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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka en specifik lärobok i bild utifrån den 

gällande kursplanen i bild. Tidigare forskning visar att bildlärare är de lärare som sällan eller 

aldrig använder sig av läroböcker i undervisningen. Tidigare forskning visar även att 

bildlärare anser att det finns så pass lite undervisningsmaterial inom bildämnet att de tvingas 

skapa eget undervisningsmaterial och de få undervisningsmaterial som faktiskt finns lever inte 

upp till den standarden läraren vill ha på undervisningen. För att undersöka detta djupare 

genomfördes en undersökning där en lärobok i bild valdes ut och därefter gjordes en kvalitativ 

innehållsanalys utifrån läroboken och den gällande kursplanen i bild. Resultatet visar att 

läroboken saknar vissa delar för att leva upp till kursplanens uppnåendemål, men visar även 

att läroboken har ett rikt innehåll. 

 
 
Nyckelord: bild, kursplan, lärobok, bildlärare.
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Inledning 

 

Hur ser läroboksanvändningen ut i bildundervisningen på högstadiet? Jag studerar till 

gymnasielärare i ämnena svenska och bild. Eftersom jag skall bli lärare i två olika ämnen har 

jag även gjort praktik i dessa två ämnen. En av de stora skillnaderna som jag har upplevt är att 

bildundervisningen i princip aldrig använder sig av en lärobok. I de allra flesta ämnen i skolan 

finns det tillgång till läroböcker av något slag, men inte i bildämnet.  

 

Jag har varit på två olika skolor och närvarat på bildundervisningen. Ingen av dessa skolor 

använde sig av läroböcker i bildundervisningen. Detta gjorde att jag började fundera närmare 

kring läroböcker i bildämnet. Finns det inga?  

 

Från början hade jag en tanke på att göra en egen lärobok i bild. Därefter insåg jag att det 

skulle ta alldeles för lång tid och att skapa en lärobok är något som kan ta år att göra. Istället 

började jag leta efter läroböcker inom bildämnet. Jag fann nästintill inga läroböcker inom 

bildämnet alls. Inte konstigt att ingen av skolorna jag har varit på har saknat läroböcker i 

bildundervisningen. Men hur var det egentligen med de få läroböckerna jag fann, är de 

inaktuella eller varför används inte de i undervisningen?
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Syfte och frågeställningar 

 

Tidigare forskning har visat att så många som fyra av tio bildlärare aldrig använder sig av 

läroböcker i undervisningen.1 I en rapport som Skolverket skrev år 2006 framkom att de flesta 

bildlärare använder sig av egenproducerat material i undervisningen. En av bildlärarna som 

deltog i denna undersökning ansåg att det var på grund av att det fanns så lite 

undervisningsmaterial i ämnet som hon var tvungen att framställa eget 

undervisningsmaterial.2 I undersökningen framgår även att ett skäl till varför bildlärare inte 

använder sig av läroböcker är för att det är brist på läroböcker i bild eller att de inte har hittat 

någon lärobok som är innehåller det som bildläraren vill att undervisningen skall innehålla.3 

 

Utifrån detta vill jag närmare studera en lärobok i bild för att se hur den förhåller sig till 

kursplanen i bild. Syftet med denna uppsats är således att undersöka i vilken mån en specifik 

lärobok i bild lever upp till den nuvarande kursplanens mål. Kursplanens mål är riktlinjen för 

vad bildundervisningen skall innehålla, och om läroboken lever upp till kursplanens mål kan 

läroboken hjälpa till att säkerhetsställa en slags kunskapsgaranti för elever och lärare. 

 

Frågeställningen som jag utgår från och vill få svar på: 

- I vilken mån lever den lärobok jag valt ut upp till den nuvarande kursplanens mål? 

                                                 
1 Läromedlens roll i undervisningen [Elektronisk resurs] : grundskollärares val, användning och bedömning av 
läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, Skolverket, [Stockholm], 2006(a), s.42 
2 Ibid. s.44 
3 Ibid. s.44 
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 Definition av läromedel 

 

Här kommer jag att presentera vad som räknas som läromedel samt vad styrdokumenten tar 

upp gällande läromedel och läroböcker. 

 

I skolan använder sig lärare och elever av läromedel, men vad är egentligen ett läromedel?  

I Lpo94 finns ingen definition på läromedel utan läromedel nämns bara i samband med 

rektorns ansvar att se till att eleverna har tillgång till läromedel.4  

I skollagen förkommer läromedel inte heller i klartext istället står följande: 

 

4 § Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång 

till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I 

verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för 

eleverna.5 

 

Böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel kan här tolkas som läromedel, men 

behöver inte tolkas så. I grundskoleförordningen finns heller ingen definition av vad 

läromedel är utan det står endast att eleverna skall ha tillgång till läromedel i undervisningen.6 

 

Läroboken och andra tryckta läromedel är det som används mest i skolans verksamhet, 

förutom i ämnet bild där det mest förekommer egenproducerat material. Undersökningar visar 

att främst lärare som undervisar i bild årskurs 9 är de lärare som efterlyser ett vidare utbud av 

läromedel. 7  Läromedel är något som ses som en resurs för undervisningen och lärandet. 

Vanligtvis räknas läroböcker som läromedel, men även andra saker som till exempel digitala 

resurser räknas som läromedel.8 

 

 

 

                                                 
4 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet : Lpo 94, Skolverket, Stockholm, 1994 
5 Sverige, Skollagen., 1. uppl., i dess betydelse den 1 januari 1998, Norstedts juridik, Stockholm, 1998, §4 
6 Djurstedt, Bengt & Kastan, Agnes (red.), Grundskoleförordningen, Gothia, Göteborg, 1994, §24 
7 Skolverket, 2006(a), s.58 
8 Läromedel, http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/läromedel, Nationalencyklopedin, hämtat 
2010-11-30 
 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/l�romedel
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Vad klassas som en lärobok? 
 

