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Syftet med föreliggande självständiga arbete är att fördjupa kunskapen om hur fem 
lärare i årskurserna 1–3 använder sig av bild som arbetssätt i undervisningen av 
samhällsorienterade ämnen samt vilka för- och nackdelar som kan finnas. För att 
komma fram till ett resultat har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med fem 
lärare och vi har tolkat vår empiri genom Deweys pragmatiska teori och begreppet 
”Learning by doing”. Resultatet visar att bild används som ett arbetssätt i 
undervisning av samhällsorienterande ämnen på olika sätt, som skapande, visuellt 
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arbetssätt inom bild som lärarna använt för att främja elevernas lärande finns det 
både för- och nackdelar. 
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1 Inledning       

I skolan vill lärare motivera alla elever till att utvecklas i de olika skolämnena. Det skiljer 
sig åt skolor emellan hur lärare går tillväga och vilka verktyg de använder sig av i 
undervisningen. Under vår verksamhetsförlagda utbildning och i vår pilotstudie 
(Stevanovic och Roos, 2018) som handlade om estetikens betydelse för elevernas lärande, 
upptäckte vi att det kan vara svårt att hitta ett arbetssätt som passar alla elever. Vi kom 
även fram till att bild var den uttrycksform som var mest frekvent på de skolor vi 
undersökte.  

Skolverkets (2018) Språk-, läs -och skrivutveckling (Läslyftet) lyfter fram en artikel om 
multimodala resurser för lärande där fokus är att stötta elever i alla ämnen. Genom den här 
artikeln visar Skolverket (2018) några exempel på hur lärare på några skolor har arbetat 
med praktisk undervisning där bild och form prövades som en resurs för lärandet i olika 
ämnen.  

En av skolorna som Skolverket har tagit del av i studien om multimodala resurser för 
lärande är Eriksdalsskolan i Stockholm. Där beskriver och visar två lärare i 
samhällsorienterande ämnen, Schmalholz och Burman och en bildlärare vid namn 
Andersson, hur praktisk undervisning där bild och form tar plats, främjar elevers lärande.  

Schmalholz är lärare i SO på Eriksdalsskolan och berättar om hur hon gått tillväga för att 
undervisa om Romarriket i högstadiet. Schmalholz lyfter fram brister i det praktiska 
arbetet inom samhällsorienterande ämnen. Hon menar att det inte finns lika mycket 
praktiskt arbete i jämförelse med ämnet naturkunskap där man kan genomföra 
laborationer vilket ger eleverna en möjlighet att arbeta praktiskt för att lättare befästa 
kunskaperna. Burman är lärare i SO på Eriksdalsskolan och berättar om vikten av att 
elever arbetar praktiskt eftersom då måste de tänka till och planera hur de ska gå tillväga 
för att lösa problem som uppstår. Andersson är bildlärare på Eriksdalsskolan och berättar 
att under projektets gång får eleverna olika problem att lösa. De får kunskap om olika 
tekniker inom bildämnet som exempelvis hur de ska måla med olika typer av färger, hur 
lera används och byggnation av hus. Andersson menar att genom användning av dessa 
tekniker visar eleverna hur de har behärskat både de olika teknikerna inom ämnet bild och 
det teoretiska innehållet i samhällsorienterande ämnen, som i det här fallet handlade om 
Romarriket. Hon berättar vidare att under projektets gång så uppstod det frågor som 
inspirerade eleverna att ta reda på mer fakta om olika tidsperioder. I det här projektet 
kunde det handla om en nyfikenhet hur kläder eller vapen såg ut i Romarriket under olika 
tidsperioder. En av eleverna på Eriksdalsskolan lyfter dessa frågor som har dykt upp under 
projektets gång. Hen berättar att lärande genom bild har väckt ett intresse för små detaljer 
som finns i olika byggnader, till exempel Colosseum. Enligt elevens berättande hade hen 
lärt sig hur många ingångar det finns på Colosseum och det skulle hen inte lagt så mycket 
fokus på om de inte använt sig av bild och form för att skapa inom samhällsorienterande 
ämnen.  

Skolverket (2018) vill genom den här artikeln belysa att eleverna lär sig genom praktiskt 
arbete i undervisningen. Artikeln vill därför uppmuntra lärare till att arbeta mer praktiskt i 
sin undervisning för att ge alla elever möjlighet till en god utveckling av kunskaper och 
språk.  
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Det ovanstående väcker vårt intresse att göra ett fördjupat arbete om hur fem lärare i 1–3 
använder sig av bild som arbetssätt inom samhällsorienterande ämnen samt hur detta 
arbetssätt främjar elevernas lärande. 

 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

När bild ska användas som ett komplement till undervisning av samhällsorienterande 
ämnen är det lätt att lärare tänker att lärande genom bild främst innebär att “rita på ett 
papper” när det egentligen handlar om så mycket mer som till exempel att skapa med olika 
tekniker. Enligt Skolverket (2017) ska lärare undervisa med olika arbetssätt för att 
möjliggöra en god inlärningsmiljö för alla elever. Lärare kan känna sig osäkra i hur de ska 
använda olika tekniker inom bild och tänker att de olika bildteknikerna endast är något 
som används på bildlektioner. I artikeln ovan från Skolverket (2018) ges exempel på hur 
bild i kombination med samhällsorienterande ämnen kan ha en positiv inverkan på elevers 
kunskapsinhämtning. Vi har därför valt att undersöka hur bild används som arbetssätt i 
samhällsorienterande ämnen. 

Syftet med föreliggande självständiga arbete är att fördjupa kunskapen om hur fem lärare i 
1–3 använder bild som arbetssätt och vilka för- och nackdelar det har i undervisningen av 
samhällsorienterade ämnen. 

Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfrågor: 

Hur använder fem lärare i 1–3 bild som arbetssätt i samhällsorienterande ämnen för att 
främja elevers lärande? 

Vilka för– och nackdelar anser fem lärare i 1–3 att det finns vid användning av bild som 
arbetssätt i samhällsorienterande ämnen?  

1.2 Uppsatsens disposition 

Den här uppsatsen består av sex kapitel: Inledning, Bakgrund, Teoretiskt perspektiv, 
Metod, Resultat, och Diskussion.  

I kapitel två kommer vi att presentera 2.1 Databassökning, 2.2 Styrdokument och 2.3 
Tidigare forskning. I kapitel tre kommer vi att presentera det teoretiska perspektivet som 
vi utgår från i uppsatsen. 

Kapitel fyra kommer att innehålla Metod där vi kommer presentera 4.1 Metodologi, 4.2. 
Datainsamlingsmetod, 4.3 Urval 4.4 Genomförande och 4.5 Giltighet och tillförlitlighet 
och 4.6 Forskningsetiska principer. 

Därefter kommer kapitel fem med Resultat och analys, där presenteras 5.1.1 Skapande 
genom bild, 5.1.2 Visuellt lärande genom bild, 5.1.3 Inspiration genom bild, 5.2 
Resultatanalys och 5.3 Resultatsammanfattning. Kapitel sex kommer att innehålla 
Diskussion, 6.1 Resultatdiskussion, 6.1.1 Slutsats, 6.2 Metoddiskussion och 6.3 Förslag till 
fortsatt forskning. 
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Uppsatsen avslutas med Referenslista och Bilagor. 

2 Bakgrund 

I det här kapitlet tar vi upp 2.1 Databassökning där vi beskriver var vi har sökt efter 
tidigare forskning följt av 2.2 Styrdokument där vi beskriver vad läroplanen säger och 
slutligen 2.3 Tidigare forskning där vi presenterar den forskning som är aktuell för vårt 
självständiga arbete.  

2.1 Databassökning 

För att kunna ta del av vad tidigare forskning har sagt om olika arbetssätt i undervisning av 
samhällsorienterande ämnen så har vi sökt i olika databaser som Eric, Google Scholar, 
Primo och SwePub. Sökord som vi har använt oss vid sökning av tidigare forskning är: 
“Estetik i SO”, “Estetiska uttrycksformer”, “Bild”, “Bild i SO”, ”Arbetssätt”, ”Undervisning”, 
”Skapande”, ”Inspiration”. 

2.2 Styrdokument  

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust 
att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet” (Skolverket, 2017, s. 13).  

Läroplanen (Skolverket, 2017) skriver om hur viktigt bild är för elever och att samtliga 
elever ska få pröva olika former av bild under sin tid i skolan. Detta för att elever ska få 
utlopp för sin kreativa förmåga genom övningar som till exempel bild och olika lekar. I 
läroplanen står det även att elever ska få möjlighet att diskutera kring “historiska och 
samtida bilder” (Skolverket, 2017, s. 28).  

Enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017) är det viktigt att elever möter olika 
typer av kunskap genom användning av varierande uttrycksformer. Upplevelsen är en 
utgångspunkt för lärande och bör presenteras för elever genom olika situationer i 
undervisningen där de “får möjlighet att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter“ (Skolverket, 2017, s. 9). Lärare är skyldiga att ”ge utrymme för 
elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel” (Skolverket, 2017, s.14). 
Läroplanen (Skolverket, 2017) skriver även om lärares skyldighet att arbeta 
ämnesövergripande samt att eleverna får möjlighet till att arbeta med olika arbetssätt.  

