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Abstrakt  

Denna studie syftar till att undersöka hur den enskilde bildlärarens stoffurval och ämnesplanering 

kan förklaras i relation till bildämnets inre och yttre påverkande faktorer samt se vilka skillnader 

och likheter som finns angående dessa i bildlärarnas ämnesplaneringar. Studien är gjord utifrån 

två forskningsperspektiv – praktiskt yrkesteori och ramfaktorsteori. Fyra kvalitativa 

samtalsintervjuer har gjorts med bildlärare på fyra olika skolor i Uppsala län.  

Studien visar att de två största påverkande faktorerna är styrdokumenten och den enskilde 

bildlärarens ämneskonception. Det som påverkar ämneskonceptionen hos lärarna har främst visat 

sig vara deras utbildningsbakgrunder.  De yttre organisatoriska ramfaktorerna och den inre 

faktorn i form av lärarnas användning av styrdokumenten, har visat sig vara likheterna bland de 

påverkande faktorerna.  De främsta skillnaderna har visat sig ligga i de yttre konstitutionella 

ramarna och den inre faktorn ämneskonception. 

 

Nyckelord: Bildämnet, grundskola, samtalsintervju, stoffurval, ämnesplanering.  
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Inledning 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har vi båda, Emelie Häggström och 

Gabriela Dueñas Beltrán, sett skillnaderna mellan olika bildlärares planering och arbetssätt. De 

funderingar som väckts hos oss är vad som påverkar den enskilde bildlärarens planering av 

undervisningen, vad denne väljer att undervisa i och om, och varför. Detta är givetvis centralt att 

undersöka i alla skolans ämnen men för oss är det relevant att undersöka bildämnet med tanke på 

vårt kommande yrkesval.  

De statliga styrdokumenten är riktlinjer som skolans undervisning ska utformas efter. Varje 

lärare har sedan friheten att själv tolka dessa riktlinjer för att därefter välja undervisningsstoff och 

metod. Hur utformningen av undervisningen går till beror på en rad olika saker, bland annat 

skola och ämne. I bildämnet är det oftast en ensam undervisande lärare vilket betyder att denne 

undervisar skolans alla elever och i stor grad även planerar undervisningen själv. Vad som 

påverkar hur en bildlärare väljer sitt undervisningsstoff skiljer sig givet från person till person 

beroende på intresse, privata kunskaper, värderingar och erfarenheter. Den föreställning vi hade 

innan studien var att ämnesplaneringarna ute i skolorna skulle skilja markant från skola till skola, 

något som inte helt och fullt visade sig stämma. 

Denna studie kan ses som en förlängning och en fördjupning av de oberoende C-uppsatser vi 

båda tidigare har författat om performancekonstens och videokonstens utrymme i 

bildundervisningen. 

Vi vill tacka bildlärarna som med sitt deltagande gjort denna studie möjlig och vår handledare 

Staffan Lövgren för vägledning och goda råd.  
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Bakgrund 

Bildämnet i grundskolan är obligatoriskt för alla elever. Ämnets huvudsakliga syfte idag är att ge 

eleverna generell kunskap om bilder och färdigheter i gestaltande bildproduktion. I Lgr11 står att 

bildämnet är av stor betydelse för människans tankesätt, lärande och sätt att uppleva sig själv och 

sin omvärld. För att kunna förmedla egna åsikter och därmed aktivt kunna delta i samhället är det 

viktigt att besitta kunskaper om bilder och bildkommunikation. 1 En presentation av innehållet i 

både Lgr11 och Lpo94 för grundskolans senare del kommer att göras senare i kapitlet.  

Skolan och dess innehåll är ständigt under förnyelse. Med nya styrdokument följer nya 

riktlinjer att förhålla sig till i sin undervisning och planerandet av denna. Bildämnet har varit 

under debatt och utveckling från dess att det blev ett obligatoriskt skolämne fram tills idag.2  

När bildämnet, som från en början hette Teckning, blev obligatoriskt 1877 var det den 

auktoritära metodiken som undervisningen var utformad efter, vilket innebar utförande av arbete 

efter given norm med avtecknande efter lärarens anvisningar. Under 1950- och 1960-talen sattes 

det fria skapandet i främsta rum. Bildämnet skulle främja spontanitet och personliga uttryck. 