I Sverige är det tillåtet för alla människor att producera och sälja läromedel. Det krävs således 

ingen utbildning eller liknande. Läromedlen är marknadsberoende. Oftast är det den 

undervisande läraren som styr valet av lärobok. Det är alltså efterfrågan som styr 

produktionen av läromedel. Trots att det inte direkt står något specifikt om läroboken i varken 

Lpo94 eller skollagen har läroboken en viktig roll i skolan. Läroboken skall leverera ett 

innehåll som är intressant för eleverna samt bidrar till att eleven kan uppfatta sammanhang 

och helheten.9  

 

                                                 
9 Lärobok om läroböcker, Läromedelsförfattarnas förening, Stockholm, 1991, s.26 
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Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera bildämnets utveckling från 1800-talets början fram 

till idag. Jag kommer även att behandla hur läromedelsanvändningen har sett ut inom 

bildämnet, både historiskt och i nutid. 

 

Bildämnets historia 
 
Bildämnet har, till skillnad från många andra ämnen, ingen lång skolhistoria.  

År 1820 infördes ett frivilligt ämne som kallades för linearritning, vilket motsvarade 

bildämnet. Linearritning innebar att eleverna fick öva sig på att se och uppfatta former, samt 

göra olika övningar i geometri. Detta skulle underlätta inför att rita på fri hand. Man använde 

sig av läroböcker i linearritning och en del av läroböckerna innehöll ingående instruktioner för 

att även lärare utan teckningskunskaper skulle kunna undervisa i ämnet. 10 

 

Under den senare delen av 1800-talet ägde några avgörande förändringar i bildämnet rum. Det 

bestämdes att teckningsundervisning skulle bli obligatoriskt både i folkskolor och läroverk. 

Samtidigt som detta skedde infördes även Stuhlmanns metoder i teckningsundervisningen. 

Adolf Stuhlmanns metod gick ut på att: 

 

Eleverna fick teckna på papper försedda med rutnät. Ofta visade läraren upp en 

förlaga, också den försedd med rutnät, inför klassen, och denna förlaga skulle 

eleverna rita av steg för steg samtidigt som läraren ritade före på tavlan.11 

 
 

Stuhlmanns metod blev mycket populär, framför allt eftersom läraren inte behövde ha några 

kunskaper i teckning för att kunna undervisa efter denna metod.12 Men i 1900-talets början 

kom dock denna metod att bli granskad och omprövad eftersom man ansåg att eleverna inte 

utvecklades tillräckligt i ämnet. Förr hade teckningsundervisningen främst varit förberedande 

                                                 
10 Petterson, Sten & Åsén, Gunnar, Bildundervisningen och det pedagogiska rummet : traditioner, 
föreställningar och undervisningsprocess inom skolämnet teckning/bild i grundskolan, Institutionen för 
pedagogik, Högsk. för lärarutbildning, Diss. av båda förf. Stockholm : Univ., Stockholm, 1989, s.73-77 
11 Lind, Ulla, Hasselberg, Kersti & Kühlhorn, Britt-Marie (red.), Tidsbilder : perspektiv på skola och 
bildskapande under 150 år, Utbildningsradion, Stockholm, 1992, s.12-13 
12 Petterson, 1989, s.79 
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för industrin, men nu höjdes kraven. 13 Nyttoaspekten dämpades och man införde istället nya 

idéer. 14 Man såg nu teckningsundervisningen som allmänbildning och man ansåg att synen 

skulle tränas samtidigt som fantasin skulle stimuleras, detta för att kunna glädja sig och dra 

nytta av den konst och kultur som samhället bjöd på. 15 

 
 
År 1930 genomfördes en ny granskning och en ny undervisningsplan skapades. Två nya delar 

fick nu ingå i teckningsämnet; konsthistoria och stilhistorisk teckning.16 Teckningsämnet 

fortsatte att utvecklas och under mellankrigstiden i Sverige växte tanken om att barnets 

teckningar alltid är rätt eftersom de visar på var i utvecklingen som barnet befinner sig. 

Tidigare undervisningssätt, med kopiering och att eleverna skulle rita av, var nu helt 

avfärdade. Läraren skulle nu istället arbeta för att anpassa övningarna till varje elevs nivå.17 

 

På 1950-talet fördes diskussioner kring teckningsämnet. Frågorna berörde då huruvida det fria 

skapandet skulle premieras eller om fokus istället skulle ligga på att skapa en konstnärlig och 

teknisk bildning hos eleverna. 1952 infördes en ny kursplan där man försökte tillgodose både 

gamla och nya idéer. Teckningsämnet utökades till att innehålla både konstkännedom och 

traditionell teckning, och ansågs fortfarande som ett viktigt skolämne. Dock bestämdes att 

teckningsundervisningen endast fick en timme per vecka.18 Vilket befäster ämnets relativt 

låga status gentemot skolans andra ämnen. 

 

Under 1960-talet diskuterades teckningsämnets innehåll återigen. Denna gång rörde 

diskussionen främst att eleverna behövde få ett kritiskt förhållningssätt gentemot media och 

teknologi. Bildämnet fick då, i slutet av 1960-talet, en inriktning mot kommunikation och 

bildanalys.19 I Lgr 69 framgår att teckningsämnet nu skulle fokusera på bildtolkning och 

bildanalys. Det fria skapandet gällde mer för elever i yngre åldrar. Teckningsämnet behöll 

undervisningstiden en timme per vecka trots att innehållet i ämnet nu hade utökats. När Lgr 

80 kom bytte ämnet namn från teckning till bild, något som tydliggjorde ämnets utökade 

                                                 
13 Frost, Ulla, Förlagor och teckningsläror : ett bidrag till den svenska teckningsundervisningens historia särskilt 
avseende 1800-talet, Institutionen för konstvetenskap, Univ., Diss. Stockholm : Univ., Stockholm, 1988, s.83-84 
14 Petterson, 1989, s.82-83 
15 Frost, 1988, s.122 
16 Petterson, 1989, s.88 
17 Ibid. s.91 
18 Ibid. 1989, s.97 
19 Ibid. 1989, s.69 
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innehåll och inriktning.20 1994 ersattes Lgr 80 av Lpo94, vilken är den aktuella läroplanen för 

grundskolan. Jag kommer att gå djupare in på den senare i examensarbetet. 

 

 
 

Läromedel i bild förr 
 
På 1800-talet handlade undervisningen i teckning främst om att rita av förlagor. Denna typ av 

undervisning krävde inte att läraren var kunnig inom ämnet utan endast att läraren instruerade 

eleverna om uppgiften. Senare in på 1800-talet började idén om att rita av reella ting leta sig in i 

teckningsundervisningen.21 Det var vanligast att lärarna själva skapade olika sorters läromedel. 