2.3 Övrig litteratur  

Skoglund (1990) skriver att grunderna i olika tekniker i ämnet bild är viktiga vid 
kommunikation med bild och form. Författaren menar att elever behöver ha kunskap om 
vad olika tekniker är och hur de kan användas för att kunna skapa genom dem. Skoglund 
(1990) beskriver bild och form som ett språk i sig eftersom det hjälper eleverna att uttrycka 
det som ibland kan vara utmanande att uttrycka verbalt. Författaren skriver vidare att 
genom att elever kan uttrycka sig och beskriva med bild och form, när svårigheter uppstår 
att beskriva med ord, kan väcka en lust hos elever att fortsätta använda sig av bild och form 
som ett kommunikationsverktyg. På det sättet, menar Skoglund (1990) att bild och 
formspråk skapar en positiv inställning där elever vill pröva på olika tekniker inom bild, 
undersöka olika material samt förmedla olika känslor, tankar och intryck. 
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2.4 Tidigare forskning 

Åsén (2006) skriver om bildämnets betydelse i skolan, både ur ett historiskt och ett nutida 
perspektiv. Bildämnet kallades under 1800-talet även för teckning. Genom en historisk 
tillbakablick menar han att ämnet bild har haft olika synsätt under olika tidsperioder, som 
avbildning, uttrycksmedel och kommunikationsmedel. Åsén (2006) menar att dessa 
synsätt lever kvar än idag och gör att ämnet bild i nutid innefattar flera olika delar. I början 
av 1800-talet var bild något som undervisades privat för de som hade råd att betala. 1859 
ansåg en statlig kommitté att bild som ämne var en förutsättning för att utbilda god 
arbetskraft och bild undervisades då i anslutning till de naturvetenskapliga ämnena. 1878 
blev bild till sist ett eget obligatoriskt ämne. Undervisningen utgick då från en metod av en 
tysk pedagog vid namn Adolf Stuhlmann, som gick ut på att använda sig av geometriska 
former. I mitten av 1900-talet började bild ses som ett fritt oberoende ämne där eleverna 
skulle ges möjlighet att skapa mer fritt. Tankar om att bild skulle ses som ett ämne där 
eleverna fick en chans att koppla av från de andra skolämnena figurerade på 1950-talet 
men först 1962 kom en ny läroplan där ämnet bild fick en större betydelse som enskilt 
ämne. I samband med detta kom reklam, film och TV, som då fick större fokus på hur det 
var möjligt att kommunicera med hjälp av bilder. Eleverna skulle nu undervisas om olika 
bildens innebörd och sätt att kommunicera och bildkommunikation infördes som ett 
enskilt ämne i grundskolan. I nutid har ämnet bild återigen hamnat i skymundan för de 
mer teoretiska ämnena som svenska och matematik men det finns studier som visar att 
bild även integreras i andra ämnen trots att fokus på bild som enskilt ämne har blivit 
mindre. Enligt Åsén (2006) finns det studier av bland annat musikforskare Sandberg m.fl. 
(2004) som säger att det är en önskan från eleverna att införa fler praktiska moment i 
undervisningen i syfte att ge eleverna möjlighet att vila från de, ofta ganska tunga, 
teoretiska ämnena.  

Öhberg-Gullberg (2006) har skrivit en avhandling som handlar om “hur elever använder 
sig av visuella representationer för att bearbeta och skapa förståelse i sitt lärande” (s. 11). 
Avhandlingens fokus ligger på att studera hur lärare kan arbeta ämnesövergripande med 
bild och samhällskunskap. Författaren menar att under ett barns uppväxt finns det 
naturligt en viss kunskap i barnets närhet som till exempel olika uttrycksformer. Eleverna 
formas av samhället och lär sig det som samhället anser är viktigt att kunna.  

Öhberg-Gullberg (2006) belyser ett viktigt ämne, nämligen att en stor del av fokus under 
elevernas första år i skolan ligger på läs- och skrivinlärning medan uttrycksformer, som 
exempelvis bild, blir ett moment som undervisas i när det finns tid. Författaren skriver att 
många ser bild och andra uttrycksformer som något som går att likna med lek och det är 
därmed inte prioriterat i skolan. Studiens resultat visar att estetiska inslag i ämnet 
samhällskunskap möjliggör en förståelse hos eleverna för kopplingen mellan verkligheten 
ute i samhället och det teoretiska som eleverna lär sig i skolan. Studien framhåller även att 
eleverna, genom användning av estetiska uttrycksformer, tar till sig undervisningen på ett 
bättre sätt vilket leder till att eleverna faktiskt minns den fakta som de har lärt sig under 
lektionstid.  

Malmström (2006) lyfter i sin studie, som handlar om ett treårigt samarbete med 
konstskolan Unikum i Simrishamn, fram betydelsen av den estetiska verksamheten på 
skolan för elever och deras personliga utveckling och självkänsla. Författaren skriver vidare 
att lärare, genom estetiskt arbete, kan stödja varje elevs utveckling och konstnärlighet. 
Estetiskt arbete beskriver Malmström (2006) på följande sätt:  
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Estetiskt arbete innebär att leda individen in i betydelsebildningens territorium och att där 
skärskåda färg, linje, estetisk funktion i relation till individuation. Estetik i kombination med 
funktion innebär att avkoda bildens (tecknets) bärande element vilka har en funktion för hur 
bilden ska förstås (formellt, kulturellt och individuellt) när denna språkhandling används som 
argument i relation till något som uppmärksammas av en person (eller flera) inom en 
verksamhet (Malmström, 2006, s.84). 

Malmström (2006) skriver vidare att estetiskt arbete är ett bra medel till att utvecklas som 
människa både i skolan och i samhället i stort. Författaren menar att bild och andra 
estetiska uttrycksformer bör vara ett verktyg som används av elever för att uttrycka sig 
samt stärka deras självkänsla. Utifrån författarens studie har lärares förhållningssätt till 
skapande verksamhet en stor del i elevers upplevelse av bild. Lärares delaktighet i den 
skapande verksamheten kan vara en inspiration för elever. Det kan skapa lust hos elever att 
delta samt utveckla deras förmåga att uppleva och upptäcka de olika teknikernas 
möjligheter och begränsningar. Malmström (2006) lyfter också fram vikten av att erbjuda 
olika material i en skapande verksamhet för att erbjuda alla elever möjlighet till att uppleva 
och pröva på. Detta kan, enligt Malmström (2006), leda till en god utveckling och lärande 
hos elever. Författarens studie visar att skolor försöker att skapa goda förutsättningar för 
elever, men att det finns brister i att hitta balansen mellan teori och praktik.  

3 Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel presenterar vi vårt teoretiska perspektiv. Vi har valt att tolka vårt resultat 
utifrån Deweys pragmatiska teori. Vi kommer att använda Deweys begrepp ”Learning by 
doing” för att tolka hur bild som arbetssätt används i undervisning av 
samhällsorienterande ämnen. Utifrån Deweys pragmatiska teori kopplar vi även till 
läroplanen (Skolverket, 2017) på följande sätt:  

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling 
och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna 
sig.  

(Skolverket, 2017, s. 10)     

Att ”Learning by doing” genomsyrar ovanstående citat från styrdokumentet tydliggörs i 
Säljös (2014) beskrivning av Deweys pragmatiska teori, där teori och praktik integrerar 
med varandra på följande sätt: 

När vi prövar och undersöker, upptäcker vi kanske att det vi hittills uppfattat som ett faktum 
inte stämmer med verkligheten, utan att vi måste ompröva våra idéer. Vi kanske skaffar ny 
information som ger nya infallsvinklar och på detta sätt drar vi tentativa slutsatser och fördjupar 
vår förståelse genom systematiskt arbete. Så småningom ser vi någon form av lösning på hur 
något fungerar eller vad vi ska göra för att hantera ett problem. Resultat av sådana 
ansträngningar är lärande […]. 

(Säljö, 2014, s. 295) 

Säljö (2014) beskriver 1900-talet som en tid där Deweys inflytande med termen “Learning 
by doing” inom pedagogik och praktisk undervisning kom att innebära ett förändrat 
synsätt på skola, undervisning och pedagogik. Formuleringen ”Learning by doing” innebär 
att elever ska vara i fokus och därför bör det finnas möjlighet att anpassa undervisningen 
till elevers olika förutsättningar. Säljö (2014) skriver vidare att syftet med “Learning by 
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doing” var att med hjälp av teori och praktik underlätta för elever att ta till sig kunskaper. 
Denna aspekt kallas för pragmatismens syn på kunskap där teori (reflektioner och idéer) 
och praktik integrerar med varandra vid kunskapsinhämtning. Pragmatismen innebär att 
människor ska få de kunskaper som behövs för att kunna leva i interaktion med andra i 
samhället. Enligt Dewey är skolan det ställe där elever ska utveckla sina kunskaper i 
samspel med andra.  

