
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradition och förnyelse i Bild 
 

en studie av ämnets lokala kursplaner 
 

Karin Wester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstfack, Institutionen för bildpedagogik 
Fördjupningskurs i bildpedagogik 61-80, allmän inriktning 
Examensarbete 10 p, ht 2005 
Handledare: Gunnar Åsén 
Opponent: Ann-Sofie Sydow 
Datum för examination: den 13 januari 2006 



 2 

ABSTRAKT 
De lokala kursplanerna i bild står i centrum för denna studie. Syftet är att utifrån tio lokala 

kursplaner beskriva, analysera och tolka bildämnets innehåll. Syftet är även att belysa och 

problematisera bildämnets innehåll i spänningsfältet mellan tradition och förnyelse utifrån de 

lokala kursplanerna. Arbetet syftar vidare till att bidra till en fördjupad diskussion om vad 

bildämnet kan innehålla för att målen skall nås i undervisningen så som de formuleras i 

nationella styrdokument. 

 

Studien består i sin helhet av tre delar; kategorisering, analys och tolkning. I den första delen 

studerar och kategoriserar jag texternas olika delar i förhållande till tradition och förnyelse. I 

materialet försöker jag hitta mönster och teman. Jag försöker förstå och skapa en helhetsbild 

av mönster, teman och kategorier i förhållande till tradition och förnyelse. Tanken är att ge 

plats för mindre, enskilda delar i ett större sammanhang, ett gemensamt tankekollektiv. Jag 

tittar även på ”det osagda” – alltså det som inte konkretiseras i lokala kursplaner i förhållande 

till målen i de nationella styrdokumenten samt det som möjligen formuleras ”mellan raderna” 

i de lokala kursplanerna. 

 

Delarna bildar sedan större helheter som analyseras. Analysen visar bland annat att förnyelse 

dominerar i de lokala kursplanernas framställningar av mål och syfte, medan tradition 

dominerar i framställningar om innehåll. 

 

Slutligen tolkas och sammanfattas materialet. I en avslutande diskussion berörs frågor kring 

framtida behov för en önskvärd utveckling av bildämnet. 
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Efter tio års lärande som bildlärare i verksamhet ser jag ett behov av att reflektera över mina 

erfarenheter gällande bildämnets innehåll, praktik och teori. Att återvända till Konstfack i 

Stockholm och ta del av goda samtal, träffa handledare och studiekamrater är en mycket 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund  
Samhället genomgår stora förändringar. Industrisamhället håller på att ersättas av det som 

brukar kallas informationssamhället, där en stor del av informationen består av bilder. Det 

visuella fältet har utvecklats på många områden; inom konst, media, design och populärkultur 

för att nämna några. Bilderna runt omkring oss, samt sätten att framställa och distribuera dem, 

blir allt fler. För att kunna orientera sig och definiera sin tillvaro i det visuella flödet vill jag 

påstå att det krävs goda kunskaper i bild. 

 

Skolan utbildar barn och ungdomar för dagens och morgondagens behov.1 En av skolans 

uppgifter är då att bidra till att eleverna kan orientera sig i en komplex verklighet med ett stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt. Barn och ungdomar skall delvis förberedas för 

andra livssituationer än tidigare generationer. De skall konfrontera andra hinder men också 

finna andra möjligheter2. Skolan bör därför genomgå förändringar och verka för att eleverna 

når relevanta mål. Rimligt är därför att bildämnet delvis ändrar karaktär. Detta ställer också 

ökade krav på bildpedagogers medvetenhet om bildämnets innehåll. 

 

Det finns omfattande och väldokumenterade undersökningar om bildämnets innehåll och 

estetiska läroprocesser sett över tid. Vad som saknas är ett forum där praktiker och teoretiker 

kan mötas för att omsätta forskning och beprövad samt dokumenterad erfarenhet till skolans 

vardagspraktik. I skolan finns det inte mycket tid för att reflektera över bildämnets innehåll 

och utveckling. Ofta arbetar bildläraren ensam i undervisningen, och arbetslagstid används 

företrädesvis till elevvård. Det finns ett stort behov av att diskutera vad vi skall göra för att 

omsätta de nationella målen i styrdokumenten till konkret undervisning.3 Här finns stora 

möjligheter till skol- och ämnesutveckling. 

 

Läroplanen anger de allmänna mål och den värdegrund som skall gälla för skolans 

verksamhet.4 Nytt för den senaste läroplanen är att den är anpassad till en målstyrd skola. Den 

innehåller inte som förr anvisningar om hur undervisningen skall bedrivas och anvisningar om 

vilket stoff som skall användas. 

                                                           
1 Läroplan för det Obligatoriska Skolväsendet (Lpo 94), Utbildningsdepartementet, 1994, s. 7. 
2 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Huvudrapport, Rapport 250, Skolverket, 2004, s. 13 f. 
3 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, a.a. s. 129 f. 
4 Likvärdig bedömning och betygssättning, Skolverket, 2004, s. 12. 
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De nationella kursplanerna visar hur olika ämnen skall bidra till att eleverna utvecklas i 

enlighet med de värden och mål som anges i läroplanen.5 De ska utformas med hänsyn till 

rådande förhållanden och den utveckling som sker i samhället. De skall också präglas av 

relevanta forskningsresultat och beprövad erfarenhet. 

"I den lokala arbetsplanen skall den enskilda skolan ange hur målen skall förverkligas och hur 

verksamheten skall utformas och organiseras. Där anges således mål för verksamheten som 

helhet. Lärarna utformar tillsammans med eleverna undervisningsmål. Dessa mål och olika 

elevgruppers förutsättningar är utgångspunkten för val av arbetssätt."6 

 

De lokala arbetsplanerna/ kursplanerna skall klargöra vad undervisningen ska innehålla och 

hur undervisningen skall utformas för att leda mot de nationellt fastställda målen. De lokala 

kriterierna för bedömning bör klargöra vilka kunskaper som eleven skall ha utvecklat för att 

få ett visst betyg utifrån de nationella betygskriterierna.7 

 

De lokala kursplanerna i bild står i centrum för denna studie. (De lokala kriterierna för 

bedömning ingår endast som en mindre del och avser då bara aspekter på tradition och 

förnyelse.) Det är intressant att ta del av vad lärarna själva formulerar om bildämnet och dess 

innehåll. Många lärare fäster inte nämnvärd vikt vid de lokala kursplanerna. De uppfattas som 

tråkiga och ointressanta, ytterligare en arbetsbelastning och ett nödvändigt ont. Häri kan man 

anta att det ligger en utmaning för lärarna. För samtidigt som uppgiften att formulera lokala 

kursplaner ökar arbetsbelastningen lämnar det till de professionella, det vill säga bildlärarna, 

att välja stoff och arbetsformer, att konkretisera hur målen skall nås. Detta kan antas vara av 

godo för lärarna som ges en större frihet i arbetet. 

 

Jag har undervisat i bild på grundskolans olika stadier men framförallt på högstadiet; jag har 

undervisat i helklasser, pojkgrupper, flickgrupper, klasser för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, särskoleklasser och förberedelseklasser. Mina erfarenheter tyder på att 

eleverna har olika behov och olika förväntningar på undervisningen. De uppvisar olika 

svårigheter i lärandeprocesser men också olika möjligheter. De är bärare av olika aspekter på 

klass, genus och etnicitet. Många gånger har jag undrat om de uppgifter jag presenterar, och 

på vilket sätt jag gör det, är relevanta för de elever jag möter. Ofta är till exempel 

elevgrupperna stora men undervisningen skall vara individualiserad efter var och ens behov. 

                                                           
5 Likvärdig bedömning och betygssättning, a.a. s. 14. 
6 Lpo 94, a.a. s. 3. 
7 Likvärdig bedömning och betygssättning, a.a. s. 19 f. 



 7 

Min undervisningssituation är inget undantag. Skolan som jag arbetar på skulle kunna tjäna 

som exempel på en vanlig svensk grundskola i Stockholm (enligt rektor när jag fick min 

tjänst). Eleverna representerar, som jag ser det, vår värld i förändring med förnyade behov. 

 

Föreliggande studie är en fortsättning på mitt arbete på C-nivån, Fördjupningskurs i 

bildpedagogik: Bildpedagogik och samtida estetiska uttryck.8 I den formulerade jag idén med 

en ”Bildguide”. Jag ville samla bildpedagogiska idéer som skulle motsvara samtida behov i 

bildundervisningen. 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån tio lokala kursplaner kategorisera, analysera och tolka 

bildämnets innehåll. Syftet är även att belysa och problematisera bildämnets innehåll i 

spänningsfältet mellan tradition och förnyelse utifrån de lokala kursplanerna. Arbetet syftar 

vidare till att bidra till en fördjupad diskussion om vad bildämnet kan innehålla för att målen 

skall nås i undervisningen så som de formuleras i nationella styrdokument. 

Studien kan visa 

• vad bildämnet innehåller enligt tio lokala kursplaner 

• på vilket sätt lokala kursplaner i bild bär spår av ämnets tradition och förnyelse. 

 

Det är främst bildlärarens perspektiv i förhållande till styrdokumenten som fokuseras i 

undersökningen. Den är tänkt att vara ett stöd för bildlärare och andra som är intresserade av 

bildämnet. Det är min förhoppning att arbetet belyser och bidrar till ökad förståelse för 

bildämnet. 

 

 

1.3 Problemformulering 

Hur beskrivs ämnet bild i studiens tio lokala kursplaner? 

Hur kan det förstås i relation till ämnets tradition och förnyelse? 

                                                           
8 Wester, Karin: Bildpedagogik och samtida estetiska uttryck, Fördjupningskurs i bildpedagogik, C kurs, 
   Konstfack 1997. 
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1.4 Metod 

Jag har inspirerats av en metod inom institutionsteorin, nämligen den kritiska 

diskursanalysen9. Den utvecklades i slutet av 1970-talet av engelsmannen Norman 

Fairclough.  

 

Faircloughs diskursanalys handlar om att det finns ett samband mellan språk och 

maktutövning, och att man i analyser av text även bör ta hänsyn till makrostrukturella 

fenomen.10 Det betyder att varje text skall ses i ett större sammanhang. Enligt Fairclough är 

varje fall av språkbruk en kommunikativ händelse som har tre dimensioner: 

• Den är text (tal och skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella). 

• Den är diskursiv praktik; produktion, distribution och konsumtion av texter. 

• Den är social praktik, en handling inom ramen för en verksamhet. 

De tre dimensionerna skall dras in i en kritisk diskusanalys av en kommunikativ händelse, 

enligt Fairclough. Textanalysen uppmärksammar formella drag (inklusive vokabulär, 

grammatik och sammanhang mellan texter). Analysen av diskursiv praktik studerar hur 

textförfattare bygger på redan existerande diskurser och genrer för att skapa en text och 

studerar också hur textmottagare använder existerande material i konsumtion och tolkning av 

texten. Sociologisk teori och kulturteori är en förutsättning för analysen av den bredare 

sociala praktiken. Viktigt för detta arbete är att den kritiska diskursanalysen även försöker ta 

hänsyn till det som inte sägs i en text samt det som sägs mellan raderna. 

Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9   Fairclough, Norman: Discourse and Social Change, Polity Press, s. 73. 
10 http://www.dis.uu.se/mkv/education/courses/vt05/mkv_d1/seminars/seminarie2.pdf 
11 Fairclough: a.a. s. 73. 
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Det empiriska materialet har bearbetats i tre steg. Först studeras och kategoriseras texternas 

olika delar i förhållande till tradition och förnyelse. Jag försöker förstå och skapa en 

helhetsbild av mönster, teman och kategorier i förhållande till tradition och förnyelse. Tanken 

är att ge plats för mindre, enskilda delar i ett större sammanhang, ett gemensamt 

tankekollektiv. Jag tittar även på ”det osagda” – alltså även det som inte konkretiseras i lokala 

kursplaner i förhållande till målen i de nationella styrdokumenten samt det som möjligen 

formuleras ”mellan raderna” i de lokala kursplanerna. Delarna bildar sedan större helheter 

som analyseras. Slutligen tolkas och sammanfattas materialet. I en avslutande diskussion 

berörs frågor kring framtida behov för en önskvärd utveckling av bildämnet. 

 

Urval och insamling av empiri 

Jag gjorde på förhand (i samråd med min handledare) en uppskattning av hur stort material 

jag skulle kunna bearbeta i min undersökning i förhållande till kursens krav. Tio stycken 

ansågs som rimligt. Eftersom jag bor i Stockholm, ansåg jag att det var mest effektivt 

(billigast, snabbast) att vända mig till skolor i Stockholm. Att jag har valt att ringa beror på att 

jag tror att chansen är större att få respons på ett telefonsamtal än om man till exempel skickar 

e-post. Jag valde att samla in lokala planeringar för åk 7-9 därför att jag har undervisat i 

årskurserna, vilket kan förmodas ge mig en rimlig förförståelse för innehållet i texterna. Att 

fokusera på åk 9 ansåg jag som lämpligt, eftersom det finns nationella mål formulerade för 

sista årskursen i grundskolan att stämma av texterna mot. 

 

Empirin har samlats in vid två tillfällen. De första lokala kursplanerna samlades in under 

höstterminen 1999, övriga under höstterminen 2005, alla i Stockholm som vid båda 

tidpunkterna hade cirka femtio kommunala grundskolor med årskurserna 7, 8 och 9.12 

Kursplanerna från 2005 utgör det huvudsakliga materialet, kursplanerna från 1999 använder 

jag som jämförelse. Det kan vara av intresse att studera om de har formulerats om. 

 

Vid den första insamlingen använde jag mig av telefonkatalog och ringde upp samtliga skolor. 

Jag presenterade mig och talade om mitt ärende: att jag arbetar med en D-uppsats i 

bildpedagogik på Konstfack och undrar om man kan hjälpa mig genom att skicka skolans 

lokala kursplan i bild. Jag fick genomgående ett positivt bemötande men inte ett lika positivt 

resultat. Några skolor svarade genast ja, man kunde skicka den direkt. På de flesta skolor 

visste man vad jag frågade efter men man kunde tyvärr av olika skäl inte leverera. Vid några 
                                                           
12 Enligt telefonkatalogen från Stockholm, år 2000. I antalet har inga fristående skolor räknats med. 
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tillfällen fick jag förtydliga ärendet: ”det brukar finnas en för varje ämne och lärarna har 

själva skrivit den”. Dessvärre var det många som inte visste var dokumenten fanns eller vem 

som ansvarade för dem. På många skolor undrade man hur den skulle användas och jag 

förklarade att undersökningen var tänkt som ett lärarstöd. När jag berättade att jag själv är 

bildlärare, uppfattades det som positivt. 

 

I samband med detta har jag i enlighet med humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets forskningsetiska principer tagit hänsyn till informationskravet och 

samtyckeskravet. 

 

Sexton skolor skickade sin lokala kursplan. En kursplan hade jag redan från min egen skola. 

Två skolor skickade endast betygskriterier i bild och ingen kursplan. Trettio skolor skickade 

ingenting. 

 

Vid den andra insamlingen gick jag mer strategiskt tillväga. Jag vände mig direkt till de 

skolor som hade levererat kursplaner vid det första tillfället. Liksom då ringde jag upp 

skolorna, presenterade mitt ärende och bad om den lokala kursplanen i bild. Efter en första 

förfrågan till tio av skolorna fick jag fem kursplaner. Tre skickades med post och två hämtade 

jag på nätet efter att ha uppmanats till det av respektive skolas personal. Ännu en 

rundringning till fem skolor gav ytterligare tre kursplaner, resterande två fann jag på nätet. 

 

Studien innehåller inga beskrivningar av de enskilda skolornas historia, pedagogiska 

arbetsmönster eller sociala liv. De som utformat de lokala kursplanerna är anonyma. Inget av 

detta har bedömts vara av värde för studien. Fristående skolor ingår inte i materialet. 
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Utgångspunkt för analysen 

Vid genomgången av de lokala kursplanerna tar jag hjälp av Sten Petterson och Gunnar Åsén; 

”Historisk översikt över bildämnet”.13 Med hjälp av den har jag skapat ett schema för att 

strukturera och kategorisera innehållet i kursplanerna.14. 

 

Tradition definieras i studien enligt följande: 

Teckning som avbildning och Teckning som uttryck 

Mål: Att framställa bilder i olika material och tekniker. 

Syfte: Utveckla iakttagelseförmågan, ”se riktigt”, personlighetsutveckling. 

Innehåll: Avbildning av former och föremål; Innehåll och uppgifter anpassade till 

skolinstitutionens krav och ramar. Bildframställning, fritt skapande; Innehåll och uppgifter 

anpassade till elevers ålder och utvecklingsnivå. 

Föreställning om förmedling: Kollektiva arbetsformer, individualisering. 

Kriterier för bedömning: Synliga bedömningskriterier, osynliga kriterier. 

Vetenskaplig grund: Apperceptionspsykologi15, psykologi. 

Ämnets relation till konst: Skilsmässa från konsten, närmande till konsten. 

 

Förnyelse definieras i studien enligt följande: 

Bild som kommunikationsmedel 

Mål: Att använda bilden som språk. 

Syfte: Yttrandefrihet, bildspråklig kompetens. 

Innehåll: Bildspråklig produktion, bildkommunikation och bildanalys; Innehåll och uppgifter 

anpassade till elevernas erfarenheter och ”kultur”. 

Föreställning om förmedling: Projektarbeten. 

Föreställning om bedömning: Synliga och osynliga kriterier. 

Vetenskaplig grund: Semiotik, ”kulturteori”. 

Ämnets relation till konst: Konst likställs med andra bilder. 

                                                           
13 Se Bilaga 1, Historisk översikt över bildämnet. 
14 Se Bilaga 2, Schema över Tradition och Förnyelse inom bildämnet. 
15 Gunnar Åsén förklarar i en mail-intervju i december, 2005:"Apperception kan översättas ungefär med "självmedvetende, 

klar uppfattning eller full förståelse" eller "medvetenhet om sina egna tankar och sinnesupplevelser". Apperception innebär 

att man inte bara gör en sinnesförnimmelse (perception) utan att man också tolkar eller tyder den med hjälp av tidigare 

erfarenheter och egna insikter. Apperceptionspsykologin var en viktig grund för teckningsundervisningen under 1800-talet, 

under en period då ämnet dominerades av avbildningsövningar." 
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För att i detta sammanhang få en så utförlig beskrivning som möjligt av texterna lägger jag till 

kategorierna ”Mål” och ”Det osagda/ Mellan raderna”. Varje kategori har definierats enligt 

”Historisk översikt över bildämnet”. Jag har valt att låta de ändringar som följer med Lgr 80 -

dessa får ju stora konsekvenser för bildämnet - utgöra skiljelinjen mellan tradition och 

förnyelse. 

 

För varje lokal kursplan fyller jag i ett schema och kategoriserar de delar av texterna som 

beskriver tradition eller förnyelse.16 Vissa delar är lättare respektive svårare att sortera än 

andra. Texterna läses flera gånger. De jämförs mot ”Översikt över bildämnets historia” 

respektive nationella styrdokument och kategoriseras. 

 

Analys 

När den första kategoriseringen av respektive skolas kursplan är genomförd, samlar jag alla 

texter under respektive kategori i schemat, det vill säga alla ”mål” för sig, alla ”syften” för 

sig, och så vidare. Nu skall de olika delarna uppvisa större helheter; likheter, olikheter, 

avvikelser, ytterligheter. Jag försöker hitta mönster och teman i materialet. Vidare försöker 

jag finna vad som inte finns med i texterna (vad som utelämnats) och vad som eventuellt 

nämns mellan raderna.  

 

I de kategorier som innehåller liten textmängd är det möjligt att skapa överblick direkt. Vid 

genomgången av respektive kategori med mer omfattande text används följande struktur: 

• Hur presenteras delar; tradition och förnyelse. 

• Var i texten/val av ord. 

• Tilltal. 

• Det osagda/ mellan raderna. 

Vid presentationen av resultatet använder jag genomgående citat och exempel. 

Urvalsprincipen för citaten och exemplen är att de antingen är ”representativa utsagor” eller, i 

de fall de markeras i texten, att de är ”avvikande utsagor”. 

 

 

 

                                                           
16 Se Bilaga 4. 
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Tolkning 

När kategorisering och analys av texterna är genomförda, tolkas materialet. Det gäller då att 

sätta in texterna i en social praktik, som handling inom ramen för en verksamhet. Anna-Lena 

Rostvall och Tore West beskriver tolkningsprocessen som något som inte enbart är att 

betrakta som individuella formuleringar.17 Det är även något som styrs av mer eller mindre 

ritualiserade handlingsmönster, språkliga konventioner som utgör institutionen för 

bildundervisning och dess diskursiva praktik. I lärares sätt att använda språk i lokala 

kursplaner (en del av institutionen) tolkar vi hur sociala strukturer konstrueras och 

rekonstrueras. I texterna som representation ser vi hur mer övergripande sociala strukturer 

avspeglas. 

 

Jag ansluter mig till Rostvall och West. I detta sätt att betrakta text är människor medskapare 

av gemensamma strukturer. Begreppen institutioner och tankekollektiv beskriver varaktiga 

kollektiva strukturer. Genom sin historia och sina traditioner påverkar institutioner och 

tankekollektiv vad som är möjligt att tänka, formulera, säga och göra i en viss situation. 

 

Jag för löpande en arbetsdagbok. I den dokumenterar jag mina tankar och reflexioner under 

arbetets gång. Dagboken kan jag gå tillbaka till för att se hur studien utvecklas. 

 

 

1.5 Teori och forskningsperspektiv 

Här förklaras arbetets teoretiska inramning samt några viktiga begrepp och hur de hör 

samman. Beskrivningarna leder in på arbetets teoretiska del. Begrepp som fungerar som 

ledtrådar är tradition, förnyelse, makt och legitimitet och rör sig i fältet av institutionsteori. 

 

Institutionsteori  

Arbetets teoretiska inramning består av institutionsteori. Den kan användas på olika sätt inom 

olika vetenskaper. Inom samhällsvetenskaplig forskning används institutionsteori för att 

beskriva och förstå kollektiva och sociala verksamheter till exempel inom formella 

organisationer, professioner och informella grupper.18 

 
                                                           
17 Rostvall, Anna-Lena; West, Tore: Interaktion och kunskapsutveckling, En studie av frivillig  
   musikundervisning, KMH Förlaget, Stockholm, 2001, s. 102 ff. 
18 Rostvall; West: a.a. s. 14 ff. 
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Bo Lindensjö och Ulf P Lundgren beskriver institutionsteori på följande vis: 

 

 ”Varje form av styrning av skolan måste förstås i förhållande till skolan som institution. 

