
Om elever får arbetsuppgifter i bildämnet men inte någon vidare guidning av pedagogen kan 
det bidra till osäkerhet samt att självkritiken gör sig påmind. Detta, menar författaren, är något 
som sker ofta när man är osäker i rollen som pedagog i bildämnet. Bendroth Karlsson menar 
att det inte räcker att pedagogen endast tillgodoser eleverna med planerade aktiviteter utan bör 
också besitta mer kunskap om aktiviteten än eleverna. Pedagogen skall även ha mer 
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erfarenhet av det arbetsmaterial som används samt skapandeprocessen hos eleverna. Hur 
pedagogen agerar i en undervisningssituation beror på vilken syn man har på eleven. Om man 
ser eleven som en ensam skapare kan pedagogen anse sig själv som onödig. Om pedagogen 
ser eleven som ett tomt kärl som skall fyllas kan det yttra sig att pedagogen anammar en mer 
styrande roll. Författaren tar även upp synen på de olika intelligenserna och menar att de 
intelligensformerna som bedöms högst i skolan är den lingvistiska och den logisk-
matematiska.  
 
Read (1956) menar att det inte är tillräckligt för en pedagog att i tanken endast försöka sätta 
sig in i elevens sits och på det sättet kunna bilda sig en rättvis uppfattning om eleven som 
individ. Författaren  anser att man som pedagog måste sätta sig in i elevens sits på ett djupare 
plan, pedagogen måste känna elevens känslor, utföra elevens handlingar och känna en 
identifikation med eleven. Read vill skilja på förhållandet mellan pedagog och elev och ett 
vänskapsförhållande. Förhållandet mellan pedagog och elev bygger på pedagogens sätt att se 
olika situationer från både sitt eget och elevens perspektiv medan eleven ser utifrån sitt eget 
perspektiv endast. Read förmedlar att man som pedagog inte bara fostrar eleven utan också 
sig själv, genom att han/hon lär sig om människans behov och därigenom också om sina egna 
behov som individ. Read hävdar också att det viktigaste elementet i en god undervisning är 
atmosfären. Den rätta atmosfären bör bestå av spontanitet och flitigt arbete. Det är 
pedagogens uppgift att skapa en sådan atmosfär men det, menar Read, behöver inte vara ett 
resultat av åtskilliga tekniska eller akademiska kunskaper. Vi tolkar det som att författaren 
menar att pedagogen bör fråga sig själv vad som är syftet med den undervisning som bedrivs. 
 
För att undervisa behövs en pedagogisk och trevlig atmosfär. Detta leder oss således till 
klassrummet och dess utformning. 
 
Klassrummet 
 
Som pedagog, menar Read (1956), är en av de mest betydelsefulla uppgifterna att strukturera 
barnets arbetsmiljö. Ju större utsträckning som pedagogen har befogenhet och förmåga att 
förändra barnens arbetsmiljö desto effektivare blir pedagogens roll som förmedlare. Barnens 
arbetsmiljö i skolan bör inte vara konstgjord. Om skillnaden mellan skolans miljö och barnets 
hemmiljö är för stor kan det leda till negativa konsekvenser för barnet. Read menar att det kan 
skapa missnöje och spänningar och till och med skapa neuroser hos barnet. Han påpekar även 
att väggarnas utsmyckning bör utgöras av de verk som barnen själva har gjort och att dessa 
verk ska behandlas med respekt genom att de är ordentligt inramade och upphängda. Miljön i 
skolan skall också bidra till att eleverna känner frihet, det bör alltså finnas utrymme för 
eleverna att kunna röra sig. Vid tiden Read skrivit denna bok konstaterar han att det är få 
skolor som uppfyller dessa ideal. 
 
 
Sammanfattande reflektion 
 
För att en bildpedagogisk verksamhet ska kunna fortgå på ett så tillfredsställande sätt som 
möjligt krävs att alla parter, det vill säga barnet, pedagogen och miljön samspelar i harmoni 
med varandra. Elever har rätt att vara delaktiga och känna att de kan influera sin utbildning 
redan i ung ålder. Delaktighet är något som är viktigt att uppmuntra som pedagog och 
klassrumsmiljön bör vara anpassad efter barnens behov. Diskbänkar bör till exempel vara 
tillgängliga för alla och redskap såsom pallar och dylikt är lättare och billigare att införskaffa 
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än säg, höj- och sänkbara diskbänkar som för all del skulle vara det ideala.  
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Metod 
Vi beslutade oss tidigt för att använda oss av observationer samt intervjuer för vår 
datainsamling. Observationer för att kunna studera pedagogernas arbete i fält närmare och 
intervjuer för att undersöka pedagogernas uppfattningar om bildämnet och sin undervisning. 
Vi beslutade oss för att observera vid två bildtillfällen och att intervjua vid andra tillfällen, för 
att etablera åtminstone en grundläggande kontakt med våra pedagoger innan intervjuerna 
skulle ske. Vi tänkte att om pedagogerna hade fått möta oss innan intervjutillfället så skulle 
detta kanske innebära att pedagogerna kände sig tryggare och på så sätt lämna mer utvecklade 
svar. Detta uppskattades av pedagogerna. 
 