Erfarenhet är, enligt Dewey, en grund och en fördel för all pedagogisk verksamhet. Dewey 
beskriver elevers eget tänkande och elevers egna erfarenheter som en process där själva 
erfarenheten kan vara ett komplement till tänkande. Erfarenheten kan inte bara vara ett 
resultat av tänkande utan måste även förankras i handling i enlighet med “Learning by 
doing” (Hartman m.fl., 2003). 

Hartman, Roth och Rönnström (2003) beskriver Deweys pragmatiska teori som en del av 
samhällsutvecklingen genom att Deweys kritik av det traditionella sättet att organisera och 
bedriva undervisningen bidrog till en viss förändring av tillvägagångssätt i klassrummet. 
Deweys synsätt används, enligt Hartman m.fl. (2003) som debattfrågor i skolpolitiska 
diskussioner som resulterade i ett nytt sätt att tänka kring elevers kunskapsinhämtning.  

Hjertström, Lappalainen och Schwarz (2014) menar att Dewey anser att erfarna tänkare 
kan tänka på ett mer avancerat sätt än de mindre erfarna. Författarna ger som exempel att 
lärarna bör låta elevers erfarenheter och tankar bli en utgångspunkt för undervisningen. 
När elever får i uppgift att göra en problemlösning menar Dewey, enligt Hjertström, 
Lappalainen och Schwarz (2014) att det kan finnas två vägar att gå. Den ena vägen är att ta 
det första förslaget som eleven kommer att tänka på. Den andra vägen är lite mer komplex 
och handlar om att eleven kommer fram till flera möjliga lösningar och reflekterar kring 
vilken lösning som passar bäst att använda sig av. Det senare alternativet är i de flesta fall 
ett sätt som används av en mer erfaren tänkare som förstår vikten av reflektion innan 
beslut fattas. 

Säljö (2014) skriver att Deweys syn på kunskapsinhämtning betonas genom praktiska 
handlingar där visuella upplevelser är av stor betydelse för elevers lärande och utveckling. 

4 Metod 

I metodkapitlet redogör vi för hur vi har gått tillväga för att samla in och bearbeta empiri 
till vårt självständiga arbete. Kapitlet är upplagt enligt följande: 4.1 Metodologi: vi 
presenterar vårt val av kvalitativ metod, 4.2 Datainsamlingsmetod: presenterar på vilket 
sätt vi har samlat in datamaterial, 4.3 Urval: presenterar hur vi valt ut våra informanter, 
4.4 Genomförande: redogör för hur vi har gått tillväga för att genomföra vårt arbete, 4.5 
Databearbetning: hur bearbetningen av data utförts, 4.6 Giltighet och tillförlitlighet: 
reflekterar över hur trovärdigt vårt arbete är och slutligen 4.7 Forskningsetiska principer : 
redogör för hur vi har uppfyllt de etiska principerna. 

4.1 Metodologi 

Vi valde att göra en kvalitativ studie för att få svar på våra forskningsfrågor om hur fem 
lärare i 1–3 använder bild som arbetssätt i samhällsorienterande ämnen för att främja 
elevers lärande samt vilka för– och nackdelar som finns vid användning av bild som 
arbetssätt i samhällsorienterande ämnen. Vi valde att samla in empiri genom intervjuer 
med fem lärare.  
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Bryman (2011) skriver om några skillnader mellan en kvalitativ och en kvantitativ studie. I 
en kvalitativ studie används ord för att presentera empirin medan i en kvantitativ studie 
används siffror. I en kvalitativ studie är det mer fokus på informanternas uppfattning 
medan i en kvantitativ studie är det fokus på forskarens uppfattning. I en kvantitativ studie 
träffas oftast inte forskaren och informanterna, medan i en kvalitativ studie är mötet 
forskare och informant emellan en viktig del. Vi valde att göra en kvalitativ studie därför 
att vi ville undersöka lärarnas perspektiv på bild som arbetssätt och då var det viktigt för 
oss att det var informanternas uppfattning som var i fokus. Det var även en förutsättning 
för oss att kunna träffa våra informanter för att få en god datainsamling.  

Enligt Bryman (2011) har kvalitativa intervjuer en fördel gentemot en kvantitativ metod för 
att det möjliggör ett naturligt samtal där både informanten och intervjuare kan ta upp 
teman som inte kunde ha förutsätts tidigare. Vi har valt att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi utgår från ett färdigt frågeschema (se 
bilaga 1) och i enlighet med Brymans (2011) modell så gör vi valet att utifrån vårt 
frågeschema även ställa relevanta följdfrågor. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Innan intervjun tillfrågades varje lärare om denne ville delta. Vi la stor vikt vid att 
säkerställa att samtliga lärare som intervjuades ville delta i vårt självständiga arbete. Detta 
eftersom Chattoes och Gillberts (citerad i Bryman, 2011) studie visade att intervjuer där 
informanterna verkligen ville delta i de flesta fall gav mer relevant information än i 
intervjuer som skedde med informanter som egentligen inte ville delta. En lärare 
intervjuades åt gången i ett enskilt rum för att kunna samtala i en ostörd miljö. Innan 
intervjun började tillfrågades läraren om den godkände att ljudet under intervjun spelades 
in och vi förklarade i samband med detta att det inspelade materialet endast skulle vara 
tillgängligt för oss och att det skulle raderas efter bearbetning av data. Efter godkännande 
från läraren började vi att ställa de frågor som vi hade formulerat innan intervjun. Under 
intervjuns gång så valde vi att ställa följdfrågor som var kopplade till de svar vi fick av 
läraren. Vi deltog båda under samtliga intervjuer men i huvudsak var det en av oss som 
ställde frågorna för att läraren endast skulle ha en intervjuare att fokusera på. 

4.3 Urval 

Syftet med vårt självständiga arbete var att undersöka några lärares uppfattning om bild 
som arbetssätt i 1–3 och av den anledningen genomförde vi intervjuer med fem 
yrkesverksamma lärare i årskurserna 1–3.   

Vi valde att göra en form av bekvämlighetsurval, som kallas för snöbollsurval. Det används 
främst inom kvalitativa studier och innebär enligt Bryman (2011) att genom att kontakta 
människor som är involverade i det område som undersöks kan även kontakt med andra 
människor i deras närhet uppstå. En nackdel med att använda sig av bekvämlighetsurval 
kan vara att det inte finns informanter som kan representera skolvärlden i det stora hela 
utan istället deltar de informanter som är intresserade av det som studien innefattar. Det 
leder till att studien inte kan appliceras på samtliga skolor i Sverige utan det gäller dessa 
specifika informanter. 
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4.4 Genomförande  

Fyra av lärarna intervjuades på deras skolor, vi deltog båda två i dessa intervjuer för att 
kunna samarbeta kring att se kroppsspråk och urskilja varierande tonfall hos 
informanterna. Bryman (2011) menar att det är till en fördel om intervjuerna spelas in och 
vi valde därför att spela in samtliga intervjuer för att ha till hjälp vid databearbetningen. Vi 
utgick från ett frågeschema men valde att ställa relevanta följdfrågor till lärarna under 
intervjun. En lärare blev intervjuad via e-post på grund av svårigheter att hitta en passande 
tid och plats för intervju.  

 

4.5 Databearbetning 

Under vår datainsamling har vi transkriberat intervjuer i anslutning till varje besök på 
skolorna. Detta för att Loftland och Loftland (citerad i Bryman, 2011) anser att 
transkribering tar mycket tid och att det därför är en fördel att transkribera det insamlade 
datamaterialet i flera omgångar istället för att bearbeta all data efter avslutad 
datainsamling. De menar även att om transkribering sker under hela arbetet så kan det 
resultera i att det är lättare att komma ihåg information och hitta relevanta teman att 
använda sig av i intervjuerna.  

Inspelningarna av intervjuerna lyssnades noga igenom och transkriberades i ett dokument 
där vi sedan kunde sortera detta i olika kategorier. Bryman (2011) skriver att det är en stor 
fördel att spela in sina intervjuer för att inte bara minnas vad informanterna sa utan även 
på vilket sätt de sa det. Bryman (2011) menar att tonläget är viktigt för att tolka 
informanternas intervjusvar på rätt sätt. Vissa svar kan informanterna markera som extra 
viktiga genom sitt tonläge. Att föra anteckningar under en intervju kan även vara ett 
störande moment och resultera i att intervjun inte blir utförd på ett naturligt och 
avslappnat sätt. En nackdel med att spela in kan vara att informanten kan bli nervös över 
att det som sägs kommer vara sparat i en ljudfil och kan därför välja att använda sig av 
andra ord än vad de skulle ha valt annars.  

4.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Vårt självständiga arbete är en liten studie som innefattar fem lärare i 1–3. Vi är medvetna 
om att vårt arbete därav möjligen kan ses som ett stickprov och att det inte är möjligt att 
generalisera för alla svenska skolor.  Ett mål med att behandla våra informanter 
konfidentiellt var att de skulle känna sig trygga under intervjuerna och våga tala fritt.  

Att forskaren utgår från syfte och forskningsfrågor konsekvent kan bidra till att studien blir 
mer trovärdig. Genom att visa läsaren hur insamlandet och bearbetningen av empiri gått 
till ska läsaren kunna ta ställning till arbetets genomförande och de slutsatser som dras. 