Lärarna skapade således bilder av människor, djur och växter som eleverna sedan fick rita av. Den 

stora nackdelen med detta var att eleverna själva inte fick öva på att se och omvandla något 

tredimensionellt till något tvådimensionellt.22 

 

Läromedel i bild idag 
 
År 1989 genomförde Pettersson och Åsén en undersökning där de bland annat tittade på 

användningen av läromedel i bildundervisningen. Utifrån intervjusvaren som Petterson och 

Åsén fått fram i sin forskning kring läromedel kan man se att läroböckerna lyser med sin 

frånvaro i undervisningen. Exempel på några intervjusvar; ”Jag planerar efter eget huvud, 

tittar kanske i min samling med idéer från lärarhögskolan. Jag använder inga böcker eller 

handledningar.” En annan lärare säger ”Tyvärr finns det dåligt med läromedel och 

läroböcker.”23 Petterson konstaterar att de flesta av de lärare som intervjuats utgår från eget 

material i sin undervisning och lektionsplanering.24 Skolverket kräver inte att lärare använder 

sig av just böcker. Däremot är användandet av läromedel ett krav, då det står i 

grundskoleförordningen.25 

 

I Läromedlens roll i undervisningen, en undersökning gjord av Skolverket 2006, framkom att 

lärare väljer läromedel som överensstämmer med lärarens egen syn på kunskap och lärande 

                                                 
20 Ibid. 1989, s.114-116 
21 Frost, 1988, s.24, 79 
22 Ibid. s.75, 62 
23 Petterson, 1989, s.191 
24 Ibid. s.126 
25 Djurstedt, 1994, §24 
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samt hur man genomför undervisningen. I samma undersökning framkom även att i andra 

ämnen har läroboken och andra tryckta läromedel fortfarande en dominerande roll, men i bild 

används mest egenproducerat läromedel.26 Skolverket skriver vidare att läroplaner och 

kursplaner har en stor betydelse för de förlagsproducerade läroböckernas innehåll. I en 

delstudie till Läromedlens roll i undervisningen framkom att läroböckernas författare och 

redaktörer anger att de har läroplaner och kursplaner som en grund då de utformar en 

lärobok.27 Dock gjordes en annan undersökning, Från idé till färdigt läromedel, i samband 

med Skolverkets Läromedlens roll i undervisningen som visar att författare till läroböcker i 

bild inte använder sig av styrdokumenten då läroböckerna utformas. Författarna överlåter 

istället detta till förlagen genom att låta förlaget vara ansvarigt för att bokens innehåll 

motsvarar styrdokumentens innehåll.28 

 

Majoriteten av de lärare som medverkade i Skolverkets undersökning Läromedlens roll i 

undervisningen svarade att de instämmer helt eller delvis i ”att läroböcker säkerställer att 

undervisningen överensstämmer med läroplan och kursplan.” Dock framkommer att det är en 

skillnad mellan de olika ämnena. I bild, där läroboken används minst, är det färre lärare som 

håller med i påståendet än lärare i andra ämnen. 29 

 

Boel Englund skriver i en artikel i Pedagogisk forskning i Sverige kring tidigare forskning om 

läromedel och styrning. Englund tar upp fem olika punkter till varför läroboken styr i skolan. 

Den första punkten handlar om att läroboken har en kunskapsgaranterande, auktoriserande 

roll.30 Med detta menar Englund att läroboken ses som en trygghet av läraren för att uppnå 

kursplanens mål.31 Den andra punkten som Englund tar upp handlar om att läroboken har en 

gemensamhetsskapande, sammanhållande roll. Englund menar att läroboken har en viktig roll 

i undervisningen då den erbjuder ett sammanhang för studierna. Punkt tre;  läroboken 

underlättar utvärderingen. Läroboken underlättar, enligt Englund, för läraren då hänvisning 

till läroboken kan ges inför prov eller annan typ av utvärdering av elevernas kunskaper. Punkt 

fyra handlar om att läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet. Detta , enligt Englund, 

gäller både lärare och elever. Lärare som anser sig vara svaga i sina ämneskunskaper kan se 

                                                 
26 Skolverket, 2006(a), s.130 
27 Ibid. s.132 
28 Ibid. s.159 
29 Ibid. s.132 
30 Englund, Boel, Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande, Pedagogisk forskning i Sverige 4, 
Lärarhögskolan : Stockholm, Stockholm, 1999, s.339 
31 Ibid. s. 339 
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läroboken som ett stöd i undervisningen och elever som missat någon lektion kan ta igen 

genom att läsa i läroboken. Detta, menar Englund, minskar arbetsbördan för läraren och gör 

det även lättare för eleverna att hänga med.32 Vidare skriver Englund som punkt fem att 

läroboken har en disciplinerande roll. Läroboken håller eleverna sysselsatta och bidrar även 

till att kaos kan undvikas i klassrummet.33 

 

Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen visar att bildlärarna anser att 

användningen av läromedel handlar om att anpassa undervisningen efter elevernas behov och 

förutsättningar. Det framkom även att det till stor del var elevernas önskemål som styrde 

lärarens val av läromedel.34 

 

I Pettersson och Åséns undersökning som nämndes tidigare framkom att få bildlärare använde 

sig av en lärobok i undervisningen. I kursplanen står det att eleverna skall kunna framställa 

bilder med både traditionella och moderna tekniker och metoder. Det är av stor betydelse att 

det finns tillgång till material och teknisk utrustning för att eleverna skall kunna uppnå detta. 

Dock visade Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen att många skolor inte har 

de materiella förutsättningarna att leva upp till kursplanens mål.35 

 

 

 
 

                                                 
32 Ibid. s.340 
33 Ibid. s.340 
34 Skolverket, 2006(a), s.135 
35 Skolverket, 2006(a), s.135 
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Styrdokument 

Läroplan och kursplan 
 
Skillnaden på läroplan och kursplan är bland annat att läroplanen fastställs av riksdagen 

medan kursplanen fastställs av Skolverket. Läroplanen innehåller strävansmål samt 

uppnåendemål för hela utbildningen medan kursplanen inriktar sig på en specifik kurs och 

innehåller bestämda mål och krav som ställs på eleven i ett ämne. I kursplanen finns även 

betygskriterier för VG och MVG samt målen som eleven skall ha nått upp till vid avslutad 

kurs.  