Urval 
De pedagoger som deltog i studien är alla fyra verksamma i år 1. Det finns två 1:or på skolan 
och då lämpade det sig bra att undersöka båda, och de fyra pedagogerna verksamma i 
klasserna. Detta för att det passar vårt ändamål, samt att det är i år 1 vi författare bäst kan 
mötas i egenskap som förskollärare och 1-7-lärare. Undersökningen genomfördes i Sverige 
och i en svensk grundskola.  
 
Kontakt med tilltänkta respondenter etablerades först och främst via e-mail och sedan även 
via telefon. Informationsbrev skickades ut till skolan (Bilaga 1).  

 

Observation 
Efter att ha studerat bland annat Stukát (2005) valde vi att göra löpande observationer från en 
strategisk plats. Stukát omnämner detta som osystematisk observation där man granskar 
skeenden från en plats längst bak i klassrummet. Vi bedömde således att med tanke på 
barnens låga ålder så skulle vi utgöra minst risk för distraktion om vi höll oss på ett ställe där 
de inte kunde se oss så bra. Syftet med att observera är att granska saker och ting relativt 
obemärkt. Observationer bör ske utan att störa själva processen i sig, därför är det viktigt att 
ha i åtanke att viss felinformation kan förekomma. Personen som blir observerad kan anpassa 
sitt beteende just för att denne känner sig iakttagen. Detta kan leda till att 
observationsresultatet blir missvisande. Det var mycket på grund utav detta som vi beslutade 
oss för att göra intervjuerna vid ett annat tillfälle utifall pedagogerna då skulle vilja 
kommentera de observerade lektionerna.  
 
Stukat påpekar att det oftast inte räcker med att enbart lyssna och titta utan det är viktigt att 
man har ett visst granskningsområde. Vi valde därför innan observationerna inleddes en 
pedagog var att iaktta närmare, detta för att sedan eventuellt kunna urskilja olikheter dem 
emellan och för att underlätta och bibehålla fokus på båda pedagogernas arbetssätt. Stukát 
anser också att det är lättare att leta om man vet på ett ungefär vad det är man letar efter.  
 
Stukát påtalar vikten av att de etiska frågorna är i fokus. Stukát menar att ”endast i 
undantagsfall bör forskarens roll och frågefokus vara dold”. Vi tolkar detta som att det är 
väldigt viktigt att forskningsfrågorna är klara och koncisa, samt att vår roll som forskare i 
observationen bör klargöras tidigt för deltagarna. Stukát påpekar även att observatörens 
förväntningar och hypoteser kan komma att påverka resultatet och kvalitén av 
observationerna. Det är alltså viktigt att man tyglar sin entusiasm lite och ser 
observationsdatan för vad den är. Vi upplever att det är bäst att inte leta hypotetiska problem 
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utan avvakta och se om några kan tänkas lysa igenom. 
 
Bryman (2002) är lite mer detaljerad än Stukát (2005). Han omnämner, i likhet med Stukát, 
vår typ av observationsteknik som osystematiska observationer. Syftet med denna 
observationsteknik är att frångå direkta mallar. Den som observerar använder sig inte av 
strikta observationsscheman för registreringen av de olika skådade beteendena. Syftet, menar 
Bryman, är istället att så detaljerat som det bara är möjligt notera och anteckna vad deltagarna 
i en specifik miljö företar sig och hur de beter sig. Detta bör återges i form av en narrativt 
hållen beskrivning av de beteenden som uppvisats. 
 
 
Intervju 
Stukát (2005) skriver om två olika intervjumetoder, strukturerad intervju och ostrukturerad 
intervju. En strukturerad intervju innebär att man skapar en så neutral stämning som möjligt 
mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Man ska alltså försöka undvika att 
med medvetna eller omedvetna tonfall, ordval samt olika formuleringar på frågorna. Stukát 
menar att detta är mycket likt en enkät men att det är mer ovanligt med bortfall på 
strukturerade intervjuer eftersom det är svårare att tacka nej till en intervju än en enkät i 
pappersform. I en strukturerad intervju använder man sig av ett intervjuschema där man har 
fastställt ordningsföljd samt formulering av frågorna. Med ostrukturerade intervjuer menar 
Stukát att ämnesområdet är klart men att man ställer frågorna i den ordning som förefaller 
vara bäst för situationen. Man har alltså ett antal huvudfrågor som ställs lika till alla men att 
följdfrågorna följs upp på ett individualiserat sätt genom att intervjuaren ställer frågor som är 
riktade mot individen. Denna metod menar Stukát ger utrymme och möjlighet att gå djupare 
än vad som är möjligt vid en strukturerad intervju. 
 