 Vi har under arbetets gång kontinuerligt reflekterat kring hur våra tankar kan påverka vårt 
självständiga arbete och försökt att förhålla oss neutrala. Vi inser dock att våra tidigare 
erfarenheter som vi bland annat har fått genom vår verksamhetsförlagd utbildning sätter 
igång tankar och föreställningar om hur det ska vara och är medvetna om att det kan 
påverka vårt självständiga arbete.  
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4.7 Forskningsetiska principer 

I vårt självständiga arbete har vi under arbetets gång tagit hänsyn till de fyra huvudkraven 
(Vetenskapsrådet, 2002) som individskyddskravet konkretiseras med: informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet har vi uppfyllt genom att samtliga informanter som deltog var 
informerade genom vårt missivbrev om syftet med arbetet samt att deras deltagande i 
arbetet inkluderar intervjuer. Samtliga informanter har tagit del av vårt missivbrev innan 
påbörjad datainsamling. Vi har också informerat om att deltagande är frivilligt och att vårt 
resultat som vi kommer fram till kan bidra till framtida forskning som handlar om bild som 
arbetssätt i samhällsorienterande ämnen. Vi har informerat att det inte kommer att föra 
med sig negativa konsekvenser eller att våra informanter kommer att utsättas för någon 
psykisk eller fysisk skada. Informanterna har även informerats vid intervjuerna om att 
deltagandet i vårt självständiga arbete är helt frivilligt och att de när som helst får avbryta 
sin medverkan. Val av semistrukturerade frågor vid intervju var ett sätt att efterlikna ett 
öppet samtal. Vi har även vid intervjutillfället förtydligat att allt insamlat datamaterial 
kommer att hanteras varsamt och raderas efter databearbetning. Avslutningsvis så 
informerade vi om att arbetet kommer att publiceras i databasen DIVA. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att inga informanter är möjliga att spåra 
genom intervjuer som genomförts i vårt självständiga arbete. Inga informanter namnges 
och information om informanterna sparas inte överhuvudtaget.  

Samtyckeskravet har vi uppfyllt genom att samtliga informanter har gett sitt samtycke 
till att delta i intervjuer, även samtycke till att intervjuerna spelades in. Lärare som 
intervjuades har haft rätt att bestämma hur länge intervjun ska pågå, var de vill sitta under 
intervjun samt att de fick avbryta sitt deltagande när som helst.  

Nyttjandekravet uppfylldes genom att det material som vi samlade in genom intervjuer 
endast används till vårt självständiga arbete. De enskilda informanterna ska inte kunna 
identifieras av utomstående. Vi har i vårt självständiga arbete förhållit oss till att inte 
nämna namn på varken lärare, kommun eller skolor som har deltagit i vårt arbete.  

Genom att följa de forskningsetiska principerna i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) så 
säkerställer vi att både vi författare och informanter är skyddade vid en eventuell konflikt. 
Informanternas identitet ska inte gå att spåra och vi nämner därför inga namn på varken 
kommun, skola eller lärare. 

5 Resultat och analys 

I det här kapitlet presenterar vi vårt resultat i 5.1 utifrån tre kategorier: 5.1.1 Skapande 
genom bild, 5.1.2 Visuellt lärande genom bild och 5.1.3 Inspiration genom bild. Därefter 
följer 5.2 Analys där vi har tolkat vårt resultat genom Deweys begrepp ”Learning by doing”. 
Kapitlet avslutas med 5.3 Resultatsammanfattning.  
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5.1 Resultat  

5.1.1 Skapande genom bild  

I den här kategorin visas vårt resultat om hur fem lärare 1–3 använder skapande genom 
bild som ett arbetssätt i undervisning av samhällsorienterande ämnen samt vilka för- och 
nackdelar det kan finnas. 

Under intervjuerna framkom två synsätt som handlar om skapande genom bild. Det ena är 
att det praktiska arbetet är grunden till elevers kunskapsinhämtning eftersom elever får 
utveckla sina förmågor och befästa nya kunskaper genom att omvandla teori till praktik. 
Det andra är att lärare inte känner sig trygga i att använda olika tekniker inom bild och det 
är vanligt att bildtekniker främst används på bildlektioner. En av lärarna reflekterade över 
hur hen mötte en utmaning vid användning av olika bildtekniker i skapande genom bild i 
samhällsorienterande ämnen på följande sätt: 

Vi försöker ju lägga in att man har till exempel lera någon gång per termin och då brukar vi ofta 
koppla det till någonting inom SO. Jobbar man med historia så kan det ju vara att man skapar 
någonting från stenåldern, någon by eller någonting. Sen är det ju dom olika färgteknikerna, om 
man ska ha vattenfärg eller flaskfärger eller akvarell. Sen försöker ju vi, i alla fall en gång om 
året har vi försökt att få in skapande skola som är jättebra. Då har ju vi valt att satsa på bild för 
att få in en riktig konstnär. För att inspirera, för de är ju inspirerande och kan ge eleverna tips 
och så hur de kan tänka. Så det är ju bra att försöka ta in från andra också än en själv (2018, 
Lärare 4). 

Lärare 4 berättar om sitt val att ta hjälp av andra i undervisning av samhällsorienterande 
ämnen för att erbjuda eleverna möjlighet till att lära om bild som ämne i sig.  Bild kan även 
användas som ett verktyg för praktiskt arbete som kan möjliggöra att eleverna lättare 
befäster nya kunskaper i samhällsorienterande ämnen. Där säger hen följande:  

Det beror ju på hur man känner själv, hade jag varit bildmänniska själv då kanske jag inte hade 
behövt tänka så mycket, att jag ska ta in andra, då kanske jag hade tagit in något annat istället 
för bild, drama eller musik eller nått. Men när man känner själv att nej, här tar jag gärna hjälp 
av andra och det finns ju. Så ta hjälp av dom som finns runt omkring också (2018, lärare 4). 

Hen förklarar att skapande genom bild i samhällsorienterande ämnen skapar goda 
förutsättningar för elevernas kunskapsinhämtning, men att grunderna inom ämnet bild 
och de olika teknikerna är viktiga för att eleverna ska känna sig trygga och våga skapa. Hen 
anser att det är en fördel att ta hjälp av andra med större kompetens inom bild, för att 
eleverna ska få större möjligheter till lärande både i bild som ämne och bild som ett 
komplement till undervisning av samhällsorienterande ämnen.  

En annan lärare lyfter fram hur hen känner sig mer trygg i användning av bild som 
arbetssätt än någon annan estetisk uttrycksform, hen beskriver detta enligt följande:  

Jag har haft ganska svårt för det själv, svårt för att släppa loss. Musik det är ju inte min grej men 
bild och såna saker är ju jättehärligt att hålla på med (2018, lärare 1).  

Under intervju med lärare 1 framkom att hen har arbetat med ett projekt om sevärdheter 
som finns i elevernas närmiljö. Begreppet närmiljö innebär att det är miljön i elevernas 
närhet, ofta i samma stad. Eleverna har fått se olika bilder via en PowerPoint som de sedan 
har fått diskuterat. De har även under flera veckor arbetat med skapande av 3D-modeller 
av olika sevärdheter i staden och gjort en tillhörande plansch för att kunna redovisa sitt 
arbete. Materialet som behövdes för att kunna bygga tog eleverna med sig hemifrån samt 
samlade in på skolan och bestod av mjölkkartonger, plastbehållare, sugrör, tapetbitar och 
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tyg. Fördelen med detta projekt är att eleverna samtidigt kommer i kontakt med frågor som 
handlar om hållbar utveckling. 

Under intervju med lärare 2 framkom att bild var ett arbetssätt som hen inte använder lika 
frekvent längre. Hen förklarar detta på följande sätt:  

De ritar inte så ofta, det är för att under höstterminen så var det enda de gjorde, så vi behövde 
växla lite för att de ska lära sig skriva också (2018, lärare 2). 

Lärare 2 berättar vidare att i undervisningen av samhällsorienterande ämnen var det ett 
bra tillfälle att erbjuda användning av bild igen och detta uppskattades av eleverna. Det 
kan vara en fördel i sig eftersom eleverna hade uttryckt att de önskade att få skapa. Läraren 
lyfter fram projektet om världsdelar där det framkommer att eleverna har skapat genom 
bild. Eleverna målade flaggor på ett papper i form av en ballong som de sedan 
sammanfogade med ett snöre och en bild på eleven som håller i snöret med ballongen. På 
baksidan skulle eleven sedan måla sitt lands flagga. Lärare 2 lyfter också fram hur hen tror 
att eleverna bäst befäster sina kunskaper:  

Jag tycker att man befäster det lättare om man gör de om på olika sätt. Då har de sett det, de har 
hört och de har skrivit och ritat (2018, lärare 2). 

Samtliga lärare lyfter fram att bild som arbetssätt är en fördel i undervisning av 
samhällsorienterande ämnen. Två av lärarna beskriver detta på följande sätt: 

Positiva effekter är att det når fram till alla elever. Det är inte alla som kan förstå genom att läsa 
eller höra det, men genom att se bilder så förstärker det ju alla, alla får ju mera förståelse för det 
(2018, lärare 3). 