 

Den nuvarande läroplanen, Lpo94, kommer till hösten att bytas ut mot Lgr11. Inom Lpo94 

har fokus i bildämnet varit ”elevens förmåga att använda bilden som en av flera vägar till 

kunskap och personlig utveckling.”36  Inom Lgr11 kommer fokus inom bildämnet handla om att 

fördjupa elevernas förmåga att analysera och tolka bilder samt premiera användningen av digitala 

medier.37 

 

 

Bildämnet i skolan 
 

I kursplanen för bild står det att ämnet syftar till att ”utveckla såväl kunskaper om bilden som 

kunskaper i att framställa, analysera och kommunicera med bilder. Den skall utveckla lust, 

kreativitet och skapande förmåga, ge allmänbildning inom bildområdet och leda till att eleven 

skaffar sig en egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt informationsflöde.” Vidare 

skriver Skolverket att ”kunskaper om bilder och bildkommunikation är en viktig förutsättning 

för att aktivt delta i samhällslivet”. Bildämnet är således ett stort ämne som förmedlar 

kunskaper som eleverna kommer att behöva för att kunna förstå och delta i ett normalt 

samhällsliv. 

 

                                                 
36 Grundskolan : kursplaner och betygskriterier. Kommentarer, Statens skolverk, Stockholm, 2000, s.26 
37 Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Statens skolverk, Stockholm, 2011, s.6 
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Kursplanen i bild 
 
Det finns två olika sorters mål i kursplanen. Dels finns det så kallade strävansmål, som anger 

vad skolan skall eftersträva att eleverna skall lära sig, och sedan finns även mål som eleverna 

skall ha uppnått vid slutet av årskurs fem samt mål som eleverna skall ha uppnått vid slutet av 

årskurs nio. Jag kommer att fokusera på målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av 

årskurs nio. Detta eftersom läroboken jag har valt är riktad mot högstadiet samt att jag själv 

kommer att undervisa på högstadiet. Jag väljer att utgå ifrån Lpo94 och dess kursplan i bild 

eftersom det är den som fortfarande gäller då denna uppsats skrivs, samt att syftet med 

uppsatsen är att undersöka en lärobok i bild utifrån den nuvarande kursplanen i bild. 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret  

Eleven skall  
– ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och moderna 
metoder och tekniker,  

– kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften, 

– kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, nyheter 
och information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder, 

– ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till några 
framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella verksamheter inom 
bildområdet. 38 

                                                 
38 Skolverket, 1994 
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 Metod 
 
Här kommer jag att presentera vilken metod jag har valt att använda, samt motivera varför jag 

har valt just denna metod. Jag kommer även att ta upp hur jag har genomfört undersökningen, 

samt hur jag har genomfört mitt urval. 

 

Denna undersökning kommer att handla om att ta reda på förekomsten av kursplanens mål i 

en lärobok i bild, och ta reda på hur ofta och i vilken omfattning kursplanens mål förekommer 

i läroboken. Jag kommer att genomföra en kvalitativ innehållsanalys. En innehållsanalys 

används oftast för att räkna förekomsten av vissa företeelser i en text utifrån ett specifikt 

forskningssyfte. Det är då en kvantitativ innehållsanalys.39 Innehållsanalys kan även användas 

i ett vidare begrepp och då inkluderas alla sorts analyser där en systematisk genomgång görs 

för att beskriva textinnehållet. En kvalitativ innehållsanalys, som jag kommer att genomföra, 

är en textanalys där förekomsten av vissa företeelser inte räknas.40 Jag kommer studera 

kursplanen samt en lärobokstext och koncentrera mig på innehållet i dessa två. Jag kommer 

således inte att räkna företeelser utan istället koncentrera mig på vad texterna säger, och på så 

sätt genomföra en kvalitativ innehållsanalys. 

 

En kvalitativ innehållsanalys kan genomföras med hjälp av ett kodschema.41 Då jag skall 

undersöka förekomsten av kursplanens mål i en lärobok i bild väljer jag att utgå ifrån ett 

kodschema bestående av tre huvudfrågor. Dessa tre huvudfrågor kommer jag att ställa 

frekvent i den lärobok jag har valt ut. Därefter kommer resultatet att sammanställas och 

analyseras. Läroboken är uppdelad på så sätt att information kring ämnet tas upp först därefter 

ges några uppgifter till eleven att lösa. Jag kommer att fokusera på både informationsdelen i 

boken samt på de uppgifter som följer varje kapitel. Detta eftersom jag anser att 

informationen som ges innan till största del är inledande och uppgifterna innehåller mer fakta 

om hur eleverna skall gå till väga. 

 

Kodschemat är baserat på kursplanen i bild för grundskolan. Jag har valt att endast fokusera 

på kursmålen som elever i slutet av årskurs nio skall ha uppnått. Detta eftersom läroboken 

riktar sig mot högstadiet.  

                                                 
39 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund 2005, s.43-44 
40 Ibid. s.44 
41 Ibid. s.227 
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1. I vilken mån innehåller läroboken information så att eleven självständigt skall kunna 

använda olika traditionella och moderna metoder och material? (Med metoder menar 

jag tillvägagångssättet och med material menar jag fysiska material såsom lera, gips, 

vattenfärg mfl.) 

2. Ger läroboken information om någon konstnär? (Samtida och historiska konstnärer) 

3. I vilket mån ger läroboken eleverna vägledning i bildanalys inom reklambilder, 
propaganda, konstbilder samt rörliga bilder? 