Vi formulerade våra intervjufrågor (Bilaga 2). De kom att handla om vad som nu är våra 
forskningsfrågor, det vill säga hur pedagogerna upplever bildämnet, vilken utbildning de har 
inom bildämnet samt hur de arbetar med bildämnet och den materiella tillgången med mera. 
Utförligt om vilka specifika frågor vi ställde finns i bilaga 2. Vi delade upp frågorna i 
attitydbaserade och faktabaserade, dvs frågor som handlade om hur pedagogerna faktiskt 
arbetade med bildämnet. Bryman (2002) skriver att man bör använda sig av teman i frågorna 
man ställer och att dessa följer varandra på ett bra sätt. Vi började med de mer faktabaserade 
frågorna i intervjun. Med dessa frågor i bagaget bokade vi en tid för en pilotintervju med en 
pedagog som för övrigt inte medverkar i studien. Vid pilotstudien fick vår pedagog ett eget 
papper med intervjufrågorna som hon kunde följa med i.  
 
Vi använde oss av diktafon för att dokumentera intervjun. Den hade testats före för att 
kontrollera funktionerna. Bryman (2002) menar att man vid pilotstudien kan använda sig av 
samma frågeschema som vid den kommande undersökningen och att man då får träning i 
intervjutekniken. Det blir även då klart för en om man bör ändra frågornas ordningsföljd samt 
avgöra hur mycket instruktioner som informanten behöver innan intervjun. Bryman (2002) 
belyser just detta att det vid pilotstudien kan uppstå problem med frågorna. Vi fick några goda 
råd av vår respondent vid pilotstudien angående frågorna och utformningen av intervjun. Efter 
att vi lyssnat igenom pilotintervjun försökte vi på nytt att formulera frågorna till att bli så 
lättförståeliga och tydliga som möjligt. Med denna erfarenhet bestämde vi oss för att ge 
pedagogerna i vår studie möjlighet att studera frågorna i förväg samt att de skulle få 
möjligheten att reda ut eventuella frågetecken. Vi bestämde tid och plats med pedagogerna. 
Stukát (2005) poängterar vikten av att genomföra intervjun i en trygg och lugn miljö. 
Författaren menar också att man kan göra fältintervjuer, det vill säga att man vistas i 
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informantens arbetsmiljö. Det är även lämpligt att låta informanten välja plats. Plats för 
intervjuerna blev den skola som pedagogerna arbetar på, pedagogerna fick själva välja vilket 
rum som skulle passa att ha intervjun i och vi påminde om vikten av att sitta i närheten av ett 
vägguttag samt att det skulle vara en relativt ljudisolerad miljö med tanke på att vi skulle 
spela in intervjun. Innan vi intervjuade pedagogerna så hade vi varit i deras klasser och 
observerat under en bildlektion. Vi tyckte att denna ordning var att föredra då det blev 
tydligare för oss vilka frågor vi ville ha svar på och undersöka vidare. Detta styrks också av 
Bryman som menar att det kan vara lämpligt att göra sig bekant med informanternas 
arbetsmiljö.  
 
Innan intervjutillfället med varje pedagog fick de varsitt dokument med intervjufrågorna på. 
Detta var för att vi vid pilotstudien insåg att en viss förförståelse för intervjufrågorna var vikig 
för att få så fylliga och innehållsrika svar som möjligt. Innan vi började gick vi igenom 
frågorna och pedagogerna fick fråga om det var något de inte förstod. Till varje intervju hade 
vi avsatt ca 30 minuter. Detta räckte gott och väl till att förbereda oss innan och att avrunda 
utan att behöva stressa. Innan vi satte igång med intervjun såg vi till att vi satt ordentligt och 
bekvämt. Stukát (2005) menar att man kan välja att vara två som intervjuar en person. Denna 
arbetsmetod användes i studien då vi var två intervjuare vid varje tillfälle. 
 
En av oss hanterade diktafonen och ställde intervjufrågor medan den andra var mer 
observerande. Frågorna som vi ställde följde en speciell ordning men dock ställde vi 
följdfrågor på sådant som vi fann intressant och som vi bedömde behövde utvecklas mer. 
Därför skulle man kunna kalla vår intervju semistrukturerad, då alla pedagoger fick svara på 
samma sorts frågor, i samma ordningsföljd men att följdfrågornas karaktär kunde variera 
mellan de olika intervjuerna. Bryman (2002) menar att man bör ha en etisk aspekt i 
bakhuvudet när man intervjuar, nämligen att inte utsätta informanten för onödig press. Om 
man ser att de frågor man ställer gör informanten obekväm bör man vara beredd att anpassa 
frågornas inriktning. Detta hade vi i åtanke under intervjuerna och var beredda att ändra våra 
frågor samt att pausa diktafonen vid behov.  
 