Skolan har sin egen historia och sin egen tradition. Att styra skolan är inte en mekanisk 

styrprocess. Det finns inte heller något ensidigt uppifrån-och-ned-perspektiv i styrningen av 

skolan. På sitt sätt kan skolan beskrivas som både beroende och oberoende av det omgivande 

samhället. Skolan som organisation bygger på en cellstruktur. Lärare är autonoma inom 

klassrummet. Samtidigt är de delar av en tradition. Det som sker i klassrummet är inte något som 

varje lärare gör godtyckligt. De följer ett bestämt schema och en bestämd tradition. De elever 

som finns i klassrummet påverkar ständigt. Resurser och reglering bestämmer utrymmet.”19 

 

Skolan som institution omfattar enligt denna beskrivning skolans tradition och skolans egna 

historia. Det som sker i skolan är inte en tillfällighet utan bygger på mönster av tankar och 

handlingar. Det är så institutionsbegreppet skall förstås i denna studie. 

 

Tradition och förnyelse 

Bildämnet i skolan har - liksom alla skolämnen - alltid påverkats av sin samtid20. Äldre sätt att 

förhålla sig till ämnet lever kvar som traditioner, samtidigt tillkommer ”nya” eller förnyade 

förhållningssätt. Detta gör att ämnet ständigt breddas och förändras. 

 

Makt 

Maktbegreppet är laddat med många olika värden. Ofta relateras det till politiskt influerad 

forskning. Denna studie ansluter sig till en syn på maktbegreppet som något som tar sig 

många uttryck och som är en fundamental del av människors handlingar och interaktion i alla 

delar av samhället. Detta sätt att förklara makt gör inte anspråk på att förklara "god" eller 

"ond" handling.21 Makt definieras istället via processer där resurser definieras genom det 

värde de tillskrivs och hur de legitimeras. Därmed innebär också maktutövning att kunna 

ingripa i och förändra dagliga rutiner  som formas i tid och rum. Det innebär också att makt 

kan utövas på olika sätt, till exempel indirekt genom att man konsekvent undviker att ta upp 

vissa saker. 

 

                                                           
19 Lindensjö, Bo; Lundgren, Ulf P: Utbildningsreformer och politisk styrning, HLS Förlag, Stockholm, 2000, s.  
   26 ff. 
20 Åsén, Gunnar: "Från linearritning till Bild". I: Lind, Ulla; Hasselberg, Kersti; Kühlhorn, Britt-Marie (red.): 
   Tidsbilder, Utbildningsradion, Stockholm, 1992, s. 24 f. 
21 Rostvall; West: a.a. s. 23 ff. 
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Att utöva makt kan vara att styra och påverka sin omgivning i en viss riktning utifrån sina 

egna syften. Det kan vara språkligt uttryckta syften som speglar rutiniserade, traditionsbundna 

handlingsmönster som en del av de ramar som en institution skapar kring vissa situationer. 

Sättet att använda språkbruk i text kan också ses som maktmedel som får konsekvenser för 

vilka kunskaper elever kan utveckla i skolans undervisning. 

 

I denna studie analyseras hur makt kan användas i skriftliga formuleringar för att främja eller 

försvåra utveckling av kunskaper. Vem bestämmer vad som får sägas (i text), göras och hur 

detta kan förstås i förhållande till tradition och förnyelse.Vems perspektiv på bild och 

kunskap dominerar, vem har tolkningsföreträde? Genom att tydliggöra institutionens 

konventioner och regler förbättras förutsättningarna för förnyelse. 

 

Legitimitet 

Begreppet legitimitet definieras och förstås på olika sätt inom olika vetenskaper. Erik 

Hedlund skriver följande om begreppet. Legitimitet handlar inte bara om lagar och 

förordningar, det är också ett värdebegrepp.22 Utifrån ett värderationellt perspektiv är en 

grundläggande betydelse av legitimitetsbegreppet att det måste förstås som en fråga om 

relationer mellan individer, beteenden och normer. Legitimitetsbegreppet verkar både i 

sociala och kulturella kontexter. 

 

Liksom andra ämnen får bildämnet sin legitimitet på olika sätt genom historien. Institutioner 

kan stärka varandra genom att legitimera och legitimeras av etablerade fenomen och 

förhållanden.23 På omvänt vis kan associationerna användas för att misskreditera 

institutionerna. Till exempel har konsten ökat bildämnets samhälleliga legitimitet. Graffitin 

däremot har skapat negativa associationer till ämnet, åtminstone bland dem som föredrar ett 

modernistiskt konstbegrepp; konst som något högt, unikt med mera. De snabba 

förändringarna i skolan och på det visuella fältets område verkar bidra till att det finns ett 

behov av nya argument för att motivera behovet av bild i undervisningen. Det skulle ge ämnet 

och därmed även lärarna en ökad samhällelig legitimitet. 

 

 

 

                                                           
22 Hedlund, Erik: Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande och legitimitet, HLS Förlag, Stockholm, 2004, s. 76ff. 
23 Rostvall; West: a.a. s. 30 f. 
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Arenorna 

Två arenor är viktiga att hålla isär i denna studie: formuleringsarenan och 

realiseringsarenan.24 De skall här delas in enligt Lindensjös & Lundgrens modell. 

Formuleringsarenan är där politiken formuleras. Den klyvs i en politisk nivå och en 

administrativ nivå. Här fattas beslut om reformer och förändringar. På denna nivå kommer 

läroplaner och kursplaner till. Realiseringsarenan delas av en tolkande nivå och en 

verkställande nivå. Den tolkande nivån har till uppgift att realisera formuleringsarenans beslut 

i styrdokument. Genomförandenivån har till uppgift att utföra själva verksamheten, det är 

alltså lärarna som tolkar och verkställer de lokala kursplanerna på realiseringsarenan. 

 

1.6 Kunskapsöversikt 

Det finns omfattande och väldokumenterade undersökningar om bildämnets innehåll och 

estetiska läroprocesser sett över tid. De beskriver teckningsämnets utveckling till ämnet bild. 

De beskriver äldre ämnestraditioner, hur teckningsämnet infogades i folkskolans läroplaner 

och hur ämnet formades av massundervisningens villkor. Vidare beskrivs hur ämnet 

genomgått en rad förändringar fram till vårt nuvarande bildämne. De beskriver också dagens 

bildämne samt frågor inför framtiden. 

 

Gunnar Åsén och Sten Petterson beskriver i ”Historisk översikt över bildämnet” syftet med 

teckning respektive bild samt behandlar innehåll, föreställning om förmedling, kriterier för 

bedömning, vetenskaplig grund och ämnets relation till konst 25. Översikten är indelad i tre 

perioder: 

• Teckning som avbildning. 

• Teckning som uttryck. 

• Bild som kommunikationsmedel. 

 

Gert Z Nordström talar också om tre särpräglade traditioner inom bildämnet: en teknisk, en 

konstpsykologisk och en bildspråklig, vilka varit styrande för ämnets innehåll under förra 

seklet.26 Som jag tolkar det motsvarar perioden ”teckning som avbildning” ungefär samma tid 

                                                           
24 Lindensjö; Lundgren: a.a. s. 172 ff. 
25 Bilaga 1. Framställd till föreläsningar och presentationer som författarna har gjort av sin forskning om    
   bildämnets historia samt bildämnet och det pedagogiska rummet. 
26 Nordström, Gert. Z.: "Bildlärarutbildningen" I: Tanken och handen. Konstfack 150 år. Page One Publishing   
   AB, Stockholm, 1994, s. 353. 



 17

som traditionen ”teknisk”. Perioden ”teckning som uttryck” motsvarar traditionen 

”konstpsykologisk”, perioden ”bild som kommunikationsmedel” motsvarar ”den bildspråkliga 

traditionen”. 

 

Gunnar Åsén beskriver i "Tidsbilder" ett förnyat ämne enligt följande27: 

Diskussionerna om teckningsämnet tar ny fart under 1960-talet. Teckningsämnet höll på att 

urarta menade kritikerna. Eleverna tappade bort sig bland allt material, och det fria skapandet 

ledde inte till de resultat som från början var tänkta. Om teckningsundervisningen i första 

hand skulle utveckla elevernas personlighet utan att påverka dem, skulle påverkan överlåtas 

till andra krafter. Debatten om “smakfostran” blir åter aktuell men nu handlar den om att 

“vaccinera” eleverna mot “skräpkulturen”. På teckningslärarutbildningen ansåg många lärare 

och elever att utbildningen var alltför konstnärligt inriktad. Eftersom bildutbudet i samhället 

ökar och ändrar karaktär i takt med den teknologiska utvecklingen och framväxten av nya 

bildmedia (serier, film, reklam och TV), bör skolan lägga sin tyngdpunkt där och inte på 

konstbilden, resonerade man. Massmedias växande inflytande, det kommersiella bild- och 

kulturutbudet samt frågor om barns och ungdomars vardagsliv borde därför stå i ämnets 

fokus. 

 

Dessa idéer införlivas med tiden i skolans läroplaner. En förnyelse och en breddning av ämnet 

kan man se i 1969 års läroplan. En mer mångfacetterad behandling av alla slags bilder, av 

bildens kommunikativa funktioner och betydelse i samhället, betonas och fokuseringen kring 

konstbilden försvinner. 

 

I 1980 års läroplan sker en tydlig förändring av ämnets inriktning, då det byter namn från 

Teckning till Bild.28 Samtidigt med namnbytet ges ämnet en vidare innebörd än tidigare. Nu 

skall man inte bara arbeta med teckning utan med bilder över huvud taget. Bildämnet beskrivs 

som ett språkämne. 

 

Gunnar Åsén fortsätter: Detta har sin grund i att en ny typ av vetenskapligt underlag för ämnet 

börjat växa fram under de senaste 30 åren. Det handlar inte om psykologi i första hand utan 

främst om teorier kring bilden som språk - i förhållande till det talade och skrivna språket - 

                                                           
27 Åsén: a.a. s. 22 ff. 
28 Läroplan för grundskolan (Lgr 80), Skolöverstyrelsen och Allmänna Förlaget, Stockholm, 1980, 
   s. 69. 
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och som medel för kommunikation. På senare tid har forskning inom semiotik, 

kommunikationsteori, konstvetenskap, barn- och ungdomskultur, bildpedagogik och andra 

vetenskapsgrenar blivit en viktig bas för bildämnet. Ett svep över bildämnets historia visar att 

det alltid har strävats efter att ge ämnet en vetenskaplig grund.29 

 

 

2. RESULTAT 

2.1 Beskrivning och analys av ”Mål” 

Hur presenteras delar 

Vad ämnet skall innehålla och vilken inriktning ämnet skall ha i utbildningen kommer till 

uttryck i de lokala målen. Alla tio kursplaner innehåller målbeskrivningar. Dessa bär spår av 

tradition i form av beskrivningar av bildframställning och förnyelse i form av beskrivningar 

av bildspråk. Alla mål innehåller framställningar av tradition. De handlar om 

bildframställning; olika uppgifter, metoder, tekniker och material. 

 

De delar som beskriver förnyelse handlar bland annat om bildspråk, bildanalys 

bildkommunikation, användning av bild i bestämda syften och kritisk granskning av bilder. 

Alla mål innehåller delar som beskriver förnyelse i någon form. Några mål nämner endast 

förnyelse i form av bildanalys. Förnyelse dominerar i framställningarna. 