 
 
Kursplanens mål går att tolka på flera olika sätt. Jag har valt att tolka dem på så sätt att 

traditionella metoder och tekniker exempelvis kan vara att rita med blyerts och arbeta med 

skuggtekniker eller människans proportioner. Medan moderna metoder och tekniker 

exempelvis kan vara att arbeta med datorn och retuschera en bild i Photoshop. Jag har valt att 

skala ned kursplanens fyra uppnåendemål till tre frågor. Detta eftersom två av kursplanens 

uppnåendemål berör ämnet bildanalys och då kan utgöra en fråga i kodschemat. Kursplanens 

sista punkt handlar om konsthistorien och den samtida konsten. Det står ingenting om att 

eleven självständigt skall kunna uppnå kursmålen i slutet av årskurs nio. Detta har jag valt 

själv att lägga till eftersom Skolverket gjorde en undersökning 2005/2006, där de undersökte 

lärarnas utbildning i 16 kommunala grundskolor. Undersökningen visade att 13,7 procent att 

lärarna saknar en pedagogisk högskoleexamen.42 Enligt Skolverkets statistik, omfattande alla 

grundskolor i hela Sverige läsåret 2010/2011, är det 22,8% av lärarna i grundskolan som 

saknar pedagogisk högskoleexamen.43 På grund av att det finns så pass många obehöriga 

lärare ute i skolorna anser jag att det kan vara en fördel att ha en lärobok som eleven kan få 

fullständig information i. Då minimeras risken att eleverna går miste om kunskap på grund av 

lärarens obehörighet. Precis som Englund skriver i artikeln om läromedel och styrning i 

Pedagogisk forskning i Sverige, där hon anser att läroboken ses som en trygghet för läraren 

för att uppnå kursmålen44, ser jag läroboken även som en trygghet för eleven att uppnå 

kursmålen.  

 

 

                                                 
42 Lärarnas utbildning : en jämförelse i några kommuner mellan Skolverkets statistik och skolornas uppgifter, 
Skolverket, Stockholm, 2006(b) s.7 
43 Personal i grundskolan,  http://www.skolverket.se/sb/d/1639, Skolverket, tabell 2 
44 Englund,  1999, s.339 

http://www.skolverket.se/sb/d/1639
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Urval 
 
Jag mejlade ut till flera olika förlag som ger ut läromedel, såsom Liber, Studentlitteratur, 

Gleerups och Beta-pedagog, och frågade dels om de hade några läroböcker i bild för 

högstadiet och dels om de planerade att ge ut någon ny lärobok i bild till hösten när den nya 

läroplanen och kursplanen kommer.  Enligt svaren jag fick bedömde förlagen att det inte 

fanns någon efterfrågan på läroböcker i bild och därför producerade de heller inga sådana. 

Förlaget Liber svarade:  

 

”Nej, vi har inga läromedel för bildämnet på högstadiet. Då ämnet har en så praktisk inriktning 
har vi gjort bedömningen att det inte finns en marknad för läroböcker i bildämnet. Däremot ger 
vi ut en del litteratur som riktar sig till lärare.” 
 

 
De få förlag som hade något slag av läromedel i bild hade lärarhandledningar i bild eller 

böcker med inriktning på konsthistoria. Ett förlag hade även en lärobok för mellanstadiet.  

 

Jag bestämde mig för att söka efter fler läroböcker i bild. Jag sökte via www.bibliotek.se 

samt via http://libris.kb.se/ och fann då två läroböcker i bild: 

• Wetterholm, Hans (1992). Det synliga språket: en lärobok i bild. 1. uppl. Stockholm: 

Runa 

• Bohlin Brundin, Pia, Hasselberg, Kersti & Kühlhorn, Britt-Marie (1989). Lärobok i bild. 

2. uppl. Stockholm: Natur och kultur 

Efter att ha läst inledningen i böckerna kunde jag konstatera att Det synliga språket riktade sig 

till låg- och mellanstadiet medan Lärobok i bild riktar sig till både mellanstadiet och 

högstadiet. Då jag kommer att arbeta på högstadiet var detta mest intressant för mig och 

därför valde jag att göra min undersökning utifrån Lärobok i bild. Jag var i kontakt med en 

person som har arbetat länge inom just bildämnet i grundskola och hon arbetar nu med att 

utbilda bildlärare vid ett universitet. Hon berättade att hon kände till Lärobok i bild och 

rekommenderade den.  

http://www.bibliotek.se/
http://libris.kb.se/
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Resultat 

Här kommer jag att presentera vad jag har kommit fram till i min undersökning. Då jag gjorde 

min undersökning av läroboken utgick jag från de tre frågor som jag tidigare tog upp i 

metodavsnittet. Jag kommer att ta upp varje fråga för sig och gå igenom vad jag har funnit i 

läroboken.  

 

 

1. I vilken mån innehåller läroboken information så att eleven självständigt skall kunna 

använda olika traditionella och moderna metoder och material? (Med metoder menar 

jag tillvägagångssättet och med material menar jag fysiska material såsom lera, gips, 

vattenfärg mfl.) 

 
METOD MATERIAL 
Film (s.35-39) Blyerts (s.16, 24) 
Manus (s.35) Vattenfärg (s.33) 
Ljudeffekt (s.40) Täckfärg (s.33) 
Redigering (s.40) Gips (s.77) 
Retuschering (s.28) Keramik (s.96) 
Porträttfoto (s.68)  
Bildmontage (s.13)  
Trycktekniker (s.51)  
Overheadöverföring (s.14)  
Kroki (s.26) (snabb skiss av levande modell)  
Bildens kontext (s.27)  
Serier (s.30-31)  
Animation utan kamera (s.43)  
Rutuppförstoring (s.47)   
Frottage (s.47) (man lägger ett papper över 
ett föremål med ojämn yta och gnuggar med 
t.ex. en blyertspenna för att överföra det 
underliggande mönstret) 

 

Figurteckning (s.48)  
Montage (s.49)  
Collage (s.49)  
Assemblage (s.50) (kan liknas vid collage, 
men är uppbyggt av upphittat 
tredimentionellt material) 

 

Porträtteckning (s. 69)  
Färglära (s.70)  
Rörlig konstruktion (s.76)  
Stilleben (s.81)  
Rita diagram (s.84)  
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Parafras (s.85) ( bearbetning av en bild)  
Perspektiv (s.91-92)  
Skuggor (s.94)  
Karikatyr (s.105) (framställning av en 
persons karakteristiska drag på ett 
överdrivet sätt) 

 

 
 
Läroboken tar upp fler metoder än vad den tar upp material. Av de 28 metoder som läroboken 

tar upp är 23 metoder så pass välbeskrivna att eleven faktiskt skulle kunna klara av att lösa 

uppgiften utan hjälp från läraren. Dessa 23 metoder är gråmarkerade i tabellen. Resterande 

metoder innehåller inte tillräckligt med information för att eleven självständigt skall kunna 

använda metoden, utan eleven kommer att behöva hjälp från läraren för att kunna använda 

metoden. Dessa metoder är inte gråmarkerade i tabellen. När det gäller material är läroboken 

sparsam med information. Läroboken tar inte upp vad de olika materialen har för egenskaper. 