Fördelen är ju att det är lätt att hitta teman att använda, lätt att hitta saker som man ska rita till, 
det finns det ju inom alla, ska jag jobba med trafik så kan jag ju liksom jobba med att måla 
trafikmärken och former och det är ju tacksamt att göra till allting. Det är väl fördelen att det är 
lätt att få in det (2018, lärare 4). 

 

Samtliga lärare är eniga om att det finns fördelar med skapande genom bild dock skiljer sig 
lärarnas åsikter åt i frågan om det finns nackdelar. Två lärare berättade att skapande 
genom bild och bild som arbetssätt bara är en fördel. Tre lärare uttryckte att det även finns 
nackdelar. En av lärarna uttryckte detta på följande sätt:  

Jag tänker att ibland kan en del elever lägga lite för mycket tid på bilduppgifter. Det negativa då 
är att de är för detaljerade, perfektionister, fokus läggs på fel saker, men det är negativt men 
också en del som de måste öva på (2018, lärare 3).  

 

En annan lärare säger följande: 

Men det är ju inte alltid att dom tycker om att rita till, det finns ju några stycken som tycker att 
det är väldigt svårt att rita, dom får inte till det där djuret eller blomman eller vad dom nu ska 
göra. Så de behöver ju egentligen liksom bildundervisning först innan man törs kanske måla 
eller vill skapa. Så jag tycker ofta att man tar lite för givet i att då får vi rita istället då, men det är 
ju som sagt inte alla som vill det. Så nackdelen är väl kanske att man ibland tar förgivet att det är 
klart du ska rita till, det tycker ju alla om men det är inte säkert (2018, lärare 4). 

Samtliga lärare uttryckte att eleverna lättare befäster kunskaper genom bild som arbetssätt 
i undervisning av samhällsorienterande ämnen, en av lärarna uttryckte detta på följande 
sätt: 

Under våra SO-pass har vi bildinslag strukturerat och återkommande. Jag ser att majoriteten av 
våra elever har lätt att uttrycka sina kunskaper/förmågor via egna illustrationer. Har haft elever 
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som illustrerat stora delar av sin kunskap. Bild förtydligar, förstärker och skapar lust att lära. De 
visar en lust till att veta mer. De kan se samband och välja vad som ska skapas med hjälp av de 
kunskaper de har (2018, lärare 5). 

5.1.2 Visuellt lärande genom bild 

I den här kategorin är det fokus på visuellt lärande genom bild som arbetssätt i 
undervisning av samhällsorienterande ämnen samt vilka för- och nackdelar som kan 
finnas. 

Resultatet visade att samtliga lärare som intervjuades använder visuellt lärande genom bild 
som ett arbetssätt i sin undervisning av samhällsorienterande ämnen. Lärare 1 beskriver 
nedan hur hen har introducerat kända personer i närområdet: 

 Jag har ju haft PowerPoints och ibland filmer och så har vi diskuterat det efteråt eller i samband 
för ibland har vi haft PowerPoints och så har vi diskuterat till bilden. Jag har inte sagt så mycket 
eller berättat och så utan vi har liksom tillsammans försökt, vem är det här och vad gör han och 
sådär (2018, Lärare 1). 

Lärare 1 ansåg att eleverna lättare kommer ihåg det som de diskuterat om de samtidigt får 
se en bild på personen i fråga eller föremål som är kopplade till personen. Läraren 
berättade även att hen hade visat filmer som handlade om kända personer och platser i 
närområdet. Filmer där det både visades bilder och berättades fakta. Genom att ge 
eleverna möjlighet till att både se och höra tyckte lärare 1 att det var lättare för eleverna att 
befästa kunskapen om innehållet i filmerna. Detta visade sig även hos lärare 2 som berättar 
så här:  

Då började vi prata om islam, judendom och kristendom. [...] Men sen är det ju så att det blev 
lite för svårt för de och då gjorde jag som en tabell på tavlan och då gjorde jag så här att… 
mmm… jag skrev gud och så skrev jag...eeee...aaaa… men våran och hur vi har det… och på ena 
sidan så skrev jag Koran, i mitten Bibel och på andra sidan Tora. Då blev det lättare för dem att 
förstå liksom. Då skrev jag moské, kyrka, synagoga. Då har de det också visuellt framför sig 
(2018, Lärare 2). 

Lärare 2 hade arbetat med olika religioner och upplevt att eleverna hade svårt att befästa 
kunskapen när hen bara berättade om religionerna. Hen hade därför, som ett komplement 
till berättandet, målat upp en tabell på tavlan och även målat olika symboler. Lärare 2 
menade då att det var en klar fördel att använda sig av bild som ett komplement i 
religionsundervisningen. Eleverna kunde då lättare befästa kunskaperna genom att de 
både kunde se symbolerna och tabellen med religionernas delar i samt höra berättelsen om 
dem. Lärare 3 var av samma uppfattning och förklarade att en fördel var att eleverna, 
genom användning av bild, fick möjlighet att använda flera olika sinnen för att lära och se 
det från olika perspektiv. En nackdel med bild i undervisning av samhällsorienterande 
ämnen kunde vara att det ibland är svårt att se vad eleverna har ritat för något.  

Lärare 4 berättade att hen skulle åka på ett studiebesök med sin klass nu vid terminsslutet. 
Där skulle läraren och eleverna få gå en konstvandring. Hen berättar enligt följande:  

 

Nu ska vi gå på en konstvandring genom stan och titta på olika skulpturer och sånt och det är ju 
också SO, dels vad som finns i ***** (stadens namn censurerat, författarens kommentar) och det 
går även att koppla till det projekt som vi har jobbat med tidigare i år (2018, Lärare 4). 

 
Syftet med konstvandringen var enligt lärare 4 att eleverna skulle få uppleva olika 
skulpturer och andra konstverk i sitt närområde på ett mer konkret sätt. Konstvandringen 
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var kopplat till det projekt som lärare 1 hade haft med klassen tidigare i vår. Lärare 4 
beskrev att ett flertal elever i klassen hade lärt sig att dra slutsatser utifrån bilder utan att 
nödvändigtvis har läst texten till bilderna. Hen menade även att eleverna har stor nytta av 
att titta på bilder för att befästa ny kunskap. Lärare 4 förklarar det så här:  

Flera, de tar ju jättemycket till bilder utan att läsa så himla mycket eller bara läser lite grann och 
så drar dom slutsatser genom att se bilderna. En del är ju jätteduktiga på det, dom är ju vana 
sen dom har läst böcker säkert att dom vet vad som händer och då är det likadant med 
kunskaper om vad det nu är som man läser. Så tar dom ju in kunskaper genom att titta på bilder 
så många lär sig ju mycket genom att, och en del ser ju inte ens bilden och bara läser texten men 
många hittar ju strategin att dra slutsatser från en bild, så det hjälper ju många (2018, Lärare 4). 

 
Samtliga lärare framhävde att de positiva effekterna från användning av bild som stöd för 
ett visuellt lärande i samhällsorienterande ämnen övervägde de negativa. Lärare 5 
uttryckte sig så här om bildens betydelse för det visuella lärandet: 

 Ser bara positiva effekter, elever som vill lära, ser sin utveckling och får en ökad förståelse tack 
vare det visuella (2018, Lärare 5). 

 
Lärare 5 uppskattade att arbeta tematiskt i undervisningen av samhällsorienterande 
ämnen och menade att eleverna fick en större förståelse för arbetet genom att både få se 
och höra fakta. Läraren berättade också hur hen upplever att eleverna själva är mer positivt 
inställda till skolarbetet vid användning av visuellt lärande genom bild i undervisningen av 
samhällsorienterande ämnen.  

 

5.1.3 Inspiration genom bild  

I den här kategorin är det fokus på hur inspiration genom bild som arbetssätt i 
undervisningen av samhällsorienterande ämnen används samt vilka för- och nackdelar 
som kan finnas. 

Samtliga lärare uttryckte att inspiration är en viktig del av undervisningen i 
samhällsorienterande ämnen för att främja elevernas kunskapsinhämtning. Däremot 
skiljer det sig åt från lärare till lärare hur de inspirerar elever genom användning av bild 
som arbetssätt. Det kan vara att lärare inte känner sig bekväm i bild som ämne, vilket en av 
lärarna uttryckte under intervjun. Det kan även vara att lärare har olika förhållningssätt till 
bild som ämne i sig och bild som arbetssätt i samhällsorienterande ämnen. Lärare 1 lyfter 
skapande arbete som handlar om sevärdheter där det genom praktiskt arbete gav 
inspiration till eleverna att vilja lära sig mer om de olika sevärdheterna. Samtliga lärare 
uttryckte att det är viktigt att visa upp det som eleverna har skapat, målat och ritat i 
samhällsorienterande ämnen eftersom det blir en inspiration i sig. De menar att genom att 
visa upp sina arbeten för en mottagare tydliggör lärarna för eleverna att deras arbete är 
viktigt och att skapandet har en mening. Lärarna menar att det finns ett syfte med det, en 
av lärarna uttrycker detta på följande sätt: 

De måste ju få lite respons på det genom att visa upp vad man gjort, annars lägger man ju inte 
ner jobb på det utan nu ska vi göra det här, vi ska visa upp det för era faddrar eller vi ska visa 
upp det för era föräldrar när de kommer hit (2018, lärare 4) 

Lärare 4 tillägger följande: 
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Är det ingen som tittar på det jag gör, varför ska jag lägga ner jobb på det. Det är viktigt att det 
finns en mottagare och att det kommer upp på väggen och att det visas upp (2018, lärare 4). 