 

De lokala målen kan vara uppdelade på tre olika mål enligt samma princip som den nationella 

förlagan; ”mål att sträva mot”, ”ämnets karaktär och uppbyggnad” samt ”mål som eleverna 

skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret”. Fem planer innehåller en målbeskrivning. I 

övriga planer är målen uppdelade på flera målbeskrivningar; två mål (i fyra lokala planer) och 

tre mål (i en lokal plan). Sammanlagt består de lokala kursplanerna därför av sexton olika 

mål, formulerade för årskurs 9 i grundskolan. Målen består till utförandet av fyra olika 

kategorier av text: 

Lokala formuleringar (8 stycken). 

Återgivande av text (4). 

Citat (3). 

En blandning av ovanstående (1). 

                                                           
29 Åsén: a.a. s. 23 ff. 
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Lokala formuleringar 

I den största gruppen ”Lokala formuleringar” har texterna formulerats fritt. Vid närmare 

granskning finner man att texterna kan vara inspirerade av en förlaga. 

 

”Mål 

Eleverna skall få kunskaper och färdigheter i att skapa två- och tredimensionella bilder i olika 

material och tekniker. 

De ska utveckla sitt bildspråk och sin förmåga att se, förstå och tala om bilder. 

De ska få elementära kunskaper i grafisk formgivning. 

Träna sig i att använda sina egna och andras bilder i redovisningar och presentationer. 

Genom att studera olika konstriktningar, både gamla och nya, ska eleven få ökad förståelse för 

vår kultur och stimuleras till intellektuella samtal och kreativt skapande. 

Den bildetiska debatt som initierats på 90-talet ska tas upp. De kreativa möjligheter som den 

digitala bildrevolutionen öppnat ska diskuteras och prövas. Upphovsrättsfrågor och frågor runt 

bildmanipulation, fotots sanningshalt mm behandlas.” (Plan 1) 

 

Återgivande av text 

I gruppen ”Återgivande av text” finns en direkt koppling till en förlaga.30 Texten kan 

utelämna delar av förlagan och/eller lägga till något men består i sin helhet av återgivande av 

text. 

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

• Kunna framställa egna bilder och former med hjälp av traditionella och moderna metoder och 

tekniker.  

• Kunna använda egna och andras bilder för att få fram ditt bestämda syfte. 

• Kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, olika typer av bilder inom reklam, nyhetsbilder, 

stillbilder, och rörliga bilder samt tredimensionell gestaltning som t ex skulptur. 

• Ha kännedom om och kunna beskriva vad som är kännetecknande för bilder från olika tidsepoker 

och kulturer. 

• Känna till några framstående konstnärer. 

• Vara orienterad i aktuella verksamheter inom bildområdet." (Plan 4) 

 

Citat 

I gruppen ”citat” är målbeskrivningarna hämtade från och citerade ur nationella 

styrdokument.31 

 

                                                           
30 http://www.skolverket.se eller se Bilaga 3, Kursplan i Bild 2000. 
31 Se Bilaga 3, Kursplan i Bild 2000. 
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”Mål som eleverna skall ha uppnått efter det nionde skolåret. 

Eleven skall 

-ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella 

 metoder och tekniker, 

-kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften, 

-kunna analysera och kritiskt granska konstbild, 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.” 

(Plan 3) 

 

En blandning av ovanstående 

En plan innehåller mål som är en blandning av återgivande av text och lokal formulering.  

”Strävansmål år F-9 

Skolan ska i sin bildundervisning sträva mot att eleven utvecklar sitt kunnande för att främja lust 

och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder med hjälp av hantverksbaserade metoder och 

tekniker. Eleven skall också bli medveten om bilden som språk och dess roll och användning i 

skilda sammanhang och kulturer samt utveckla förmåga att kommunicera med hjälp av egna och 

andras bilder. 

Bildundervisningen skall också sträva mot att eleven utvecklar sin förmåga att analysera och 

samtala om bilder samt förstå att bilder bär betydelse, skapar mening och har ett innehåll utöver 

det föreställande. 

Dessutom skall eleven bli väl förtrogen med kulturverksamhet inom bildens område samt dess 

professionella yrkesutövare. 

Bild är dels ett självständigt ämne, dels ett ämne som lämpar sig mycket väl att integrera med 

andra ämnen. Bild konkretiserar och fördjupar teoretiska kunskaper och det främjar elevens 

språkutveckling, kreativitet och iakttagelseförmåga. Att utveckla sitt eget bildspråk främjar 

elevens självkännedom och självtillit. 

Bild är en kognitiv process. Med andra ord en långsam kreativ process där varken kvantitet eller 

resultat står i fokus.” (Plan 7) 

 

Var i texten/ Val av ord 

Målbeskrivningarna inleder en majoritet av beskrivningarna i de lokala kursplanerna. I fjorton 

(av sexton) lokala mål beskrivs bildframställning (tradition) i texternas inledning. 

Bildframställning avser två- och tredimensionella bilder. Eleverna skall bland annat utveckla 

sin förmåga, sina kunskaper, sin lust för egen kreativitet och eget personligt skapande. En 

majoritet beskriver bildframställning i olika uppgifter, metoder, tekniker och material. 

 



 21

Endast två lokala kursplaner beskriver målen i bildundervisningen med andra ordval och tar 

avstamp i förnyelse.  

"År 9 

Bilden är äldre än det skrivna ordet och bildens betydelse ökar ständigt i takt med att samhället 

utvecklas. I ämnet bild ska du få möjlighet att möta bilder av olika slag. Du ska utveckla din 

skapande förmåga och lära dig att reflektera kring bilder och värdera dem. Detta är ett sätt att 

lära känna dig själv och omvärlden bättre…" (Plan 9) 

 

I fjorton lokala kursmål beskrivs bildspråk, bildkommunikation och bildanalys (förnyelse) 

efter bildframställning i målen (Plan 1). Två mål avviker från detta mönster (Plan 2 och 9). 

Variationen av formuleringar är större i beskrivningarna av bildframställning än i 

beskrivningarna av bild som språk. 

 

Av de förlagor som förekommer är ”Mål att sträva mot” och ”Mål som eleverna skall ha 

uppnått i slutet av det nionde skolåret” från Kursplan i Bild 2000 den mest förekommande. 

Det är även den text som är mest citerad. Två skolor har målbeskrivningar som nästan är 

identiskt lika (Plan 4 och Plan 5). 

 

I enstaka målbeskrivningar kan val av ord spåras till äldre nationella styrdokument (Plan 2). 

Till exempel förekommer inte längre ordet ”tolka” i Kursplanen för Bild 2000. Det förekom i 

Lgr 80 och i den näst sista nationella kursplanen för bild, den icke reviderade upplagan från 

1994. 

 

Tilltal 

Språket i de lokala målen har en informerande, beskrivande och allmänt hållen karaktär. De 

vänder sig till vem som helst som är intresserad av att ta del av informationen. 

Ett lokalt mål utgör ett undantag. Texten vänder sig direkt till eleven (Plan 9). 

 

Det osagda/ mellan raderna 

Genom att utelämna valda delar av citat eller återgivande av text förändras beskrivningen av 

bildframställningen som mål i de lokala dokumenten i förhållande till de nationella 

styrdokumenten. Alla planer utom en (Plan 8) har utelämnat beskrivningen av förnyade 

metoder. Texten i nationella Kursplanen i Bild 2000 lyder: 
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 ”Skolan skall i undervisningen i bild sträva efter att eleven 

- utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder 

med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- och 

videoteknik.”32   (”Mål att sträva mot” ur Kursplan i Bild 2000) 

 

När texten återges i de lokala kursplanerna finns inte ”metoder inom dator- och videoteknik” 

längre med. Märk att det avser ”Mål att sträva mot”. 

 

 

2.2 Beskrivning och analys av ”Syfte” 

Hur presenteras delar 

Syftet i de lokala kursplanerna beskriver och motiverar varför ämnet finns med i utbildningen 

i grundskolan. Hälften av de lokala planeringarna innehåller beskrivning av ”Syfte” med 

bildundervisningen. Samtliga syften bär spår av tradition och förnyelse i form av 

beskrivningar om bildframställning och bildspråk. Tradition och förnyelse går att spåra i 

texternas avsnitt om utbildningens syfte; tradition i beskrivningarna om att framställa bilder 

och förnyelse i beskrivningarna om att kommunicera och analysera bilder. Förnyelse 

dominerar i beskrivningarna av syfte. 

 

Var i texten /val av ord 

De fem texter som innehåller syfte har placerat avsnittet tidigt i beskrivningen, oftast efter 

målbeskrivningarna. Att framställa bilder (tradition), att kommunicera med bilder och att 

analysera bilder (förnyelse) är centrala begrepp i alla beskrivningar av syfte. 

 

Två av de lokala planerna innehåller syften som är mycket lika formulerade. De är fritt 

formulerade, det vill säga saknar tydlig förlaga i de nationella styrdokumenten (Plan 4 och 

Plan 5).  

 

Tre beskrivningar av syfte med bildundervisningen är återgivanden av delar av ”Ämnets syfte 

och roll i utbildningen” från Kursplan i Bild 2000. Två syften är lokalt formulerade, 

inspirerade av Kursplan i Bild 2000. 

                                                           
32 Se även Bilaga 3, Kursplan i Bild 2000. 
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Tilltal 

Språket i syftet har en informerande, beskrivande och allmänt hållen karaktär. De vänder sig 

till vem som helst som är intresserad av att ta del av informationen. 

 

Det osagda/mellan raderna 

Hälften av de lokala kursplanerna innehåller inget syfte. Fem syften innehåller associationer 

till bildframställning och bilden som språk. Det beskriver varför bild ingår i utbildningen i 

grundskolan och tillskriver ämnet legitimitet ”mellan raderna”. Bilden som språk dominerar i 

framställningarna (Plan 3). 

 

 

2.3 Beskrivning och analys av ”Innehåll” 

Hur presenteras delar 

Innehållet i de lokala kursplanerna beskriver vilket stoff som används i undervisningen. 

Samtliga lokala planeringar beskriver innehåll. Till textmängden utgör beskrivningarna av 

innehåll den till omfång näst största gruppen efter målbeskrivningar. Alla beskrivningar av 

innehåll bär spår av tradition och förnyelse. Texterna är mycket utförliga i samtliga 

planeringar och beskriver olika uppgifter, metoder, tekniker och material. Sju planeringar 

framställer bildframställning som det centrala i undervisningens innehåll. Två planeringar 

presenterar hälften av innehållet som bildframställning (tradition) och andra hälften som 

bildspråk (förnyelse). I synnerhet när det gäller beskrivningar av tekniker och material är 

exemplen många och uppräkningarna långa (Plan 6 och 7). I alla lokala planeringar 

presenteras innehållet årskursvis. En planering utgör ett undantag och formulerar hela 

innehållet som bildspråk (Plan 10). Tradition dominerar framställningarna. 

 

Var i texten /val av ord 

Åtta beskrivningar av innehåll är placerade mitt i texterna, två är placerade sist i texten 

tillsammans med kriterier för bedömning. Ordvalen beskriver olika typer av uppgifter, 

metoder, tekniker och material. 

 

Tilltal 

Språket i innehåll har en informerande, beskrivande och allmänt hållen karaktär. De vänder 

sig till vem som helst som är intresserad av att ta del av informationen. 
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Det osagda/mellan raderna 

Innehållet i de lokala kursplanerna beskrivs i mindre utsträckning som bildspråk. Där det 

förekommer är det i en kortfattad form. Det förekommer inte exempel på samma sätt som i 

beskrivningar av bildframställning. 