Något som gör att eleven kommer få svårigheter att hantera materialet utan att ha en lärare till 

hjälp. Enligt kursplanen i bild skall en elev i slutet av nionde läsåret ”ha förmågan att se och 

framställa bilder och former med hjälp av traditionella och moderna metoder och tekniker.”45 

Även om läroboken har fått med många olika tekniker och redskap i sitt innehåll, saknas det 

ändå många olika tekniker och redskap. Läroboken nämner ingenting om kol och hur man kan 

använda det. Inte heller nämner läroboken någonting kring oljefärg och akvarell. Läroboken 

tar knappt upp någonting alls kring olika färgers egenskaper, såsom att oljefärg torkar 

långsamt eller att akvarell kräver blött papper osv. Läroboken tar istället upp hur eleven kan 

skapa sin egen miniatyrteater eller en rörlig konstruktion eller att eleven skall göra ett 

cirkeldiagram. Saker som, enligt kursplanen, inte riktigt hör hemma i bildämnet.  

 

Enligt kursplanen skall eleven kunna använda både traditionella och moderna metoder och 

tekniker i sitt bildskapande. De metoder och tekniker som läroboken tar upp är främst 

traditionella metoder och tekniker, såsom animation utan kamera, trycktekniker, frottage mm. 

Av de 28 metoder som läroboken tar upp är det endast tre stycken som kan räknas till 

moderna tekniker och metoder. Det är film, redigering och retuschering som tillhör det 

moderna. Dock kan det diskuteras var gränsen för traditionellt skall dras när vi lever i ett 

utvecklat tekniksamhälle. Läroboken har utförligt beskrivit hur eleven skall gå tillväga för att 

skapa en film, dock har ingenting skrivits om hur själva filmkameran fungerar.  Vilket i detta 

sammanhang är bra eftersom filmkameror idag ser annorlunda ut samt fungerar annorlunda än 

                                                 
45 Skolverket, 1994 
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vad de gjorde då boken skrevs. I och med att läroboken endast ger en utförlig beskrivning av 

själva filmarbetet går det att applicera på vilken filmkamera som helst och kan därmed räknas 

till en modern teknik och metod. Läroboken saknar helt information kring datorer, Internet, 

bloggar, reklam på webben osv. 

 

 

2. Ger läroboken information om någon konstnär? (Samtida och historiska konstnärer) 

 

Läroboken nämner ett fåtal konstnärer i samband med en exempelbild på ett känt konstverk, 

men ger ingen ytterligare information kring konstnären utan endast om konstverket. Dock 

innehåller läroboken många bilder på kända konstnärers kända verk. Läroboken har tagit med 

en eller flera bilder på följande konstnärers kända verk: 

SAMTIDA KONSTNÄRER HISTORISKA KONSTNÄRER 

Christer Themptander(1943) Saul Steinberg(1914-1999) 

Chuck Close(1940) Paul Delvaux(1897-1994) 

Claes Oldenburg(1929) Man Ray(1890-1976) 

 Liss Eriksson(1919-2000) 

 Hieronymus Bosch(1450-1516) 

 Gösta Adrian-Nilsson(1884-1965) 

 Arman(1928-2005) 

 Edvard Munch(1863-1944) 

 Ernst Kirchner(1880-1938) 

 Picasso(1881-1973) 

 Ivar Arosenius(1878-1909) 

 John Hartfield(1891-1968) 

 Johan Fredrik Höckert(1826-1866) 

 Olle Olsson(1904-1972) 

 Albrecht Dürer(1471-1528) 

 Jan Davidsz de Heem (1606-1684) 

 Leonardo da Vinci(1452-1519) 

 Domenico Ghirlandaio(1449-1494) 

 David Klöcker Ehrenstrahl(1628-1698) 

 Francisco de Goya(1746-1828) 



 22

 Marc Chagall(1887-1985) 

 Wassily Kandinsky(1866-1944) 

 Juan Gris(1887-1927) 

 Georg Grosz(1893-1959) 

 Hans Holbein (1497-1543) 

 Emil Nolde(1867-1956) 

 Richard Bergh(1858-1919) 

 Marcus Larsson(1825-1864) 

 Rene Magritte(1898-1967) 

 

 

Läroboken tar alltså upp många olika konstnärer, dock bara manliga konstnärer, varav endast 

tre konstnärer är samtida. Läroboken berättar nästintill ingenting om konstnärernas liv, andra 

verk eller vilken ism de tillhör. Med ism menar jag vilken riktning inom konsten de tillhör, 

exempelvis Salvador Dali tillhör surrealismen. Detta kan vara av betydelse att veta då 

eleverna skall kunna, enligt kursplanen, ”beskriva bilder från skilda tider och kulturer”. De 

konstnärer som har blivit gråmarkerade är de konstnärer vars verk omnämns med något mer 

än bara konstnärens namn, verkets namn och årtal. Exempelvis nämner läroboken i samband 

med ett verk av Chuck Close att Close skapade verket med hjälp av fingeravtryck i gråskala. 

Därefter får eleven själv i uppgift att skapa en bild i blyerts och gråskala Läroboken innehåller 

alltså ytterst lite information kring olika konstnärer och deras verk. I slutet av årskurs nio skall 

eleven ”ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till 

några framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella verksamheter inom 

bildområdet. ”Läroboken har med många bilder på kända konstnärers verk, både samtida och 

historiska. Dock handlade det överhängande om historiska konstnärer, samt att alla konstnärer 

var män.  I Lpo94 står det att” Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.” När man som i läroboken 

endast har med manliga konstnärer lever man inte upp till detta i läroplanen. Läroboken visar 

ingen jämställdhet mellan kvinnor och män. 



3. I vilken mån ger läroboken eleverna vägledning i bildanalys inom reklambilder, 

propaganda, konstbilder samt rörliga bilder?  