Avrundningen av intervjun skedde naturligt eftersom både vi och pedagogerna kunde följa 
frågorna på pappret. När alla frågor var ställda fick även pedagogerna möjlighet att tillägga 
något extra som de ville ha med. Sedan tackade vi för att de ville vara med och avslutande 
sedan intervjun. Några dagar senare lyssnade vi igenom inspelningarna ett par gånger och 
skrev ut intervjuerna i text. Med inspelning och utskrift av det inspelade materialet finns det 
både för och nackdelar. Det positiva med en inspelad intervju enligt Bryman (2002) är att man 
inte behöver tvivla på sitt minne och att man tolkat något fel. Det är också lättare att analysera 
vad som har sagts. Man kan lyssna igenom inspelningen om och om igen. Att man har 
intervjun inspelad gör det också lättare för andra forskare att granska ens material. Det finns 
även möjlighet att använda materialet flera gånger och med andra syften än det ursprungliga. 
Stukát (2005) menar också att man kan välja att endast skriva ut valda avsnitt i intervjun och 
att man kan spara tid. Det finns kanske delar av intervjun som inte är särskilt intressanta för 
studien. Nackdelarna med att skriva ut är att det tar mycket tid. Den utskrivna versionen kan 
också bli väldigt lång och jobbig att gå igenom. Detta håller även Stukát med om och menar 
att det kan bli svårt att hålla reda på allt utskrivet material. Stukát skriver vidare att man gärna 
ska ha med pauser, skratt, hostningar och så vidare. Vidare skriver Bryman att informanten 
kan bli nervös inför all utrustning och att ha en mikrofon framför sig vilket kan innebära att 
resultatet inte blir fullt tillförlitligt. 
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Etiska aspekter 
Vid skrivande av ett arbete av detta slag är det viktigt att lägga en stor tyngdpunkt vid de 
etiska aspekter och principer som fordras (Vetenskapsrådet, 2007).  Det finns ett antal krav 
och vi kommer här att förklara vårt ställningstagande och agerande utifrån dem. 
 
I enlighet med informationskravet informerade vi alla fyra deltagare i studien om vår tanke 
bakom studien, vårt syfte samt att deras deltagande var helt frivilligt. Vi förklarade att 
närhelst de ville sluta sitt deltagande så hade de den möjligheten. Vi skickade ut information 
via e-mail innan vi besökte skolan och i e-mailen uppgav vi våra kontaktuppgifter utifall 
frågor fanns. I mailet framgick även kontaktinformation till den institution detta arbete skrivs 
vid, samt hur vi tänkt utföra denna studie. Vi var även noga med att informera om att all data 
skulle behandlas konfidentiellt. Vi har t.ex. skapat kodnamn för varje pedagog och alla band 
och skriven data är märkta med dessa kodnamn enbart. Detta kommer sedan att lagras i 
högskolans arkiv för att sedan förstöras. Samtyckeskravet hanterade vi genom att låta var och 
en få betänketid innan de tackade ja till sitt deltagande i undersökningen. Vi bedömde i 
samråd med handledare och pedagoger på skolan att vi inte behövde föräldrarnas tillstånd då 
det inte är barnen i sig som är i fokus i vår undersökning. Dock ansåg vi att det var god sed att 
informera föräldrarna om att vi skulle komma att befinna oss i deras barns klass, samt kort 
informera varför, så vi författade en liten förklaring och lät en av pedagogerna publicera 
denna i veckobrevet på skolans hemsida. I informationsbrevet till föräldrarna hade vi även 
med våra kontaktuppgifter och menade att föräldrarna, om de hade några frågor och 
funderingar, var välkomna att kontakta oss. Konfidentialitetskravet har vi ovan förklarat vårt 
ställningstagande till och vi informerade även om att den insamlade datan enbart kommer att 
användas till detta arbetes forskningsändamål. Enligt nyttjandekravet så meddelande vi våra 
deltagare om att vi inte kommer att delge andra våra insamlade data på ett intimare plan än i 
det slutliga arbetets format. Det kommer heller inte att delges för kommersiellt bruk eller 
andra icke vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2007).  
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Resultat 
Vi kommer här att redovisa vår datainsamling genom att dela upp vårt intervju- och 
observationsstoff i fem teman. Vi har valt att benämna våra teman som följande: 
Miljömässiga förutsättningar för bildskapande, integrering av bildämnet i andra ämnen, 
utbildning, bildämnets status samt pedagogens roll.  
 
Pedagogerna benämns enligt sina kodnamn, nämligen A, B, C och D. Vi hade kunnat ge dem 
fullständiga namn men vi bekantade oss med bokstäverna och därför blev det lättare att hålla 
isär de fyra individerna. 
 