"Moment 

Bildframställning 

Exempel på hur eleven visar kunnande. Eleven skall: 

Teckning 

-kunna teckna en bild med kol, blyerts, tusch eller annat material och med hjälp av detta få fram linjer, volym 

och djupverkan. 

Textning 

-känna till att det finns olika typsnitt och kunna välja passande typsnitt till uppgiften. 

Måleri 

-förstå skillnaden mellan olika måleriska tekniker och fördjupa sig i någon av dessa. 

Tryck 

-ha kunskap om att det finns olika typer av trycktekniker och förstå skillnaden mellan hög- och djuptryck. 

Media 

-ha provat ett enkelt ritprogram. 

-ha varit med i en liten videoproduktion. 

-kunna göra en enkel bildmanipulation i Photoshop. 

Skulptur 

-kunna framställa en skulptur i givet material. 

-förstå skillnaden i additiv och subtraktiv skulptur. 

Blandteknik 

-kunna genomföra en uppgift med blandteknik." (Plan 8) 

 

(Att jämföra med beskrivningar av bildspråk i samma lokala kursplan.) 

Moment 

"Använda bilder i bestämda syften 

Analys och granskning 

Kulturella uttryck 

Eget ansvar " 

(Plan 8) 

 

 



 25

2.4 Föreställning om förmedling 

Föreställningar om förmedling beskrivs i de lokala kursplanerna enligt både tradition och 

förnyelse. Till övervägande del har de karaktären av projektarbeten men även traditionella 

beskrivningar förekommer. 

Kollektiva arbetsformer, individualisering (tradition). 

 ”…enskilt arbete under handledning.” (Plan 6) 

 

Projektarbeten (förnyelse) 

”Uppgifter ges, men lösningarna kan se ut på många sätt och eleverna uppmuntras att söka egna 

uttryckssätt. Möjlighet att själva välja material och innehåll ska också finnas.” (Plan 1) 

”Varje termin i år 9 ges en hemuppgift med ett gemensamt tema.” (Plan 1) 

 

”Ämnet integreras med andra ämnen på skolan, samarbete, projekt. Planeringen ej låst till ett 

specifikt stoff.” (Plan 3) 

 

”Grupparbeten, fördjupningsarbeten och tema.” (Plan 9) 

 

 

2.5 Kriterier för bedömning 

Alla lokala kursplaner innehåller kriterier för bedömning i någon form. Det förekommer både 

synliga och icke synliga kriterier för bedömning. Kriterierna är synliga i det avseendet att det i 

någon mån går att läsa sig till vad som krävs för ett visst betyg. Kriterierna kan samtidigt vara 

osynliga därför att de är svåra att tolka. Två lokala kursplaner innehåller bildexempel i form 

av elevarbeten som beskriver vad som krävs för ett visst betyg (Plan 5 och 9). De är tänkta att 

synliggöra betygskriterierna. 

 

 

2.6 Vetenskaplig grund 

Det är svårt att utläsa något om vetenskaplig grund utifrån de lokala kursplanerna. Ofta 

samverkar eller växelverkar vetenskaperna, vilket gör det svårt att hitta renodlade exempel. 

De traditionella vetenskapliga grunderna förekommer oftare i beskrivningar av innehåll. 

Apperceptionpsykologi (tradition) 

"ha utvecklat en känsla för rymd, djup och volym och kunna konstruktion av en- och 

tvåpunktsperspektiv." (Plan 6) 
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Psykologi (tradition) 

"eleven skapar uttrycksfulla bilder..." (Plan 2) 

De förnyade vetenskapliga grunderna förekommer oftare i beskrivningar av mål och syfte. 

Exemplet nedan är dock hämtat från innehåll. 

Semiotik och kulturteori (förnyelse) 

"Tolka bildens innehåll och symboler, skriv en dialog mellan bildens karaktärer eller skriv och 

analysera på något annat reflekterande sätt om bildens innehåll." (Plan 10) 

 

 

2.7 Ämnets relation till konst 

I innehåll, syfte och mål beskrivs konstbild blandat med reklambild, bild i TV och video, 

tidningsbild med mera. Det dominerande intrycket är att samtliga lokala kursplaner likställer 

konst med andra bilder. 

”Hur man kan tolka och förstå egna och andras bilder och former från olika tider och kulturer.” 

(Plan 5) 

”…hur konstnärer, diktare, underhållare och reklammakare använt sig av parafraser.” (Plan 1) 

 

 

2.8 Jämförelse med lokala kursplaner från 1999 

De bildinstitutioner som ingår i studien har en tradition, ett mönster av att förnya sig. Mål, 

syfte och innehållet i texterna har ändrats på olika vis och i olika omfattning. Uppgifter har 

lagts till eller tagits bort. I en skola har till exempel undervisningen tagits bort helt i år 8 på 

grund av mindre tid för ämnet (Plan 1). Det centrala för studien är att samtliga tio skolor har 

omformulerat respektive skolas lokala kursplan i bild sedan 1999 och i samband med den 

reviderade nationella Kursplanen i Bild 2000. 

 

 

2.9 Tolkning och sammanfattning 

Tradition och förnyelse i lokala kursplaner 

Studien visar att lokala kursplaner bär spår av både tradition och förnyelse. Tradition återfinns 

i alla lokala kursplaner och innehåller främst beskrivningar av bildframställning; olika 

uppgifter, metoder, tekniker och material. Ofta utvecklas beskrivningarna med exempel som 
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förklarar innehållet närmare. 33 Ibland påminner beskrivningarna nästan om beställningslistor 

för inköp. Förnyelse återfinns också i alla lokala kursplaner och innehåller beskrivningar av 

bildspråk, bildanalys, användning av bilder i bestämda syften och kritisk granskning av bilder. 

När det gäller innehållet som bildspråk (förnyelse), saknar beskrivningarna oftast exempel. 

Det saknas bokstavligen ord för att beskriva vad som avses med bildspråk, bildanalys, 

användning av bilder i bestämda syften och kritisk granskning av bilder. Endast en planering 

fokuserar på innehållet som bildspråk.  

 

Studien visar att det finns dominerande föreställningar inom bildinstitutionens tankekollektiv 

som beskriver bildämnets innehåll som bildframställning (tradition) men som beskriver 

ämnets mål och syfte som bildspråk (förnyelse). Beskrivningar av bildframställning (tradition) 

är fritt formulerade, detaljerade och innehåller ofta exempel. Beskrivningar av bildspråk 

(förnyelse) är formulerade utifrån förlagor och saknar exempel. 

 

Beskrivningar av tradition saknar förlagor och är fritt formulerade. Tydligast framkommer 

detta i kategorin ”innehåll”. Beskrivningar av förnyelse har tydliga förlagor och är 

återgivande av text eller citat från nationella styrdokument. Tydligast framkommer detta i 

kategorierna ”mål” och ”syfte”. Genom att utelämna delar av förlagorna som innehåller 

förnyelse påverkas innehållet i målen. Det tyder på att man garderar sig - genom att utesluta 

valda delar av de nationella målen behöver inte undervisningen lokalt omfatta dessa delar. 

Totalt 15 mål utesluter till exempel beskrivningar av ”dator- och videoteknik”. 

 

Resultaten kan tolkas som att bildinstitutioner delvis anpassar sig till förändringar men de 

hanterar även förändringar utifrån sina egna intressen, behov och värderingar. De ger uttryck 

för egna viljor och egna värden. 

"Institutioner reagerar därigenom inte målrationellt inför försök till förändringar utan de ger 

uttryck för en egen vilja och egna värden. Institutioner låter sig därför inte styras motståndslöst, 

de anpassar sig visserligen delvis inför förändringar men anpassar också förändringarna utifrån 

sina egna intressen, behov och värderingar."34 

 

Samtidigt som studien visar att delar i syfte och mål utesluts, skall det poängteras att 

beskrivningarna av innehåll är omfattande och visar på en bredd. Ytterligheterna kan till 

exempel vara att en skola lägger stor vikt vid arbete med fotografering (traditionella s/v 
                                                           
33 Se exempel Plan 8, s. 24. 
34 Hedlund: a.a. s. 65 f. 
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tekniker) och att en annan skola arbetar mycket med trycktekniker (traditionella hög-, djup- 

och plantryck). Det kan tolkas som att de lokala skillnaderna ökar med det ”lokala 

frirummet”, det vill säga med möjligheten för läraren att själv välja stoff till undervisningen. 

Det behöver inte innebära några motsättningar, då det finns olika vägar att nå målen35. 

 

Hälften av de lokala kursplanerna innehåller inget syfte. Det kan tyckas anmärkningsvärt, 

men i sammanhanget bör det påpekas att de lokala kursplanerna i bild främst skall svara för 

hur och med vilket stoff man arbetar i undervisningen för att nå målen i de nationella 

styrdokumenten. Därför kan de lokala kursplanerna hänvisa till nationella styrdokument, när 

det gäller syfte och mål. 

 

Studien visar att de lokala kursplanerna förändras över tid. En jämförelse mellan 1999 och 

2005 visar att samtliga skolor i studien har förändrat sina dokument. Alla de lokala målen är i 

något avseende uppdaterade enligt den senaste nationella kursplanen i bild. Men det visar sig 

också i formuleringarna att kursplanerna innehåller rester av äldre ämneskonceptioner (genom 

att de innehåller begrepp som har utgått i den senaste kursplanen). Detta är helt i linje med 

tidigare studier som visar att nu gällande nationella kursplan innehåller rester av äldre 

ämneskonceptioner.36 

 

Hur föreställningar om traditioners makt gör sig gällande i lokala kursplaner 

Beskrivningar av ”innehåll” domineras av tradition (bildframställning). Denna kategori saknar 

förlagor till texten och är fritt formulerade. Beskrivningar av ”mål” och ”syfte” domineras av 

förnyelse (bildspråk). Kategorierna har tydliga förlagor i nationella styrdokument. Det 

bedöms därför som troligt att förnyelsen måste förankras i ämnets praktik, innan den kan 

frigöra sig från den nationella kursplanen som förlaga. 

 

Studien visar att förlagor påverkar institutionens diskursiva praktik beträffande mönster som 

rör produktion, distribution och konsumtion av text. 37 Studien av texterna visar att 

textförfattare bygger på redan existerande diskurser och genrer för att skapa en text och visar 

också hur textmottagare använder existerande material i konsumtion och tolkning av texten. 