 

I slutet av årskurs nio skall eleven, enligt kursplanen, ” kunna använda egna och andras bilder 

i bestämda syften” samt ” kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam 

och propaganda, nyheter och information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder 

och rörliga bilder”. Läroboken ägnar ett helt kapitel åt begreppet bildanalys och vad det 

innebär.(s.116) Men även tidigare i boken tas begreppen sändare, meddelande och mottagare 

upp i ett kapitel, ”hur man meddelar sig med bilder”, och förklaras för eleven. (s.53) 

Begreppen ingår i all sorts bildkommunikation och är därför viktigt att känna till. I kapitlet, 

”hur man meddelar sig med bilder”, förklarar läroboken begreppen sändare, meddelande och 

mottagare. I samband med förklaring av begreppet sändare behandlas varken reklambilder, 

propagandabilder, konstbilder eller rörliga bilder.(s.54) När läroboken förklarar begreppet 

mottagare tar läroboken upp både reklambilder och propagandabilder, samt förklarar 

skillnaden mellan de två.(s.56) Eleven får även via uppgifter i läroboken öva sig på att göra 

reklambilder och propagandabilder. Läroboken förklarar sedan begreppet meddelande och 

ger exempel på detta.(s.60)  

 

Kapitlet ”Nyckeln till bildens gåta”(s.116) handlar om bildanalys och tar upp två olika 

bildanalysmetoder. Den första, Panofskys analysmetod, är enkelt förklarad och eleven får 

tydliga instruktioner om hur man går tillväga för att göra en sådan analys. Eleven får även 

reda på att denna typ av bildanalys passar bäst för konstbilder. Därefter följer uppgifter där 

eleven får öva på att göra en sådan analys. Den andra analysmetoden, semiotisk analysmetod, 

förklaras också steg för steg för hur eleven skall gå tillväga. Eleven får även veta att denna 

typ av analys passar för analys av mediebilder som innehåller både text och bild. Läroboken 

har därefter uppgifter där eleven får öva på denna typ av analys. Vid förklaring av Panofskys 

analysmetod och semiotisk analysmetod berör läroboken inte begreppen propagandabilder 

eller rörliga bilder.  

 

Utöver de två kapitel som nämnts ovan har läroboken har även med något som kallas 

”Bildanalysens lilla lathund”. Detta är ett frågeformulär bestående av nio olika frågor. Dessa 

frågor skall eleverna besvara, då eleverna har besvarat frågorna har de gjort en bildanalys. 

(s.133) Denna typ av lathund går att applicera på alla typer av bilder, vilket innebär att även 

propagandabilder innefattas. I samband med denna lathund finns ytterligare en lathund, men 
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denna gång för rörliga bilder.(s.133) Läroboken tar upp 19 frågor som eleven skall besvara 

vid genomförandet av en analys av rörliga bilder. Frågorna är lätta att förstå samt utförligt 

beskrivna. 

 

Läroboken innehåller således mycket information kring bildanalyser. Läroboken har även 

uppgifter som handlar om bildanalys och tränar eleven i att göra bildanalyser. Läroboken 

innehåller tillräckligt med information kring bildanalyser för att eleven skall kunna 

genomföra analyser av reklambilder, konstbilder, propagandabilder och rörliga bilder.  

 

 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka i vilken mån den lärobok jag valde ut levde upp 

till den nuvarande kursplanens mål. Kursplanens mål går att tolka på flera olika sätt och 

därför valde jag att göra tre mer specifika frågor som jag kunde använda mig av och utgå 

ifrån i min undersökning. Här kommer jag att diskutera resultatet som jag kom fram till i min 

undersökning.  

 

Enligt Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen valde lärare läromedel utifrån 

hur deras egen undervisningsstil såg ut. Det framgick även att författarna till läroböcker i bild 

sällan utgick från styrdokumenten då de skrev böckerna.46 Boel Englund skrev i Pedagogisk 

forskning i Sverige om lärobokens roll och hur läroboken underlättar för lärare och elever. 

Englund menade att lärare som är svaga i ämnet kan använda läroboken som stöd samtidigt 

som elever kan använda sig av läroboken vid eventuellt missade lektionstillfällen.47 

Resultatet i min undersökning visar att läroboken i sig inte innehåller tillräckligt med 

information för att eleverna, utan lärarhjälp, skall kunna klara kursmålen. Eleverna behöver 

således en kompetent lärare som kan hjälpa eleverna, något som inte alla elever har tillgång 

till enligt Skolverkets statistik av behöriga lärare. Resultatet visar att läroboken har brister när 

det kommer till material och materialegenskaper. Även när det gäller tekniker och redskap 

visar resultatet att informationen i läroboken är bristfällig. Alla tekniker och redskap kan inte 

                                                 
46 Skolverket, 2006(a), s.130 
47 Englund, 1999, s.339 
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nämnas i en bok. Resultatet visar även att läroboken helt saknar information kring datorer 

och Internet. Något som eleverna kommer i kontakt med dagligen i dagens samhälle. Vi lever 

i ett samhälle som ständigt förändras och tekniken utvecklas dagligen, så även inom 

bildämnet. Eleverna idag använder sig mer av datorn än 1989, när denna lärobok skrevs. Det 

som räknas som moderna metoder och tekniker idag fanns inte i samma utsträckning, eller 

inte alls, då läroboken skrevs. Läroboken tog upp film, redigering samt retuschering som 

moderna tekniker och metoder. Idag finns så mycket mer i bildämnet som kan räknas som 

moderna tekniker och metoder, allt från att använda Photoshop för att redigera bilder till att 

göra filmer i olika dataprogram. Utvecklingen har gått framåt, men eftersom läroboken är 

från 1989 har den inte kunnat inkludera dessa metoder och tekniker.  