Miljömässiga förutsättningar för bildskapande 
Ingen de fyra intervjuade pedagogerna i denna studie anser att deras respektive klassrum 
inbjuder till bildskapande. Det visuella anses vara begränsat då det råder brist på väggar att 
hänga upp barnens verk på. Platsbristen för barnens verk förefaller råda över hela skolan. Det 
är uppenbart redan vid första anblicken att pedagogerna utnyttjar alla väggar skolan har. 
Bildmaterial såsom penslar, färg och dylikt finns istället lokaliserat i något som kallas för 
Ateljén. Ateljén fungerar som en samlingsplats för allt material och därifrån får var och en 
endera hämta det som skall användas, eller vara där och arbeta. Det finns kritor och pennor, 
diskbänkar och vatten i klassrummen. Det finns även pennor, sudd och tuschpennor likaså. 
Några av barnen har egna portföljer i vilka de förvarar lite material, såsom kritor, ritblock, 
skrivbok och pennor med mera. Materialtillgängligheten förefaller skilja sig från klassrum till 
klassrum på skolan. I det ena klassrummet, i vilket pedagog A och B är verksamma, finns det 
lite vattenfärg, penslar, muggar och papper. I det andra fraktas material som skall användas in 
på en vagn. Pedagogerna som är verksamma i det klassrummet fyller materialvagnen dagen 
innan bildlektionen skall vara som en del av förberedelserna. Vid observationerna samt vid 
materialundersökningen uppdagades det att i pedagog C och D’s klassrum brukas inte 
förkläden och att det gör barnen lite mer reserverade inför målandet med färg. Frågor ställdes 
av barnen om färgen gick att tvätta bort från kläderna. 
 
På vår fråga om huruvida klassrummet lockar till bildarbete svarade pedagogerna följande: 
 

Vi har ju ingenting speciellt som lockar till bild, men vi tycker inte att vi har 
klassrum som hindrar bild… (Pedagog B) 
 
Till vardags är det nog inte så bildstimulerande, det är mer att det sitter fina 
bilder på väggarna då. Det är vi noga med att försöka sätta upp det dom 
åstadkommit så att det blir konstverk av det, vad det än är för någonting… 
(Pedagog D) 

 
På vår fråga som inkluderar huruvida barnen vistas i ateljén får vi till svar: 
 

... Själva den platsen är ju stimulerande men där har vi valt att inte vara för vi 
tycker att barnen blir stimmiga där då det är så stort rum. (Pedagog D) 

 
Det vi upplever, och som hon även utstrålar att hon menar med begreppet ”stimmiga” är att 
barnen får mycket spring i benen och att ljudnivån stiger till jobbiga nivåer. Barnen kan även 
bli oroliga av att byta miljö till Ateljén då platsen också verkar som en del av vad som efter 
skoldagen blir fritids. Det är alltså för många barn en plats förknippad med fri lek och 
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leksaker finns tillgängliga där. Detta kan leda till oönskad distraktion från undervisningen. 
 

Integrering av bildämnet i andra ämnen 
Något som också är gemensamt för alla fyra intervjuade pedagoger i denna studie är att de 
anser att bildämnet är lätt att integrera i andra ämnen. 
 

Vi försöker att koppla ihop det med så många ämnen som möjligt…/.../ Jag tror 
många gånger så blir det ett ämne som integreras i andra ämnen bara. Det blir 
inga hela bildlektioner. Bild är ju ett ämne som man verkligen kan integrera så 
himla bra… Man kan ha matte och ha bild. (Pedagog C) 
 

Pedagog B anser att bilden används som ett komplement, ett slags förtydligande, till det 
skrivna ordet när det gäller äldre barn. För de lite yngre barnen kan ordet användas som ett 
komplement till bilden. Det läggs en hel del tonvikt vid att lära barn att tolka bilder och att 
själva koppla sin bildtolkning till fakta. Pedagog D berättar om hur bilden kan konkretisera 
undervisningen. Hon menar att även äldre elever har nytta av detta vid t ex matteproblem. 
Hon vill etablera ett bildseende hos barnen. Detta förklarar hon på följande sätt: 
 

Jag ber dom rita och när dom ska förklara någonting på matten, även äldre 
elever, och, eller oftast äldre elever, att man konkretiserar genom att visa bilder. 
Ett bildseende. Och sen är det ju naturligtvis så att man gör illustrationer till 
texter och så. (Pedagog D) 
 
På olika sätt så pusslar man in alla tillbehör i befintlig verksamhet. (Pedagog B) 

 
Inledningsvis vid pedagog A och B’s lektion så talade de om naturen och fotosyntesens 
effekter. De förklarade hur blad blir gröna av solens strålar och hur de sedan gulnar och faller 
av. De sade till barnen att färgen grön började försvinna utomhus och att den även hade 
försvunnit inne. Barnens uppgift var att blanda till grön färg och måla en stor grön bild. 
Således blandade de bild med biologi. Barnen trodde att de skulle rita träd vilket kan vara en 
direkt följd av att de talat om trädens löv. Pedagogerna fick förtydliga att det var enbart färgen 
grön de var ute efter och barnen fick måla gröna nyanser på ett stort pappersark. 
 
Vid observationen i pedagog C och D’s klassrum förekom bildundervisning med geometriska 
figurer som uppgift att rita av och färglägga med grundfärger. Barnen fick besvara frågor om 
vilka olika former de använde och på så sätt kopplade pedagogerna ihop bild och matematik. 
Pedagog C berättar att de varit ute i trafiken och tittat på olika trafikskyltar, samt pratat om 
vad färgerna på dessa symboliserar. Med det menar hon att de haft både trafikkunskap, 
friluftsdag och även samlat information till senare bildprojekt. Allt vid ett och samma tillfälle. 
Pedagog B säger också att de använder bild i temaarbete och även mycket i SO- och NO-
ämnen. Detta för att förtydliga och konkretisera fakta för barnen. 
 