Lärare 4 lyfter att det är viktigt att elever får möjlighet att öva grunderna i ämnet bild 
innan de börjar skapa. För att stärka elevers självkänsla i att skapa och använda bild som 
ett kreativt arbetssätt är det en fördel om elever känner sig trygga i användning av olika 
tekniker. Elever som känner sig otrygga i att skapa saknar ofta inspiration till att använda 
bild som arbetssätt. Läraren lyfter också att hen känner sig otrygg i att använda bild som 
arbetssätt och hen väljer därför att ta hjälp av andra lärare. I samarbete med skapande 
skola har även en konstnär hälsat på klassen. Läraren menar att möte med konstnärer inte 
enbart gynnar elevers inspiration utan även att läraren blir mer inspirerad till att använda 
bild som arbetssätt utifrån ett annat perspektiv. Hen uttrycker detta på följande sätt: 

De som har varit här har liksom utgått från alla. Man behöver ju inte kunna rita utan de är ju så 
otroligt positiva och jämfört med. Vi som tänker att vi ska bedöma... det var ju inte det här jag sa 
i instruktionen riktigt…. jag instruerade dig att du skulle göra såhär…. Och då är man där och 
petar, vad var det jag sa nu…. vi sa ju att du skulle göra såhär…. Medan konstnären är, dom är ju 
mer men vad bra, du hade en egen idé, vad jättebra. Mera kreativt. Så att, det är jättebra för 
eleverna och då lär ju jag mig också, när hon bemöter de på det sättet så måste ju jag också 
tänka, men det är klart, hon hittar en egen idé, hon kanske inte följde riktigt det jag sa men kom 
med något eget och det blev bra. Så att man lär sig ju en del själv också. Det har varit bra och 
just att man försöker att ta in (2018, lärare 4). 

Lärare 4 avslutar med att konstatera att genom att ha tillgång till konstnärer, möjliggörs en 
inspirerande undervisning för de elever som tycker det är svårt med bild och skapande och 
därför varken vågar eller vill vara med i användning av bild som arbetssätt i undervisning 
av samhällsorienterande ämnen. 

5.2 Analys  

I resultatanalysen presenterar vi vår tolkning av resultatet genom vårt teoretiska 
perspektiv. Vi har valt att använda oss av Deweys pragmatiska teori och begreppet 
”Learning by doing” för att analysera vårt insamlade datamaterial utifrån våra två centrala 
frågor:  

Hur använder fem lärare i 1–3 bild som arbetssätt i samhällsorienterande ämnen för att 
främja elevers lärande? 

Vilka för– och nackdelar anser fem lärare i 1–3 att det finns vid användning av bild som 
arbetssätt i samhällsorienterande ämnen?  

Deweys syn på lärande synliggörs i vårt resultat när elever får möjlighet att omvandla sina 
idéer och tankar till praktik samt hitta den bästa lösningen för att hantera de problem som 
kan uppstå (Säljö, 2014). I enlighet med Deweys syn på lärande visar resultatet att det 
praktiska arbetet är en grund till elevernas kunskapsinhämtning eftersom eleverna får 
utveckla sina förmågor och befästa nya kunskaper genom praktiskt arbete. Lärarna 
använder sig av bild som arbetssätt för att främja elevernas lärande på olika sätt.  

Under projektet om sevärdheter hade eleverna möjlighet att ta del av bild som arbetssätt. 
Genom att eleverna prövade olika sätt att lösa de problem som uppstod under konstruktion 
av sevärdheter och tillsammans hittade lösningar på dessa visar att ”Learning by doing” 
har varit en stor tillgång för elevernas kunskapsinhämtning i skapandet genom bild. 

Användning av bild som ett arbetssätt för att lära genom ”Learning by doing” visar att 
eleverna använde sin kreativa förmåga för att skapa sina tilldelade sevärdheter. Det 
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skapade möjligheter för eleverna att lära genom praktiskt arbete. Detta går att likna vid 
Deweys syn på problemlösning där eleverna tillsammans måste lösa de problem som kan 
uppstå vid konstruktionen av sevärdheter. Enligt Dewey finns det två vägar för eleven att 
följa i sådana situationer. Den ena är att eleven i sitt skapande utgår från de första idéerna. 
Den andra är att söka vidare och se vilka alternativ som anses vara bäst att använda sig av i 
projektet (Hjertström, Lappalainen och Schwarz, 2014). Detta är i enlighet med vårt 
resultat som visar att lärarnas användning av bild som arbetssätt erbjuder eleverna att 
tillsammans hitta lösningar på problem som uppstår vid arbete i grupp.   

Samtliga lärare var eniga om att det finns fördelar med skapande genom bild men 
åsikterna skiljer sig åt om det finns nackdelar. Skapande genom bild genomsyras av 
begreppet ”Learning by doing” där elevernas erfarenheter är en grund till all pedagogisk 
verksamhet. Genom att eleverna använder sina tidigare erfarenheter för att skapa och hitta 
lösningar möjliggör det samtidigt en god kunskapsinhämtning hos eleverna. Deweys 
(Hartman m.fl., 2003) påstående om vikten av att nyttja elevernas tidigare erfarenheter går 
att likna vid vårt resultat som visar att samtliga lärare var överens om att elever lättare lär 
sig genom användning av bild som arbetssätt i undervisning av samhällsorienterande 
ämnen. Detta genom att eleverna genom skapande får möjlighet att utifrån sina tidigare 
erfarenheter se samband och skapa utifrån den kunskap som de redan har. 

Deweys syn på kunskapsinhämtning lägger fokus på praktiska handlingar där ett visuellt 
lärande har stor betydelse för elevers lärande och utveckling (Säljö, 2014). Det går att likna 
med vårt resultat som visar att visuellt lärande genom bild i undervisning av 
samhällsorienterande ämnen är en viktig del i att främja elevers lärande. Samtliga lärare 
var eniga om att det är en fördel att kunna berätta fakta på flera olika sätt för att kunna nå 
alla elever. Genom att lärarna använde bilder som stöd när de berättade fakta, fick eleverna 
möjlighet att både se och höra för att kunna befästa kunskaper om lektionsinnehållet. Det 
går även att koppla till de olika projekten som eleverna har arbetat med där eleverna skulle 
lära genom praktiskt skapande. Resultat visar även att, i enlighet med Deweys syn på 
kunskapsinhämtning med visuellt lärande, att det är viktigt att eleverna får uppleva 
konstnärliga föremål och historiska platser i verkligheten och inte bara läsa om dessa i en 
faktabok.  

Resultatet visar att samtliga lärare uttryckte att inspiration är en viktig del för elevernas 
kunskapsinhämtning. Säljö (2014) tolkar ”Learning by doing” som att eleverna ska vara i 
fokus och att undervisningen ska strävas efter att anpassas efter elevernas olika 
förutsättningar. I likhet med Säljös (2014) tolkning visar vårt resultat att genom praktiskt 
arbete där eleverna konstruerade sevärdheter, skapades möjligheter för en positiv 
inställning till att lära sig mer om sevärdheterna. 

Samtliga lärare uttryckte att det är viktigt att visa det som eleverna har skapat i 
samhällsorienterande ämnen. Lärarna menade att eleverna genom att få visa sina skapelser 
inspirerades till att skapa på ett mer noggrant sätt, det finns ett syfte med skapandet. Det 
kan även möjliggöra att andra elever blir inspirerade att skapa. Säljö (2014) tolkar Deweys 
pragmatiska syn på kunskap och menar att pragmatismen innebär att människor ska få de 
kunskaper som behövs för att kunna leva i interaktion med andra i samhället och att skolan 
är det ställe där eleverna ska få utveckla sina kunskaper i samspel med andra. Det kopplar 
vi till vårt resultat som tydliggör att om eleverna får dela med sig av sina verk som skapats i 
undervisning av samhällsorienterande ämnen, kan även andra elever blir inspirerade att 
själva skapa och använda bild som ett verktyg.  
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Resultatet visar att det är viktigt att öva elever i grunderna i ämnet bild innan det kan 
användas som ett verktyg för att skapa. Det är en fördel om elever känner till olika tekniker 
som kan användas för att skapa för att bild ska förbli ett roligt arbetssätt. När elever inte är 
trygga i användandet av bild kan det skapa svårigheter att använda bild som ett verktyg i 
undervisning av samhällsorienterande ämnen. Resultatet visar att lärarna tar hjälp av 
varandra för att inspirera elever att lära genom bild och att en lärare även bjuder in 
konstnärer för att inspirera sina elever. Samverkan i samhället är enligt Säljö (2014), i 
enlighet med Deweys tankar om hur människor ska fungera tillsammans. 