Påverkan i fråga om förlagor sker i ett uppifrån-och-ned-perspektiv samt i sidled. Flera texter 

                                                           
35 Se Lpo 94, "En likvärdig utbildning", s. 6. 
36 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Bild, Rapport 253, Skolverket, 2005, s. 38. 
37 Se Faircluoghs tredimensionella modell för diskursanalys, s. 8. 
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använder inte ett nationellt dokument som förlaga utan ett lokalt, det vill säga en förlaga från 

en annan skola. Till exempel har två skolor målbeskrivningar som nästan är identiskt lika men 

de påminner ej om de nationella styrdokumenten. Detta mönster överensstämmer med tidigare 

beskrivningar av institutionsteorin.38 Studiens resultat kan tolkas som att traditionen har makt 

över bildinstitutionens tankekollektiv. Detta antagande stämmer med Nationella utvärderingar 

i Bild som visar att den största delen av undervisningen ägnas just åt bildframställning.39 

 

Hur föreställningar om ämnets legitimitet gör sig gällande i lokala kursplaner 

Det förekommer visserligen beskrivningar som att ”människan har framställt bilder genom 

hela sin historia” i de lokala kursplanerna och de bidrar till ämnets legitimitet. Men det är 

framförallt genom associationer till bildspråk (massmedia, informationssamhälle, bildflöde) 

som ämneskonceptionen söker legitimitet idag. Det kan tolkas som en splittring i 

bildinstitutionens tankekollektiv; ämnet innehåller främst bildframställning men söker 

legitimitet via bildspråk. Eller för att återkomma till Gert Z Nordströms beskrivning av de tre 

perioderna - den tekniska, den psykologiska och den bildspråkliga; de är inte oberoende av 

varandra, periodvis tvingas de att samverka eller konkurrera. Detta är den främsta 

anledningen till den ”turbulens” som har rått inom bildlärarutbildningen sedan 

efterkrigstiden.40 

 

Glapp mellan arenorna 

Studiens resultat antyder att tradition i bildämnet är kopplat till ämnets praktik; här synliggörs 

och namnges innehållet i mycket utförliga beskrivningar men utan tydliga förlagor. 

Förnyelse i bildämnet är kopplat till ämnets teori; här används förlagor i form av nationella 

styrdokument för att beskriva innehållet, men sedan tar det slut. Tankemönster saknas, 

beskrivningarna förblir knutna till de nationella styrdokumenten och förblir sannolikt gåtor för 

den som tar del av dokumenten – inte minst för eleverna. Om innehåll tolkas som ”hur man 

arbetar” och mål tolkas som ”med vad man arbetar” uppstår här två glapp, dels mellan 

formuleringsarenan och realiseringsarenan, dels mellan de två nivåerna i realiseringsarenan – 

den tolkande och den verkställande nivån.41 

                                                           
38 Se citatet av Lindensjö & Lundgren, s. 14. 
39 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Huvudrapport, Rapport 250, Skolverket, 2004, s. 45. 
40 Nordström, Gert. Z.: "Bildlärarutbildningen" I: Tanken och handen. Konstfack 150 år. Page One Publishing   
   AB, Stockholm 1994, s. 353. 
41 Se beskrivningen av arenor, s. 16. 
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3. DISKUSSION 
I en tid som präglas av stora förändringar och snabba skiften anser jag att det är viktigt att 

ingående studera innehållet i styrdokumenten och diskutera eventuella behov av förnyelse. 

Jag anser att det är extra viktigt att skolans lärare är aktivt delaktiga i processen. Skolans 

lärare bör reflektera över och ta ställning till om teori rörande styrdokumenten stämmer 

överens med rådande praktik. Anmärkningsvärt är därför att många skolor inte kan leverera 

någon form av lokal planering i bild. Det kan tolkas som att det finns ett stort utrymme i form 

av möjligheter i det lokala frirummet att över huvud taget inte formulera vad undervisningen i 

bild innehåller. Det kan också betyda att institutionen behåller makten genom att inte försöka 

tydliggöra innehållet, och det kan leda till hinder vad gäller elevernas delaktighet och 

kunskapsutveckling. Mest sannolikt är att nationella styrdokument inte har förankrats på lokal 

nivå. 

 

Avsikten med denna studie är inte att kritisera bildämnets styrdokument utan istället att ta 

styrdokumenten på allvar och betrakta texterna som stödjande verktyg för ämnets praktik. 

En betydelsefull begränsning ärdock att vi aldrig kan ta del av undervisningens praktik endast 

genom att studera lokala kursplaner. Genom att ta del av studien kan däremot tankar och idéer 

kring bildämnets innehåll stimuleras och kanske inspirera till någon form av förnyelse i 

praktiken – från tanke till handling. 

 

Tio lokala kursplaner i bild har kategoriserats, analyserats och tolkats i denna studie. Syftet 

har varit att belysa och problematisera bildämnets innehåll i spänningsfältet mellan tradition 

och förnyelse. Studien visar att bildämnet enligt lokala kursplaner innehåller 

• tradition i form av bildframställning, 

• förnyelse i form av bildspråk. 

 

Problemformuleringen är besvarad genom att studiens tio lokala kursplaner har visat hur 

bildämnet beskrivs samt hur det kan förstås i relation till ämnets tradition och förnyelse. 

Lokala kursplaner i bild bär spår av ämnets tradition och förnyelse genom att 

• ämnets innehåll beskrivs som bildframställning (tradition) och formuleras fritt, utan 

nationella förlagor, 

• ämnets mål och syfte beskrivs som bildspråk (förnyelse) och formuleras efter 

nationella förlagor. 
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Här vill jag försöka utveckla, problematisera och fördjupa förståelsen för detta. Studiens 

begrepp kan användas som stöd. Förändringar i omvärlden gör sig gällande på flera områden. 

I hög grad påverkas vår skola och vår undervisning av samhällsutvecklingen 

• på samhällelig nivå där olika institutioner konkurrerar om 

resurser, legitimitet och status, 

• på institutionsnivå där handlings- och tankemönster utvecklas 

och får ett värde och 

• i den lokala undervisningskontexten samt hos den enskilde 

individen.42 

Skolan genomgår samma förändringar som samhället i övrigt, om än något långsammare43. 

Skolans förutsättningar ändras och skolans uppdrag förnyas. Vad händer när äldre sätt att 

betrakta bildämnet inte försvinner utan lever kvar som historiska avlagringar, som traditioner, 

vilka bärs upp av olika lärargrupper i skolan? Gunnar Åsén belyser diskussionen så här: Det 

leder till att ämnet - trots nya läroplaner - hela tiden breddas.44 Stoffträngsel och 

urvalsproblem blir följden och därmed följer också en kamp mellan ämnesföreträdare med 

rötter och utbildning inom olika traditioner. I detta sammanhang är det viktigt att 

uppmärksamma att ämnesinnehållet är oerhört omfattande och att innehållets urval i hög grad 

faller på lärarna själva. Det är viktigt att vara medveten om traditionernas makt – vad olika 

ämnesinriktningar syftat till och vilken historisk förankring de har. 

 

Under de senaste 20 åren har det varit svårt att i praktiken hävda det nya bildämnets roll och 

utrymme i grundskolan, anser Gunnar Åsén. En orsak är att vissa elever får mera 

bildundervisning på grund av den ökade valfriheten – möjligheten att gå i profilskola eller 

särskild bildklass. Istället får andra elever mindre undervisning än tidigare. Sett mot bakgrund 

av den ökade bildanvändningen i mediasamhället är detta en märklig utveckling. En annan 

orsak är att ämnen som av tradition haft stort utrymme i skolan idag tenderar att ytterligare 

stärka sin ställning. I grundskolan prioriteras svenska, matematik och engelska. Kanske säger 

detta mer om skolans sätt att reproducera sig själv än det faktiska behovet av att förnya 

skolans innehåll. Mediautvecklingen och den ökande globaliseringen kommer att ställa 

förändrade krav inom arbetslivet och livet som samhällsmedborgare.45 

                                                           
42 Rostvall; West: a.a. s. 7. 
43 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Huvudrapport, Rapport 250, Skolverket, 2004, s.14 f. 
44 Åsén: a.a. s. 24. 
45 Åsén, Gunnar: "Inför millenieskiftet: Röster om bildämnet och bildundervisningen under 200 år", 
   Bild  i skolan, nr 4, 1999. 
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Tradition och förnyelse 

Förändringar i samhället påverkar skolan och dess olika ämnen, konstateras det i studiens 

inledning. De ändringar som följer med Lgr 80 och som innebär att bildämnet skall omfatta 

arbete med alla olika typer av bilder och inte bara teckning får stora konsekvenser för 

bildämnet och utgör därför studiens skiljelinje mellan tradition och förnyelse. Studiens 

resultat visar att de politiskt fattade besluten om förnyelse ”glappar” mellan 

formuleringsarenan och realiseringsarenan. Det glappar också på realiseringsarenans två 

nivåer – den tolkande nivån och den verkställande. Vidare visar studien att det sker en 

successiv förändring genom att till exempel de lokala kursplanerna förnyas till följd av 

förnyade styrdokument. Dock saknas ett förnyat grepp kring hela bildinstitutionens 

tankekollektiv, eftersom dominerande framställningar av ämnets innehåll presenteras som 

bildframställning i de lokala kursplanerna. Kanske kan man beskriva det som att 

bildinstitutionen inte äger syftet med förnyelsen och därför inte till fullo har införlivat 

förnyelsen på realiseringsnivå. På politisk nivå har man beslutat om en förnyelse av bildämnet 

men på en lokal nivå har inte bildinstitutionen anpassats till förnyelsen. Nationella 

styrdokument anpassas efter samhällets behov och de lokala styrdokumenten anpassas till den 

enskilda skolan. 

 

Institutionens tankekollektiv 

Ovanstående kan i sin tur förklaras med stöd av institutionsteorin. Delvis låter institutioner sig 

styras men de anpassar även förändringar till egna intressen, behov och värderingar. För 

bildämnets del kan flera orsaker till detta antas samverka och växelverka: ekonomiska 

resurser och tid, ämnets status i skolan, att institutionens tankekollektiv domineras av äldre 

föreställningar om ämneskonceptioner, att bildlärare som har äldre utbildning ”gör som man 

alltid har gjort”, att kollegor och skolledning har mindre kännedom om det nya bildämnet – 

allt detta är tänkbara skäl till att det tar tid innan förnyelsen förankrats på realiseringsnivån. 

 

Traditionens makt 

Maktbegreppet belyser ytterligare hur bildämnets innehåll kan förstås i relation till tradition 

och förnyelse. Bildinstitutionens diskursiva praktik påverkas av förlagor gällande mönster för 

produktion, distribution och konsumtion av texter. Påverkan av förlagor sker uppifrån och ner 

men även i sidled. Inspiration till texterna hämtas från nationella styrdokument. Även 

kursplaner från andra skolor används som förlagor och man använder det som passar egna 

intressen, behov och värderingar. Den nationella kursplanen i bild används som förlaga för 
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att formulera mål och syfte (förnyelse) i lokala styrdokument. Genom att utesluta vissa delar 

anpassar man texterna för att passa den lokala nivån. När innehållet (tradition) beskrivs, 

formuleras det fritt och utan förlaga. Även här sker en anpassning till lokala intressen, behov 

och värderingar. 

 

Ämnets legitimitet 

Studiens resultat rörande ämnets legitimitet beskriver en splittring inom institutionens 

tankekollektiv: ämnets innehåll består främst av bildframställning (tradition/ realiseringsnivå) 

men söker legitimitet via bildspråk (förnyelse/ formuleringsnivå). 

 

Glapp mellan arenorna 

Studiens resultat visar på flera glapp. Ett första glapp påträffas mellan formuleringsarenan 

som beskriver förnyelse och realiseringsarenan som beskriver ämnets tradition. Den senaste 

nationella kursplanen i bild ställer bildspråk som det centrala för ämnet medan de lokala 

kursplanerna beskriver bildframställning som det centrala för ämnet. Om innehåll (hur man 

arbetar) beskrivs som bildframställning och om mål (med vad man arbetar) beskrivs som 

bildspråk, förekommer samtidigt ett dubbelt glapp på realiseringsnivån av de lokala 

kursplanerna – den tolkande och den verkställande nivån. Sannolikt vet därför lärarna vad de 

skall uppfylla för mål och syfte med undervisningen i teorin och de vet också vad som är 

möjligt att genomföra i praktiken. 