Utbildning 
Av de fyra pedagoger som studien omfattar upplever blott en att denne har en utbildning som 
täcker ämnet bild. Pedagog A är i grunden förskollärare och säger sig ha bildutbildning där, 
dock inte i sin lärarutbildning och tycker sig därmed ha grunderna. Hon önskar sig 
fortbildning inom ämnet liksom alla de andra verkar göra och har även varit på diverse kurser. 
Pedagog B anser inte att hon har utbildning i bild då det är, enligt henne, alldeles för 
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längesedan hon läste ämnet. Hon tycker sig ha glömt det mesta och skulle gärna uppdatera 
sig. Pedagog C säger tydligt att hon inte har någon utbildning inom bild men att hon ändå kan 
känna sig kompetent att undervisa i ämnet. Hon menar att hon kan känna sig tillräckligt idérik 
och att hon är intresserad av bild. Pedagog D tycker sig ha adekvat utbildning i sin 
lärarutbildning. Hon har läst bild. Pedagog B och D uttrycker en gemensam önskan om att få 
ta in fler konstnärer och få fortbildning på så sätt genom vad vi uppfattar som studiecirklar, 
samt att barnen skall få se hur konstnärer arbetar.  
 

Bildämnets status 
Vid våra intervjuer med pedagogerna framgår det mer eller mindre tydligt att de alla anser att 
bildämnet är viktigt. Pedagog D, som anser sig själv vara en bildmänniska, tycker att 
bildämnet är bland det viktigaste av skolans ämnen om hon skall gå efter sina känslor och 
åsikter. Dock inser hon att, i dagens samhälle, så kommer språkundervisning och matematik 
före då det är grundläggande för en bra utbildning. De uttrycker alla att skolan de arbetar på är 
en kreativ skola som lägger tonvikt vid bildämnet. Ingen av de fyra pedagogerna säger sig 
känna att bildämnet prioriteras bort, men samtidigt verkar alla anse att de har för lite bild.  
 

Jag tror inte att det anses viktigt och jämbördigt på någon skola än så länge. Det 
gör det inte. Dels är det för lite tid i veckan och det känns ofta som att det är så 
mycket annat som man ska hinna med, Så att, det är klart att vi tycker att vi ska ha 
bild med på schemat och så, och att det inte ska glömmas bort men det är inte 
jämbördigt på något sätt. Det är det inte. (Pedagog A) 
 
Vi försöker att höja ämnets status. (Pedagog B) 

 
Pedagog D anser att skolan månar om bildundervisningen och att det finns möjligheter att 
köpa in materiel som behövs emedan Pedagog A menar att det är köpstopp just nu.  
Pedagog B berättar att skolan har investerat i en brännugn för att kunna arbeta bättre med 
keramik. För att köpa ugnen använde skolan pengar som den har fått in av att ha lärarelever 
och andra elever. Hon menar att i och med denna investering så visar det att skolan satsar på 
estetisk verksamhet och att pedagogerna som är verksamma på skolan vill lyfta fram 
kreativiteten och öka möjligheterna för barnen att skapa i fler material. 
 

Pedagogens roll 
En av intervjufrågorna handlade om hur pedagogerna arbetar med bildämnet. Detta ledde 
åtminstone ett par av dem in på saker som även litteraturen har tagit upp, till exempel barns 
självkritik och vikten av att ha en pedagog som effektivt kan guida barnen till lärdom. I det 
här temat låter vi pedagogerna föra sin egen talan så mycket som möjligt. 
 

Vi har också gjort en bra grej tycker vi på min avdelning att varje barn har ett 
eget personligt ritblock som man använder då till att rita vad man vill i, men, man 
får aldrig dra ur ett blad ur det och man ska fylla hela bilderna så att det är inget 
sånt här slit och släng. Vi har några barn som aldrig är nöjda med det de gör och 
om de får dra ur och dra ur så är snart ritblocket tomt. Vi har haft sådana 
tidigare så vi har kommit överens om att i den här så sitter det kvar och du kan 
fortsätta nästa gång på din bild, den behöver inte vara klar nu. Den kan ta tid. 
(Pedagog B) 
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Om de som inte kan rita mer än streckgubbar när de kommer till ettan försöker 
man att hjälpa vidare så att de tycker att de kan. Och det vill ju att jag ritar 
mycket åt barnen. De, för att de ska komma vidare… Kan du göra en katt åt mig? 
Ja då kan jag gå och göra en katt. Jag är inte jättebra på att rita men jag kan visa 
så att de får en idé om det och det gör faktiskt att de kommer vidare ofta. Att man 
lär dem att de ska titta på hur katten på bilden ser ut och det handlar mycket om 
att se. Istället för att bara rita ur huvudet så måste man lära sig att se saker och 
ting. (Pedagog A) 
 