Vårt resultat visar att en av lärarna arbetade med ett projekt om världsdelar där eleverna 
fått använda bild som arbetssätt för att skapa flaggor och lära sig mer om olika 
nationaliteter. Säljö (2014) beskriver Deweys pragmatiska syn där värdegrunden är en 
förutsättning för att kunna leva i interaktion med andra i ett mångkulturellt samhälle 

5.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet av vårt självständiga arbete visar att bild är ett arbetssätt som samtliga lärare 
använder i undervisning av samhällsorienterande ämnen för att främja elevernas lärande. 
Det skiljer sig dock åt på vilket sätt de använde bild som arbetssätt i sin undervisning.  

Resultatet visar också att lärarna använde skapande genom bild i form av praktiskt arbete 
där syftet var att eleverna skulle vara drivande genom stora delar av processen. Genom att 
ge eleverna möjlighet till att ta eget ansvar i sitt arbete ansåg lärarna att eleverna lättare 
befäste sina kunskaper i samhällsorienterande ämnen. Lärarna uttryckte att skapande 
genom bild gav eleverna möjlighet att få utlopp för sin kreativitet och fantasi i samband 
med inlärning av nya kunskaper. Detta syntes tydligt i projektet om sevärdheter där 
eleverna hade möjlighet att ta del av bild som ett arbetssätt. Genom att eleverna under sitt 
praktiska arbete, prövade olika sätt att lösa de problem som uppstod under konstruktion av 
sevärdheter och tillsammans hittade lösningar på dessa synliggörs att skapande genom bild 
varit en stor tillgång för elevernas kunskapsinhämtning. Resultatet visar att skapande 
genom bild skapade möjligheter för eleverna att använda sin kreativa förmåga för att 
befästa sina kunskaper om sevärdheter. 

Enligt resultatet är samtliga lärare eniga om att det finns fördelar med skapande genom 
bild dock skiljer sig lärarnas åsikter åt i frågan om det finns nackdelar. Två lärare berättade 
att skapande genom bild och bild som arbetssätt bara är en fördel. Tre lärare uttryckte att 
det även finns nackdelar. En nackdel som kan finnas är att en del elever lägger för stort 
fokus på bilduppgiften och mindre fokus på den del i samhällsorienterande ämnen som de 
ska lära om.  En annan nackdel som resultatet visar är att lärare ibland tar för givet att alla 
elever uppskattar bild som arbetssätt men att det inte alltid stämmer överens med elevers 
uppfattningar. Resultatet visar att en fördel är att elever genom användning av skapande 
genom bild får möjlighet att se samband och illustrera utifrån sina tidigare erfarenheter för 
att skapa i samhällsorienterande ämnen.  

Resultatet visar att visuellt lärande genom bild i undervisning av samhällsorienterande 
ämnen är en viktig del i elevers kunskapsinlärning. Det beror på att elever lättare befäster 
sina kunskaper i samhällsorienterande ämnen genom att ges möjlighet att både kunna se 
och höra lektionsinnehållet. Lärarna använde bild och film i sin undervisning för att på ett 
konkret sätt kunna visa elever hur historiska platser eller personer såg ut. Lärarna menade 
att när eleverna använder sina sinnen för att hämta intryck från konstnärliga upplevelser 
blir det lättare för eleverna att befästa kunskaper. Resultatet visar att samtliga lärare 
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menade att de positiva effekterna övervägde de negativa vid användning av bild som stöd 
för det visuella lärandet i samhällsorienterande ämnen. 

Resultatet synliggör att inspiration är en viktig del för elevernas kunskapsinhämtning i 
undervisning av samhällsorienterande ämnen. Däremot skiljer det sig åt hur lärarna 
inspirerar eleverna genom användning av bild som arbetssätt. Enligt resultatet är det 
viktigt att visa upp det som eleverna har skapat, målat och ritat inom samhällsorienterande 
ämnen eftersom detta är en inspiration i sig. Genom att visa sina skapelser för en 
mottagare visar lärarna att elevernas arbete tas på allvar och att de inte skapar utan 
mening, eleverna får ett syfte med sitt skapande. Resultatet visar också att genom 
skapande arbete i projektet om sevärdheter, väcktes inspiration hos eleverna att lära sig 
mer om sevärdheterna.  

Slutligen synliggörs att det anses viktigt att öva eleverna i ämnet bild innan de börjar 
skapa. Detta för att det är en fördel i sig om eleverna känner till olika tekniker för att kunna 
använda sig av bild som ett arbetssätt för att lära i undervisning av samhällsorienterande 
ämnen. Resultatet visar att eleverna kan uppleva en känsla av otrygghet i användning av 
bild vilket kan vara en nackdel om bild ska användas som ett verktyg för 
kunskapsinhämtning. När eleverna får inspiration att använda bild kan det resultera i att 
eleverna känner sig tryggare i användning av bild som arbetssätt i undervisning av 
samhällsorienterande ämnen. Resultatet synliggör också att genom att avstå från 
användning av bild under en period, väcktes en ny lust hos eleverna för att vilja skapa i 
projektet om världsdelar. 

Resultatet visar också att lärarna hjälper varandra för att inspirera eleverna att använda 
bild som ett arbetssätt i samhällsorienterande ämnen. Det visar att en av lärarna har bjudit 
in konstnärer från skapande skola för att inspirera eleverna ytterligare och att lärarna 
anser att samverkan är viktig för att skapa en bra lärandemiljö för eleverna.  

6 Diskussion 

Följande kapitel kommer att innehålla 6.1 Resultatdiskussion, 6.1.1 Slutsats, 6.2 
Metoddiskussion och avslutningsvis 6.3 Förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuterar vi vårt resultat utifrån tidigare forskning.  

Lärarna har använt bildspel via projektorn där de har visat bilder på olika personer och 
föremål, detta var kopplat till ett projekt som de arbetade med. I likhet med tidigare 
forskning där Åsén (2006) skrev om bildens utveckling i mitten av 1900-talet där 
kommunikation med hjälp av bilder var i fokus. Det ansågs till och med vara så viktigt att 
bildkommunikation infördes som ett enskilt ämne i grundskolan. Detta är även i enlighet 
med Skolverket (2017) som skriver om att elever ska få möjlighet att diskutera olika bilders 
historia. 

Resultatet visade att om eleverna skapade genom bild erbjöds förutsättningar till att 
eleverna lättare skulle kunna befästa sina kunskaper i samhällsorienterande ämnen. 
Genom arbetssättet där skapande genom bild ägde rum gavs eleverna möjlighet att 
använda sin fantasi och kreativitet för att skapa en modell av den sevärdhet som de blivit 
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tilldelad. I läroplanen (Skolverket, 2017) står det att undervisningen ska ske med elevernas 
tidigare erfarenheter som utgångspunkt vilket är tydligt i projektet om sevärdheter.  

Öhberg-Gullberg (2006) delar syn på ämnet bild med Åsén (2006) som också anser att bild 
som ämne inte prioriteras på samma sätt som läs- och skrivinlärning. Det vi kan konstatera 
utifrån ovanstående forskare samt våra egna intervjuer, är att det är vanligt att läs- och 
skrivinlärningen hamnar i ett annat fokus hos yngre elever än vad lärandet genom bild gör. 
Åsén (2006) skriver visserligen att det finns studier som visar att bild är ett sådant ämne 
som vanligtvis integreras i andra ämnen, något som visade sig tydligt i vårt självständiga 
arbete där samtliga lärare använde sig av bild som arbetssätt i undervisning av 
samhällsorienterande ämnen. Öhberg-Gullberg (2006) synliggör liknande resultat i en 
studie som handlar om bild inom ämnet samhällskunskap. I studien framgår det att 
eleverna genom användning av bild i undervisning av samhällskunskap lättare kan se en 
koppling mellan det praktiska ute i samhället och det teoretiska i skolan. Detta går att likna 
vid resultatet som visade att eleverna utifrån det fakta som de hittat om sevärdheter 
tillsammans skapa en konkret modell. 

Vid intervjuer med samtliga lärare synliggjordes att eleverna, genom användning av bild 
som arbetssätt i undervisning av samhällsorienterande ämnen, hade befäst sina kunskaper 
och hade lättare att komma ihåg den fakta som de lärt sig. Användning av bild i 
undervisning av samhällskunskap är i enlighet med Öhberg-Gullbergs (2006) forskning 
som visar att elever under sin uppväxt har en viss kunskap i sin närhet som till exempel 
olika uttrycksformer vilket möjliggör goda förutsättningar för eleverna. Malmström (2006) 
lyfter också vikten av att erbjuda olika material i skapande verksamhet för att erbjuda 
eleverna att uppleva och pröva på olika tekniker i bild. Detta kan, enligt Malmström 
(2006), leda till en god utveckling och lärande hos eleverna. Malmström (2006) menar att 
bild och andra estetiska uttrycksformer bör vara ett komplement till undervisningen för att 
ge eleverna möjlighet till att uttrycka sig och stärka sin självkänsla.  