 

Vad bildämnet kan innehålla för att målen skall nås i undervisningen 

Nationella utvärderingen av grundskolan visar att bildämnet har svårt att i undervisningen nå 

de nationella målen. Det är en fråga som bör diskuteras.46 Delvis kan institutionsteori och 

begrepp som tradition och förnyelse, makt, legitimitet och arenor skapa förståelse för frågan. 

Studien visar att det finns motsättningar i bildinstitutionens tankemönster vad gäller innehåll 

som beskrivs som bildframställning (tradition) i förhållande till mål och syfte som beskrivs 

som bildspråk (förnyelse). Eventuellt - och som jag ser det, ganska troligt - kan det vara en 

bidragande faktor till att bildämnet har svårt att i undervisningen nå de nationella målen.47 

 

                                                           
46 Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Huvudrapport, Rapport 250) pekar på att en djupare  
   diskussion behöver föras kring hur de nationella målen i styrdokumenten för de praktiskt estetiskt inriktade  
   ämnena kan omsättas i konkret undervisning. s. 129. 
47 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Huvudrapport, Rapport 250, Skolverket 2004, s. 129 ff. 
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Ämnets tradition präglar innehållet i de lokala kursplanerna. Förnyelsen förblir nästan 

osynlig. Förståelsen för förnyelsen och tillhörande kunskapsutveckling blir sluten om man 

inte synliggör förnyelsen. Det finns en risk att varken lärare eller elever får tillgång till tankar 

om ämnets förnyelse på verkställandenivå. 

 

Lärarna 

Lpo 94 innebär att skolorna lokalt får bestämma hur undervisningen skall bedrivas och vilket 

stoff som skall användas. För lärarnas del innebär det en frihet av godo eller en ökad 

arbetsbelastning av ondo. Studiens resultat visar att trots denna nyvunna frihet fortsätter lärare 

att arbeta med samma ämnesinnehåll som de tidigare gjort. En förklaring kan vara att de 

kommer i kläm mellan formuleringsarenan (förnyelse) och realiseringsarenan (tradition). 

Studien visar att alla skolor har försökt förnya sina lokala styrdokument efter att den 

reviderade Kursplanen i Bild trädde i kraft år 2000. Alltså gör lärarna så gott de kan. Deras 

dilemma består i att de inte bara skall tolka målen på formuleringsarenan (där nationella 

kursplaner blir till som en följd av politiska beslut) och skriva lokala kursplaner – de skall 

också verkställa dessa! 

 

Förslag till den som skall formulera lokala kursplaner 

Som jag ser det måste ett antal förutsättningar för undervisningen förändras och förnyas. 

Exakt vad de består i avgörs på lokal nivå i samtal. Men jag antar att dessa förutsättningar 

berör frågor som till exempel arbetssätt, metoder, arbetets planering, genomförande, 

utvärdering, lärarens roll, arbetslag, kunskapssyn, kunskapskällor och stoff i undervisningen. I 

befintliga lokala kursplaner finns nästan inga texter som beskriver detta. Därtill bör man 

diskutera om arbetssättet sammantaget leder till att målen nås. Lokala kursplanerna kan 

hänvisa till nationella styrdokument, när det gäller syfte och mål. De finns redan formulerade 

och behöver inte ta plats i lokala kursplaner. Tyngdpunkten i beskrivningarna borde istället 

ligga på beskrivningar som rör ämnets stoff och arbetssätt, beskrivningar som synliggör 

ämnets innehåll i förhållande till de nationellt formulerade målen. 

 

Förslag till fortsatta studier och skolutveckling 

Avslutningsvis vill jag beröra frågor kring framtida behov för en önskvärd utveckling av 

bildämnet. Jag anser att det saknas ett forum där praktiker och teoretiker kan mötas för att 

omsätta forskning och beprövad samt dokumenterad erfarenhet till skolans vardagspraktik. 

Genom att ta tillvara på de erfarenheter och kompetenser som finns i dessa grupper kan man 
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delvis kompensera de olika glappen mellan formulerings- och realiseringsarenan. Istället för 

att enskilda lärare skall konstruera bildämnets förnyelse vad gäller stoff och arbetssätt, bör 

institutionen göra gemensam sak med processen – hur detta skall ske. Institutionen har visat 

att den inte bara tar instruktioner uppifrån utan den låter sig även påverkas i sidled när det 

gäller produktion, distribution och konsumtion av text. Det löser inte hela frågan om 

bildämnets förnyelse, men eftersom institutionen har ett dokumenterat och beprövat sätt att 

fungera, lämnar det i alla fall en möjlig väg att utveckla ett rimligt, förnyat bildämne. 

 

Bildguide 

En Bildguide på nätet där lärare och forskare presenterar idéer till bildämnet med koppling till 

läroplan och kursplan bör tillskapas. Ämnets stoff och arbetssätt är centralt för Bildguiden 

men även frågor om hur förnyelsen kan anpassas till lokala intressen, behov och värderingar. 

Allmänna råd vid utformningen av en sådan bildguide kan ges enligt följande: 

”Det är viktigt att det förs diskussioner om de lokala tolkningarna av kursplaner och  

betygskriterier mellan lärare i olika program, årskurser och skolor, både för att inspirera  

och lära av varandra och för att skapa likvärdiga förutsättningar för undervisningen och 

bedömningen av elever i skolan och i olika skolor. Rektor ansvarar för att sådana  

diskussioner kommer till stånd.”48 

 

Studien har visat att traditionens makt kommer till uttryck genom att institutionens 

tankekollektiv undviker att nämna förnyelsen i de lokala kursplanerna. Jag tror inte att det är 

en framkomlig väg att sticka huvudet i sanden. Istället bör lärarna ta initiativet och försöka 

formulera förnyelsen efter lokala intressen, behov och värderingar. Bildämnet som språk och 

kommunikation måste synliggöras. När formuleringsarenan har sagt sitt med hänsyn till 

samhällsbehoven via de nationella styrdokumenten, bör realiseringsarenan göra detsamma 

med eleven ställd i centrum och med perspektiv på till exempel klass, genus och etnicitet. För 

att den som tar del av lokala kursplaner skall kunna förstå hur kunskap i bild är utvecklingsbar 

i relation till förnyelse inom ämnet, och för att varje elev som omfattas av det obligatoriska 

skolsystemet skall få tillgång till vägar som leder fram till målen i bildundervisningen, står vi 

inför en stor utmaning. Det är hög tid att ta ett samlat grepp om situationen. 

 

 

 

 
                                                           
48 Likvärdig bedömning och betygssättning, a.a. s. 19 f. 
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Bilaga 1. 
Historisk översikt över bildämnet 

av Sten Petterson och Gunnar Åsén 
 

1800          1842          1878          1900          1919          1946          1962          1969          1980         1994 
 
 

AVBILDNING 
 
 

TECKNING SOM UTTRYCK 
 
 

     BILD SOM KOMMUNIKATIONSMEDEL 
 
 
  
 
 
Syfte: 
 
 
 
 
Innehåll: 
 
 
 
 
 
 
Föreställning om 
förmedling: 
 
 
Kriterier för 
bedömning: 
 
 
Vetenskaplig 
grund:  
 
 
Ämnets relation 
till konst:  
 

TECKNING SOM 
AVBILDNING 
 
Utveckla 
iakttagelseförmågan, 
se riktigt 
 
 
Avbildning av former och 
föremål; Innehåll och 
uppgifter anpassade till 
skolinstitutionens krav och 
ramar. 
 
 
Kollektiva arbetsformer. 
 
 
 
 
Synliga 
bedömningskriterier 
 
 
Apperceptionspsykologi 
 
 
 
Skilsmässa från konsten. 
 

TECKNING SOM 
UTTRYCK 
 
Personlighetsutveckling 
 
 
 
 
Bildframställning, fritt 
skapande; Innehåll och 
uppgifter anpassade till 
elevernas ålder och 
utvecklingsnivå. 
 
 
Individualisering 
 
 
 
 
Osynliga kriterier 
 
 
 
Psykologi 
 
 
 
Närmande konsten 

BILD SOM 
KOMMUNIKATIONSMEDEL 
 
Yttrandefrihet, bildspråklig 
kompetens 
 
 
 
Bildspråklig produktion, 
bildkommunikation och 
bildanalys. Innehåll och 
uppgifter anpassade till 
elevernas erfarenheter och 
”kultur”. 
 
Projektarbeten. 
 
 
 
 
Synliga och osynliga kriterier  
 
 
 
Semiotik, ”kulturteori” 
 
 
 
Konst likställs med andra bilder 
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Bilaga 2. 
Schema över tradition och förnyelse inom bildämnet 

av Karin Wester fritt efter Sten Pettersson och Gunnar Åsén 

 

Kategorier 

   Tradition  Förnyelse 

              Teckning som avbildning               Bild som  

          Teckning som uttryck              kommunikationsmedel 

Mål Att framställa bilder i olika 

material och tekniker. 

Att använda bilden som 

språk. 

Syfte Utveckla 

iakttagelseförmågan, ”se 

riktigt”, 

personlighetsutveckling. 

Yttrandefrihet, bildspråklig 

kompetens. 

Innehåll Avbildning av former och 

föremål; Innehåll och 

uppgifter anpassade till 

skolinstitutionens krav och 

ramar. Bildframställning, fritt 

skapande; Innehåll och 

uppgifter anpassade till 

elevers ålder och 

utvecklingsnivå. 

Bildspråklig produktion, 

bildkommunikation och 

bildanalys; Innehåll och 

uppgifter anpassade till 

elevernas erfarenheter och 

”kultur”. 

Föreställning om 

förmedling 

Kollektiva arbetsformer, 

individualisering. 

Projektarbeten. 

Kriterier för bedömning Synliga bedömningskriterier, 

osynliga kriterier. 

Synliga och osynliga 

kriterier. 

Vetenskaplig grund Apperceptionspsykologi, 

psykologi. 

Semiotik, ”kulturteori”. 

 

Ämnets relation till konst Skilsmässa från konsten, 

närmande till konsten. 

Konst likställs med andra 

bilder. 

”Det osagda/ Mellan 

raderna” 
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Bilaga 3. 

�����
inrättad 2000-07 

Ämnets syfte och roll i utbildningen  

Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom hela 
hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika möjligheter till studier och 
reflektion kring människors sätt att tänka, skapa och uppleva sig själva och omvärlden i olika 
tider och kulturer och utgör en viktig del av det kulturarv skolan skall förmedla. Bilder och 
bildarbete är också i sig ett redskap för utveckling och lärande.  

Utbildningen i 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. 

Bilder och olika former av konstnärlig gestaltning öppnar möjligheter till att formulera frågor, 
uppleva och reflektera över egna och andras erfarenheter samt stimulerar förmågan att kritiskt 
granska och pröva sina ställningstaganden. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är 
en viktig förutsättning för att aktivt delta i samhällslivet. Utveckling av bildförmågan ökar 
barns och ungas möjlighet att använda sin kulturella yttrandefrihet vilken rymmer såväl rätten 
att bilda egna åsikter som att utöva inflytande. Utbildningen hävdar barns och ungdomars rätt 
att till fullo delta i det konstnärliga och kulturella livet samt garanterar dem, tillsammans med 
samhällets kulturinstitutioner och fria kulturliv, rätten till kulturell mångfald.  