Under de observationer som utförts har alla fyra pedagoger visat sina individuella didaktiska 
förmågor. De stora skillnaderna som vi noterade vid observationerna, var att det skiljde sig i 
pedagogrollerna gällande styrande och guidning. I pedagog A och B’s klassrum praktiserades 
guidning hellre än styrning. Barnen får uppgifter tilldelade till sig om att hämta färg, penslar 
och annat material på egen hand. Och det gör de utan att bråka. I pedagog C och D’s klassrum 
får barnen det mesta av materialet framdukat åt sig. I pedagog A och B’s klassrum gick 
städningen betydligt mer smidigt till än hos pedagog C och D där pedagogerna fick tjata på 
eleverna.  
 

Fröken, kan du komma och hämta min färg? Jag är klar med den. (Elev i pedagog 
C och D’s klassrum vid städningen efter bildarbetet) 
 

Pedagog C går slutligen fram till en grupp barn och frågar om de tror att färgen och penslarna 
skall försvinna från bänkarna av sig självt. Cirka en tredjedel av klassen hjälpte till att städa i 
pedagog C och D’s klassrum, medan så gott som alla deltog i städningen efter bildlektionen i 
pedagog A och B’s klassrum.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Något vi fick erfara vid pilotstudien var att våra frågor var krångligt formulerade. Det skulle 
ha fordrats en hel del förkunskap om ämnet för att verkligen förstå vad vi ville få ut av dessa 
formuleringar och så ville vi inte ha det. Vi blev även förvånade över hur kort tid det hade 
tagit att genomföra intervjun. Stukát (2005) påpekar, som vi i metoden nämnt, att det kan 
finnas fördelar och nackdelar med att vara två som intervjuar. Fördelarna är att man har fyra 
ögon och öron vid intervjutillfället och kan på så sätt enklare följa upp intressanta utsagor 
med diverse följdfrågor. Nackdelarna med denna metod är att den som blir intervjuad kan 
känna sig i underläge och att detta kan göra att svaren blir mindre ärliga. Det är större risk att 
personen ger svar som hon/han tror att vi förväntar oss, snarare än sin egen personliga åsikt. 
Vi tror dock att det hade varit svårare att dra slutsatser om vi inte hade använt oss av 
intervjuer och istället brukat enkäter. 
 
Vi tror att intervjuerna fortlöpte så smärtfritt som de gjorde delvis på grund av att vi använde 
en diktafon. Diktafonen i fråga har inte en typisk mikrofon utan ser snarare ut som en 
telefonlur. Vi tror att det minskade eventuella stresskänslor hos pedagogerna. Någon 
kommenterade också att det inte såg ut som en mikrofon och att det snarare var som att prata i 
telefon inför publik. Det ser vi som positivt. 

 

Resultatdiskussion 
Sytet med studien har varit att få en inblick i aktiva pedagogers arbete med bildämnet. Detta 
för att bildämnet många gånger förbises i lärarutbildningen, såtillvida att blivande lärare inte 
väljer det som specialisering eller att läsa till bildlärare. Då vi personligen känner att 
bildämnet är ett ämne som kan inkluderas i alla skolans ämnen, så vore det logiskt om det var 
en obligatorisk del av lärarutbildningen i stort. Till viss del har våra farhågor om 
utbildningsbrist besannats, men, vi ser även att det inte är så mörkt som vi fruktade. Vi har 
fått fylliga, givande och framför allt intressanta svar på de frågor vi har ställt och detta bidrog 
enormt mycket till att arbetet kunde färdigställas. 
 
Pedagogerna vi har intervjuat har visat, vad vi anser vara, goda kreativa förmågor samt 
kunskap om bildämnets funktion, olika sätt att arbeta och så vidare. Vi uppfattade dem inte 
som att de anser att bristen på bildutbildning ligger dem i fatet. De önskar alla fortbildning 
inom ämnet men verkar ändå trygga i sin roll som bildlärare, såväl som lärare i andra ämnen. 
Det som framgick tydligt var att den pedagog som hade förskollärare som yrkesbakgrund, det 
vill säga Pedagog B, hade mest utbildningserfarenhet av bildämnet. Pedagog D har bild i sin 
lärarutbildning men det var ett tillval som hon fick göra. Det var alltså inte ett obligatoriskt 
moment i lärarutbildningen på samma sätt som för Pedagog B med förskollärarutbildning som 
bakgrund. Det vi skulle önska är alltså att det skulle ingå ett obligatoriskt bildmoment i alla 
lärarutbildningar. Vi är medvetna om att det underlättar om man som person har ett estetiskt 
intresse, men, det är inte en absolut nödvändighet för att studera bildämnet. Det kan också 
krävas att man studerar bildämnet för att upptäcka sin artistiska ådra, samt att lära känna sin 
egen skapandeprocess för att sedan kunna hjälpa och stötta sina framtida elever inom 
bildämnet. Detta är något till exempel Bendroth Karlsson (1996) tar upp. Det vill säga vikten 
av att pedagogen har kunskap om och förståelse för barns skapandeprocess. 
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Under arbetets gång och nu så här i efterhand, efter intervjuer och observationer, kan vi dra 
slutsatsen att bildämnet är minst lika viktigt som vi trott. Det är ett ämne som är oerhört 
mångsidigt och integreringsbart i så gott som alla andra skolämnen. Det finns fortfarande en 
uppfattning om att bildämnet inte är lika viktigt som kärnämnena, samt att det då många 
gånger blir bortprioriterat som renodlat ämne. Däremot använder pedagoger sig mycket av 
bild utan att de kanske tänker på det i andra ämnen för att bättre konkretisera och förtydliga 
uppgifter. 
 