Resultatet visar att visuellt lärande genom bild i undervisning av samhällsorienterande 
ämnen är en viktig del i att främja elevers lärande. Detta eftersom eleven lättare befäster 
kunskaper genom det visuella i undervisning av samhällsorienterande ämnen. Det går att 
jämföra med Skoglunds (1990) beskrivning av bild och form där författaren menar att bild 
och form är ett eget språk som kan hjälpa elever att uttrycka det som kan vara svårt att 
uttrycka verbalt.  

Resultatet visar att genom användning av bild och film i undervisning av 
samhällsorienterande ämnen fick eleverna möjlighet att se historiska platser eller kända 
personer på ett konkret sätt. Resultatet visar också att det visuella lärandet erbjuder elever 
att lära sig om flera skulpturer och historiska platser som var kopplat till ett projekt som de 
arbetade med i samhällsorienterande ämnen. Det stämmer överens med Skoglund (1990) 
som resonerar om hur tolkning av bilder skulpturer kan möjliggöra en god 
kunskapsinhämtning. Det visade sig i vårt resultat när lärare erbjuder elever att gå en 
konstvandring för att lära sig om personer och platser som var knutet till det projekt som 
arbetats med i samhällsorienterande ämnen. Resultatet visar att samtliga lärare uttryckte 
att inspiration för elevernas kunskapsinhämtning är en viktig del i undervisning av 
samhällsorienterande ämnen. Det är i enlighet med Malmström (2006) som anser att 
lärarens delaktighet i den skapande verksamheten kan vara en inspiration för elever. 

Malmström (2006) skriver att när elever får möjlighet till att inspireras, utvecklar detta 
elevens förmåga att uppleva och upptäcka bild som ämne i sig. Det kan även hjälpa eleven 
att se olika teknikers möjligheter och begränsningar. Vårt resultat visade att lärare tycker 
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att det är viktigt att elever övas i grunderna i bild för att stärka deras självkänsla. Detta är i 
enlighet med Malmström (2006) som anser att det är viktigt att elever får möjlighet att öva 
sig i olika tekniker för att kunna nyttja dessa för att lära genom skapande och uppmuntra 
elever till att använda bild som ett verktyg för att befästa kunskaper. Skoglund (1990) 
menar att grunderna i olika tekniker i bild är en förutsättning för att kunna kommunicera 
med bild och form. Författaren anser att elever behöver ha kunskap om olika tekniker för 
att kunna använda dessa för att skapa. Skoglund (1990) skriver att elever som kan uttrycka 
sig och kommunicera genom bild och form skapar en positiv bild hos eleven att fortsätta 
använda bild och form som ett kommunikationsverktyg. Bild och formspråk skapar en 
positiv inställning hos eleven och en vilja att pröva olika tekniker inom bild, undersöka 
olika material samt förmedla känslor, tankar och intryck. 

Slutligen så synliggör resultatet att, genom att göra ett uppehåll med användandet av bild 
som ett arbetssätt i undervisning av samhällsorienterande ämnen, skapades en ny lust hos 
eleverna att skapa.  Skolverket (2017) uttrycker att skapande ska vara en naturlig del i 
skolan där eleverna ska få möjlighet att använda sin fantasi och kreativitet. Under intervju 
så framkom det dock att skapande hade förekommit vid ett flertal tillfällen tidigare under 
läsåret. Förklaringen till att bild inte användes som ett frekvent arbetssätt nu var att 
klassens lärare hade valt att fokusera mer på skrivning. Det ansåg läraren var en fördel för 
att eleverna fick ny inspiration till att skapa och använda bild som ett arbetssätt i 
undervisning av samhällsorienterande ämnen.   

6.1.1 Slutsats 

Arbetets slutsats visar att fem lärare i 1–3 använder bild som arbetssätt i undervisning av 
samhällsorienterande ämnen. Dock skiljer det sig åt på vilket sätt lärarna använder bild 
eftersom de har olika uppfattningar om hur bild ska användas som ett arbetssätt i 
samhällsorienterande ämnen. Det visar att lärarna använder bild på tre olika sätt. 
Skapande genom bild, där lärarna hade erbjudit möjligheter för elever att skapa utifrån det 
teoretiska. Visuellt lärande genom bild, där lärarna använde bild som ett visuellt redskap 
för att erbjuda eleverna att få en mer konkret bild av lektionsinnehållet. Inspiration genom 
bild där lärarna har utgått från att själva delta i skapandet, bjuda in konstnärer eller 
återuppta bild som arbetssätt för att stärka elevers lust att lära.  

Oavsett vilket arbetssätt inom bild som lärarna har haft för att främja elevernas lärande 
konstaterar vi att det finns både för- och nackdelar med dessa.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i vårt självständiga arbete. För att uppfylla 
vårt syfte och få svar på våra forskningsfrågor genomförde vi intervjuer med fem lärare i 1–
3, där en av intervjuerna genomfördes via e-post. Vi inspirerades av Bryman (2011) och 
valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer där vi hade ett bestämt frågeschema 
att utgå ifrån under intervjun men där det även fanns möjlighet att ställa följdfrågor. Dock 
var det inte möjligt att ställa följdfrågor vid intervjun som ägde rum via e-post. 

Vi har reflekterat noga över valet av metod för att kunna analysera vilka för- och nackdelar 
de olika metoderna har. Bryman (2011) menar att det i studier där endast ett fåtal 
informanter intervjuas inte kan representera skolan i stort utan endast de fem lärare som 
vi har genomfört intervjun med. 



 20 

Användning av en kvantitativ metod där datainsamlingen skulle skett utifrån enkäter, hade 
kunnat resulterat i fler informanter och därför ett tydligare resultat som hade varit möjligt 
att generalisera på fler skolor i Sverige. Svar från enkäter hade, enligt våra reflektioner 
mest troligt inte genererat i svar i form av lärarens åsikter utan vi ansåg att det fanns en 
stor risk att lärarna hade gett de svar som de trodde att vi ville ha. Vid en intervju är det 
lättare att ställa följdfrågor och få en större mängd information från informanterna. 

Under våra intervjuer så valde vi att spela in med hjälp av en telefon. Detta för att kunna 
lyssna igenom samtalet i lugn och ro hemma och kunna transkribera intervjun korrekt. 
Bryman (2011) menar att en risk med ljudupptagning av intervju är att informanterna kan 
bli nervösa och inte vågar dela med sig av den rätta informationen. Vi har tagit i beaktande 
att det finns en risk och trots det valt att spela in våra intervjuer då vi anser att fördelarna 
överväger nackdelarna i denna frågan. Informanterna tillfrågades innan varje intervju om 
de godkände ljudupptagning och samtliga accepterade det. Bryman (2011) anser att det är 
bra att spela in intervjuerna för att det är lättare att komma ihåg exakt vad informanterna 
sa och på vilket sätt de sa det. När vi genomförde intervjuer var vi båda närvarande. Detta 
kände vi var viktigt därför att vi skulle kunna komplettera varandra.  

Vi har reflekterat över etiska konsekvenser av vårt metodval och kommit fram till att det 
kan uppstå en viss problematik vid intervju av informanter. Bryman (2011) skriver om att 
det alltid finns en risk att den som intervjuar påverkar informanten. Under intervjuerna 
har vi försökt att förhålla oss neutralt till den information som informanterna delat med sig 
av men vi är medvetna om att vi bär med oss tidigare erfarenheter som omedvetet kan ha 
påverkat vårt agerande.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning  

Efter avslutat arbete har vi lyckats besvara våra forskningsfrågor men en del nya frågor har 
uppstått. Frågor har väckts främst gällande hur lärare kan samverka med andra pedagoger 
och externa aktörer för att främja elevers lärande. Vårt resultat visade att en av fem lärare 
brukade samverka med utomstående yrkesgrupper för att ta hjälp av deras expertis. Det 
hade i den klassen både inspirerat läraren och eleverna att vilja använda bild som ett 
arbetssätt. Med anledning av detta skulle en framtida forskning kunna vara ett fördjupat 
arbete om hur lärare samverkar med andra externa aktörer och vilken betydelse det har för 
elevers inlärning.  Vi anser att en sådan forskning skulle kunna bidra till att ge både lärare 
och elever bättre verktyg till hur man kan arbeta med bild för att främja ett gott 
lärandeklimat. 
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Bilaga - intervjufrågor  

1.  Vad anser du om bild som arbetssätt inom samhällsorienterande 
ämnesundervisning?  

2. Vilka för- och nackdelar ser du med användning av bild som arbetssätt? 

3. Hur använder du bild i undervisning av samhällsorienterande ämnen för att främja 
elevernas lärande? 

4. Varifrån hämtar du inspiration till planering av lärande genom bild? 

5. Vilka positiva/negativa effekter ser du av användning av bild som arbetssätt inom 
samhällsorienterade ämnen?   

6. Hur upplever du att eleverna tar till sig kunskaperna genom användning av bild i 
samhällsorienterande ämnen? 

 

 

 