Utbildningen uppövar förmågan att se, känna på och reflektera över den yttre och inre miljöns 
form, färg och funktion samt miljöns betydelse för trivsel, arbetslust och utbildningsresultat. 
Utbildningen tillgodoser behovet av skönhet och viljan att aktivt förbättra den egna miljön.  

Kunskaper om bild och bildframställning har stor betydelse för arbetet i skolan och för 
elevernas övriga liv och verksamhet. Bildspråket är en av flera vägar till kunskap och 
personlig utveckling. I arbetet med bilder gestaltas erfarenheter och produceras kunskap som 
blir synlig, gripbar och möjlig att förmedla. Genom sin estetiska och kommunikativa karaktär 
kan bildämnet bidra till att främja skolan som kulturmiljö, kulturarbetet i undervisningen samt 
delaktighet och eget skapande.  

Mål att sträva mot  

Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven  

– utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder 
med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- och 
videoteknik,  

– blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och 
kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras bilder,  
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– utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilden bär 
betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande,  

– tillägnar sig såväl en bild- och kulturhistorisk allmänbildning som kunskaper om 
arkitekturens och formgivningens betydelse för den egna miljön,  

– blir förtrogen med kulturverksamhet inom bildens område samt dess professionella 
yrkesutövare.  

Ämnets karaktär och uppbyggnad  

Bilder fascinerar, berör, informerar och påverkar människor, medvetet eller omedvetet. 
Bildspråkets olika funktioner och sammanhang speglar också människors villkor och 
relationer, motiv och ambitioner.  

Bilden är nära kopplad till seendet, till sättet att betrakta och bli betraktad. Den bild vi skapar 
oss är inte en spegling av det oskyldiga ögats objektiva registrering. Mediernas integrering av 
bilder, ord och ljud spinner en väv av betydelser och skapar mening som bidrar till att påverka 
seendet. I ämnet ingår att granska medievärldens sätt att framställa klass, etnicitet och kön.  

Bildområdet har sin egenart som uttrycksform och omfattar allt från barnbild, konstbild och 
massbild till arkitektur, formgivning och design. Bildspråket kännetecknas av att det är rikt på 
tekniker och visuella berättarformer som spänner över ett vitt fält av bildkoder. Det är ett 
språk som uppvisar olika grader av realism och mer symboliska framställningsformer samt 
rumsliga egenskaper och relationer.  

Bilden har en växande betydelse i informationssamhället. Dagens bild- och mediesamhälle 
präglas i hög grad av den globala bildkulturen. Bilden har en framträdande plats i 
kommersiella sammanhang och spelar en viktig roll i opinionsbildningen. Populärkulturen 
rymmer den styrande och dominerande bildkategorin i barns och ungas liv och har en 
medskapande roll i deras konstruktion av identitet, kunskap och kultur. Bildens ökande 
mångfald, informationsteknikens tillväxt och förändringarna i villkoren för bildproduktion 
förändrar snabbt bildningsstrukturen inom kulturområdet.  

Bilder uppträder i samverkan med andra uttrycksformer som till exempel tal, text och musik 
inom ramen för ett vidgat textbegrepp. Kommunikationen i dag sker i stor utsträckning genom 
kombinationer av olika medier som ställer krav på ett gränsöverskridande arbete. 
Motsvarande gäller för områden som arkitektur, formgivning och design.  

Bildämnet har sin inriktning mot kunskaper i att skapa bilder och former, bildkommunikation 
samt i att avläsa, tolka och analysera bilder och former i olika samhällens och kulturers 
traditioner inom konst- och populärkultur.  

I bildämnet ingår även att framställa såväl två- och tredimensionella bilder som rörliga bilder 
för att utveckla olika sätt att se och skapa. Gestaltningen oavsett medium förutsätter kunnighet 
om teknik och metoder men också kunskap om hur bilden fungerar som språk och 
kommunikation. Arbetet med olika medier ställer krav på koordination, kompromisser och 
kollektiva läroprocesser.  



 41

Bildämnet utvecklar iakttagelseförmåga och kreativt seende. Det kan handla om att bryta 
bildens verklighetsprägel och göra bildytan, filmytan och tv-skärmen synlig. Det kan betyda 
att skärpa blicken i förhållande till en bild men också att kunna vända bort blicken från bilden 
som sådan och se de sociala och kulturella mönster som skapar konventioner. Det kan 
dessutom handla om att vända blicken mot skolan som fysisk miljö och att granska den som 
arkitektur, rum och formspråk, upptäcka nya färg- och formmässiga lösningar och andra 
oupptäckta möjligheter samt väcka nyfikenhet, intresse och lust att förbättra.  

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 skola och samhälle samt bildarbetets betydelse i elevers lärande.  

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

Eleven skall 
– kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker,  

– kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara, 

– ha grundläggande förmåga att granska och tolka bilder och former,  

– känna till några bildkonstnärer och deras verk.  

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.   

 
Bedömning i ämnet bild 
Bedömningens inriktning 

Bedömningen i ämnet bild gäller elevens förmåga att tolka, förstå, framställa och använda 
bilder. Det är ett kunnande som kommer till uttryck i graden av självständighet och variation i 
sättet att skapa bilder och former, undersöka bildmässiga problem och finna kreativa 
lösningar. Vidare skall bedömningen uppmärksamma elevens säkerhet i och förmåga att 
kommunicera med bilder för att nå ut med sitt budskap. 

Andra faktorer som kan vägas in i detta sammanhang är elevens drivande roll i skapande 
processer som förutsätter samarbete och kollektiva läroprocesser. Ytterligare en 
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bedömningsfaktor är elevens förmåga att kritiskt granska bilder och kunna reflektera över 
bildens uttryck och innehåll liksom dess roll i olika sammanhang. 

Bedömningen skall även gälla elevens kännedom om utmärkande drag i västerländsk konst, 
populärkultur, arkitektur och design under olika historiska epoker samt konst- och 
kulturtraditioner i andra kulturer. En bedömningsfaktor i detta sammanhang är elevens 
förmåga att upptäcka och kunna reflektera över hur konst och populärkultur åtskils och flätas 
samman i bildutbudet samt kunna se sin egen roll som medskapare och konstruktör av 
identitet, kultur och kunskap. 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven skapar uttrycksfulla bilder och former med hjälp av såväl traditionella metoder och 
tekniker som moderna visuella medier och tillämpar ett kritiskt förhållningssätt i arbetet. 
Eleven använder bilder i kombination med andra gestaltningsformer för att kommunicera 
idéer och tankar i bestämda syften. 
Eleven tolkar bilder självständigt och förstår termer och grundläggande begrepp inom 
bildområdet samt har tillägnat sig ett språk om bild och använder det i bildsamtal. 
Eleven jämför och finner särdrag i olika kulturella och konstnärliga uttryck samt placerar 
några framträdande bildkonstnärer och deras verk i tiden.  
Eleven känner till aktuella verksamheter inom bildområdet. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd  

Eleven arbetar utifrån egna idéer, finner förebilder, söker metoder och tekniska lösningar i 
olika konst- och bildtraditioner och bearbetar på ett konstruktivt sätt idémässiga, formmässiga 
och praktiska problem som uppstår i det egna bildarbetet.  
Eleven använder bilden i kombination med andra uttrycksformer för att kommunicera egna 
tankar och idéer och sätta frågor under debatt.  
Eleven använder bildområdets termer och begrepp, analyserar och värderar bilders funktioner 
i skilda sammanhang samt har ett personligt förhållningssätt till bilder av olika slag.  
Eleven beskriver och reflekterar över några väsentliga delar av bild- och kulturhistorien, gör 
estetiska jämförelser samt har blick för kulturella och konstnärliga särdrag.  
Eleven har god kännedom om aktuella verksamheter inom bild- och kulturområdet. 

 

Skolverket 2005-12-30  
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Bilaga 4.  
Analys av lokal kursplan 
Plan 4. 
Rubrik: Kursplan Bild 

2005-11-06 

Teckning som avbildning 

Teckning som uttryck 

Bild som kommunikation 

Mål 

Kommentarer: 

Utförlig målbeskrivning uppdelade 

i  

”Mål att sträva mot” lokal 

formulering inspirerad av Kursplan 

i Bild (”Mål att sträva mot”) 

och 

 

 

”Mål som eleverna skall ha 

uppnått i slutet av nionde 

skolåret” återgivande av Kursplan 

i Bild 2000 (”Mål som eleverna 

skall ha uppnått i slutet av det 

nionde skolåret”). 

”Mål att sträva mot 

Undervisningen skall sträva mot att 

öka lusten för egen kreativitet och 

skapande…” 

 

 

 

 

 

 

”Mål som eleverna skall ha 

uppnått i slutet av nionde 

skolåret” 

• Kunna framställa egna 

bilder och former med 

hjälp av traditionella och 

moderna metoder och 

tekniker… 

 

 

 

 

”…Den skall öka elevens förmåga 

att kommunicera med bilder samt 

göra det lättare för eleven att tolka 

olika typer av bilder för att kunna 

förstå och hantera dagens 

bildflöde.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

• …Kunna använda egna 

och andras bilder för att få 

fram ditt bestämda syfte. 

• Kunna analysera och 

kritiskt granska 

konstbilder, olika typer av 

bilder inom reklam, 

nyhetsbilder, stillbilder, 

och rörliga bilder samt 

tredimensionell 

gestaltning som t ex 

skulptur. 

• Ha kännedom om och 

kunna beskriva vad som 

är kännetecknande för 

bilder från olika 

tidsepoker och kulturer. 

• Känna till några 
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framstående konstnärer. 

• Vara orienterad i aktuella 

verksamheter inom 

bildområdet. 

 

Syfte 

Kommentarer: 

Utförligt syfte inspirerat av 

Kursplan i Bild 2000,”Ämnets 

syfte och roll i utbildningen”. 

”Ämnets syfte och roll i 

utbildningen 

Utbildningen i ämnet bild syftar till 

att utveckla sina kunskaper i hur 

man gör olika bilder och former. 

(metoder och tekniker)…” 

 

 

 

 

 

”…Hur man kommunicerar med 

bilder. (gestaltning) 

Hur man kan läsa och tolka bilder 

och former. (reflektion) 

Hur bildkulturen ser ut idag och 

hur den har sett ut tidigare. 

(kulturkännedom)”  

Innehåll 

Kommentar: 

Detaljerad beskrivning av innehåll; 

olika uppgifter, metoder, tekniker 

och material. 

Presenteras årskursvis. 

”I årskurs 9 

Vi arbetar med fotografiets historia 

och uttryckssätt. 

Vi tar fram egna fotografiska 

bilder. 

Vi lär oss ljussättning. 

Vi har film- och (konsthistoria…) 

 

 

 

 

 

 

 

…Vi arbetar mer med design och 

arkitektur. Vi sätter oss in i dagens 

konst och kulturvärld. Vi arbetar 

med egna konstprojekt där varje 

elev får chans att fördjupa sig i 

någon uttrycksform. 

Vi analyserar och tolkar och lär oss 

använda bildspråkliga termer i våra 

samtal om bilder.” 

Föreställning om förmedling  Blandad 
Kriterier för bedömning  Synlig och osynlig 
Vetenskaplig grund  Blandad 
Ämnets relation till konst  Konst jämställs m andra bilder 
”Det osagda/ mellan raderna”  Förnyad plan sedan år 2000 

 