Vi har sett att skolan många gånger har resurser vad gäller material, men det nyttjas inte. Det 
vi upptäckte i vår studie var till exempel att det finns en välutrustad ateljé att vistas i men att 
pedagogen undvek att undervisa där för att barnen blev ”stimmiga”. Det finns alltså goda 
förutsättningar för ett friare bildarbete i fina lokaler, men detta utnyttjades inte. Kanske beror 
det på att pedagogen anser att klassrummet är en bättre plats att vistas i, eller så har det att 
göra med ovana inför ett nytt rum. Vi tror att det kan handla om en för stor omställning, både 
för pedagogen och för barnen. Att det hela grundar sig i en otrygghet. Kanske är pedagogen 
rädd för att förlora den övergripande kontrollen på barngruppen. Kanske beror det på något 
annat. Kontentan är att förutsättningarna förefaller mycket goda för bildskapande på skolan. 
Några hinder upplevs inte, men önskvärt är mer utbildning och fortbildning inom ämnet bild. 
Pedagogerna arbetar aktivt för att höja bildämnets status och då behövs fortbildningen. Den 
behövs både som en kunskapskälla men också som stimuli. Vi lever i ett samhälle i ständig 
förändring. Förändringar kräver att vi människor besitter kreativitet och flexibilitet, samt 
skapande förmåga. Om vi i skolans värld inte uppmuntrar och framhäver vikten av detta, vem 
ska då göra det? 
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07-10-01 
Till alla föräldrar, 
 
Vi är två studenter från lärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi avser att göra en studie på 
ert barns skola där vi kommer att undersöka pedagogers arbete med bildundervisning. 
 
Då det inte ingår någon obligatorisk bildundervisning i lärarprogrammet är vi intresserade av 
att se hur pedagoger handskas med detta ämne ute i fält. 
 
Vi kommer att delta och observera vid situationer där bildämnet är i fokus. Vi har även för 
avsikt att undersöka den materiella tillgången som skolan erbjuder samt hur det pedagogiska 
rummet bidrar till en skapande miljö. Studien involverar fyra olika pedagoger som alla arbetar 
i första/andra klass. Det etiska forskningsrådet menar att den typ av undersökning vi skall 
göra inte kräver tillstånd från föräldrar, men, vi anser att ni bör få veta vad som sker i skolan, 
samt att ni har möjlighet att kontakta oss om ni har några funderingar. All data som vi samlar 
in kommer att behandlas konfidentiellt. Alla namn, såsom pedagoger, barn och skola, kommer 
att vara fingerade. Alla medverkande har rätt att avbryta sitt deltagande i studien under hela 
förloppets gång. Eventuellt kommer det att ske fotografering men då endast på rummet i sig 
och på barnens verk. Ingen människa kommer att fotograferas. Studien kommer att 
rapporteras i form av ett examensarbete på lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. 
 
Vi avser att genomföra datainsamlingen under veckorna 41-42. 
 
Kontakta gärna oss också om du har några frågor eller funderingar.  
 
Maria Forsberg 
E-mail 
073* *** *** 
 
Helena Marsch 
E-mail 
070* *** *** 
 
 
Väl mött! 
 
 
Handledare: 
Institutionen för Pedagogik, Psykologi och Didaktik 
Högskolan i Gävle 
Telefon: 026 ** ** ** 
E-mail  
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Intervjufrågor 
 
Hur många timmar i veckan arbetar ni med bild i klassen? Skiljer det sig från vecka till 
vecka? 
 
Hur integrerar ni bildämnet i andra ämnen? 
 
Hur planeras ämnet bild? 
 
På vilket sätt stimulerar ert pedagogiska rum till bildarbete? 
 
Finns det bilduppgifter som fordrar att ni vistas i andra lokaler, isåfall var? Tillgänglighet? 
 
Känner du dig utbildningsmässigt kompetent att undervisa i bildämnet? 
 
Arbetar du på en bildvänlig skola? 
 
Anses bildämnet vara viktigt och jämbördigt med andra ämnen på din skola? 
 
Finns det något du anser kan förändras och förbättras? 
 
Hur ser du själv på bildämnet? 
 