 

Eftersom vårt samhälle ständigt förändras och vi dagligen blir utsatta för reklambilder i 

tidningar och på tv krävs även ett verktyg för att kunna hantera detta. 1900-talet förde med 

sig nya medier såsom tv, radio och i 1900-talets slut kom även Internet. Detta innebar även 

nya medier för reklam och bilder. 1960-talet innebar en utveckling av TV som 

informationskanal och bilder spreds över hela världen. Först i slutet av 60-talet kom 

bildanalysen in i bildundervisningen och sedan dess har betoningen på bildanalys inom 

bildämnet kommit att öka. Idag lever vi i ett samhälle som är fyllt av bilder, och det är av stor 

betydelse att kunna tolka dessa bilder för att kunna förstå och uppfatta all information som 

flödar, samt kunna skaffa sig en egen ståndpunkt. Läroboken tar upp mycket information 

kring bildanalys, och informationen går att applicera även på digitala medier såsom 

Internetreklam eftersom det fortfarande handlar om bilder. Analysmetoden sker likadant 

oavsett om det gäller en vanlig bild eller en reklambild på Internet.  

 

Enligt tidigare forskning är bildlärare de lärare som är minst frekventa användare av 

läroböcker och är istället de lärare som använder sig mest av egenproducerat läromedel i 

undervisningen.48 I en tidigare undersökning gjord av Pettersson och Åsén där de undersökte 

lärobokens roll framkom bland annat att en bildlärare ansåg att det fanns dåligt med 

läromedel och läroböcker i bildämnet49, vilket jag håller med om. När jag sökte efter 

läroböcker i bildämnet fann jag förvånansvärt få. Även min kontakt med bokförlagen visade 

att det knappt fanns några läroböcker att tillgå. Dock fanns det några läroböcker i 

konsthistoria. Resultatet visar att läroboken inte visar jämställdhet mellan kvinnor och män, 

                                                 
48 Skolverket, 2006(a), s.130 
49 Pettersson, 1989, s.191 
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och den innehåller även ytterst lite information kring konstnärer och deras verk och liv. 1969 

infördes en ny läroplan för grundskolan i Sverige. Lgr 69 innebar bland annat att skolan bör 

verka för jämställdhet, något som denna lärobok uppenbarligen inte levde upp till. En 

kompletterande lärobok i konsthistoria skulle vara en bra idé om man använder denna 

lärobok. När det gäller samtida konstnärer visar resultatet att läroboken endast tar upp tre 

stycken. Således ligger ansvaret på läraren att lyfta fram samtida konstnärer i undervisningen. 

 

Skolverket skriver att syftet med bildundervisningen är att utveckla kunskaper främst inom 

två områden. Första området är att kunna framställa, analysera och kommunicera med bilder. 

Det andra området är att utveckla en skapande förmåga samt ge en allmänbildning inom 

bildämnet och ge eleven möjlighet till en egen ståndpunkt i vårt visuella 

informationssamhälle. Skolverket anser att dessa två områden är viktiga för att aktivt kunna 

delta i samhällslivet.50 Från 1820 när bildämnet infördes i skolan och fram till har ämnets 

innehåll utökats. När Lgr 80 ersattes av Lpo94 bytte ämnet teckning namn till bild. Detta för 

att förtydliga dess utökade innehåll, dvs. att bildämnet innehöll så mycket mer än bara 

teckning. Dock har inte undervisningstimmarna kommit att öka, snarare tvärtom. Trots att 

Skolverket hävdar att eleverna behöver bildämnet för att kunna aktivt delta i samhällslivet har 

ämnet en låg status samt få timmar. Eftersom ämnet har fått ett sådant omfattande innehåll 

kan det vara svårt att lyckas få med så många olika saker i en och samma lärobok. Frågan är 

då även om det verkligen behövs en lärobok i bild? Enligt Boel Englund finns det många 

fördelar med att använda sig av en lärobok. Bland annat är läroboken en slags 

kunskapsgaranti och den underlättar arbetet för både lärare och elever. Då Skolverkets 

statistik visar att över 20% av lärarna på alla grundskolor i Sverige saknar pedagogisk 

högskoleexamen kan skolan behöva en lärobok som ger eleverna en kunskapsgaranti. Lärare i 

andra ämnen utgår ofta från en lärobok, varför skall inte bildlärare ha möjlighet till det? 

Metoddiskussion 
 
Jag valde att genomföra en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av ett kodschema. 

Kodschemat var baserat på kursplanens uppnåendemål för årskurs nio. Då kursplanens 

uppnåendemål är relativt svävande går de att tolka på olika sätt. Jag har tolkat dem på mitt sätt 

och utifrån det skapat mitt kodschema. Att skapa ett kodschema innebar att kursplanens 

                                                 
50 Skolverket, 1994 
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uppnåendemål konkretiserades och komprimerades till tre frågor. Då dessa tre frågor var mer 

konkreta än kursplanens uppnåendemål gick det lättare att hitta svaren på dessa frågor i 

läroboken och på så sätt undersöka i vilken mån läroboken lever upp till kursplanens 

uppnåendemål. Läroboken jag valde att undersöka är utgiven 1989, vilket innebär att den inte 

är anpassad efter Lpo94 och dess kursplan i bild. Men eftersom det inte fanns någon lärobok i 

bild för högstadiet som var utgiven efter 1989 valde jag ändå att undersöka denna lärobok 

utifrån den nuvarande kursplanen. Det innebar att jag var medveten om att vissa moment i 

kursplanen, såsom användningen av moderna metoder och tekniker, eventuellt inte skulle 

finnas med i läroboken. Detta eftersom samhället och användningen av teknik har utvecklats 

sedan lärobokens utgivningsår.  

 

Avslutning 
 

Enligt tidigare forskning är det ytterst få bildlärare som använder sig av en lärobok. Kan det 

kanske vara för att det är svårt som lärobok att innefatta alla olika tekniker samt att få in 

konsthistoria och allt annat som kursplanen tar upp? Eller beror det endast på bristen av 

läroböcker i ämnet? Eller behövs det helt enkelt ingen lärobok? Många bildlärare skapar sitt 

eget material till undervisningen istället för att utgå från en lärobok. En lärobok kostar pengar 

att köpa in. Ju fler läroböcker som köps, desto färre olika material har skolan råd att köpa in 

till eleverna. En lärobok innehåller heller inte, som resultatet visar, all information kring 

bildämnet. Således är det inte säkert att läroboken tar upp samma material och redskap som 

läraren vill ta upp, och har tillgång till, i undervisningen. Ett förslag på vidare forskning inom 

detta område är att undersöka djupare varför bildlärare inte använder sig av de läroböcker som 

finns i bildämnet och vad bildlärarna vill att en lärobok i bildämnet skall innehålla. 
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