Dock levde den äldre traditionen om avbildning kvar i undervisningen.3  

I och med 1962 års läroplan för grundskolan blev teckningsämnet friare inriktat för låg- och 

mellanstadiet och mer konstinriktat för högstadiet. Den teknologiska utvecklingen och 

framväxten av olika bildmedia, såsom serier, reklam, film och TV, gav diskussionerna om 

teckningsämnet ny fart. Det fria skapandet ifrågasattes. Teckningsämnet kunde längre inte vara 

centrerat på personlighetsutveckling med undvikning att påverka eleverna. Påverkan skulle då 

komma från andra krafter som serier, reklam och film. Kritikerna menade att teckningsämnet 

istället skulle omfatta kunskap om bild, bildspråk och skapande bildarbete för att 

medvetandegöra eleverna om det kommersiella bildspråkets makt. Detta kom att ta sin plats i 

1969 års läroplan för grundskolan.4 

Med 1980 års läroplan för grundskolan bytte ämnet namn från Teckning till Bild och gick från 

att enbart handla om teckning till arbeten med bilder överhuvudtaget. Bildämnet beskrevs nu 

som ett språkämne och ansågs vara ”ett viktigt kommunikationsmedel vid sida av tala, läsa och skriva”.5  

                                                 
1 Skolverket, Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Stockholm 2011), s. 20 
2 Gunnar Åsén, Från linearritning till bild (Stockholm 1992), s. 10 ff. 
3 Åsén 1992, s. 10 f, Anders Marner, Hans Örtegren, och Christina Segerholm, Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003 (NU-03): bild (Stockholm 2005), s. 14 f. 
4 Åsén 1992, s. 22., Sten Pettersson och Gunnar Åsén, Bildundervisningen och det pedagogiska rummet (Stockholm 

1989), ss. 68-118.  
5 Marner et al. 2005, s. 22, Åsén 1992, s. 22 f. 
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Bildämnets traditioner och koncept 

Alla tidigare sätt att se bildämnet har levt kvar likt en rödtråd från 1800-talets teckningsämne 

fram till dagens bildämne, detta trots förnyelse genom nya läroplaner. Som historiska avlagringar 

och traditioner lever de gamla synsätten kvar i de undervisande bildlärargrupperna. Urvalet av 

innehåll faller i hög grad på de undervisande lärarna och med bildämnets ständiga förnyelse och 

breddning bildas stoffträngsel och urvalsproblem. I sin tur skapar det en kamp mellan 

ämnesföreträdare vars rötter och utbildning går att finna inom olika traditioner som tilldelar 

bildämnet olika syften.6 Ett visst innehåll och en viss praxis kan väljas ut och betonas medan 

andra innebörder och andra praxis utesluts eller förbises. Det betyder att skolan och 

undervisningen alltid gör ett visst urval av det förflutna och det aktuella i kulturen.7 

Till ämnestraditionerna brukar den teknisk-mimetiska traditionen, den konstpsykologiska 

traditionen och den bildspråkliga traditionen räknas. Den teknisk-mimetiska traditionen syftar till 

bildämnets undervisning som avbildande. Resultatet bedöms utefter vad som är korrekt och inte. 

Undervisningens innehållet och upplägget styrs av läraren som framstår som expert. Den 

konstpsykologiska traditionen syftar till bildämnets undervisning som uppmuntrande av elevens 

fantasi, kreativitet och personlig utveckling. Den bildspråkliga traditionen syftar till bildämnets 

undervisning som kommunikativ och förespråkas av de statliga styrdokumenten. Hit kan de 

teoretiska inslagen i bildpedagogiken, såsom bildanalys och bildtolkning, räknas. 8 

Bildämnet i styrdokumenten Lpo94 och Lgr11 

Skolverket fastställer regeringens och riksdagens föreskrifter om skolans kunskapskrav. Bland 

dessa finns kursplanens förordningar, riktlinjer för utbildningen, skolans värdegrund och 

uppdrag, samt övergripande mål. I läroplanerna samlas detta. Vid sidan av läroplanerna finns 

statens fastställda krav på utbildningens innehåll i de olika ämnena, kursplaner. I kursplanerna 

presenteras ämnets syfte, mål, roll i utbildningen, centrala innehåll och kunskapskrav men lämnar 

också utrymme för lärarens egna fördjupningar.9 Då skolan just nu är mitt i en övergångsperiod 

mellan Lpo94 och Lgr11 ska båda styrdokumenten ligga till grund för dagens undervisning i 

grundskolans senare år beroende på årskurs. Möjligen kan tänkas att bildlärare uppfattar 

läroplansparadigmen svår att hantera. Det är därför viktigt att lyfta fram arbetet med Lgr11 

eftersom eleverna i årskurs 7 och 8 ska utgå ifrån Lgr11 medan årskurs 9 håller sig till Lpo94. 

                                                 
6 Åsén 1992, Åsén och Pettersson 1989, s. 68 ff. 
7 Åsén och Pettersson 1989, s. 60. 
8 Gert Z. Nordström ”Bildlärarutbildningen”, i Tanken och Handen, Konstfack 150 år (Stockholm 1994). 
9 Skolverket, Lpo 94: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Stockholm 1994) 

 s. 5, Skolverket, Lgr11, s. 3 f.  
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Lpo94 

Lpo94 - Läroplan för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – tar upp skolans 

värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer. Bildämnet, liksom alla andra skolämnen, har för 

uppdrag att förmedla och förankra samhällslivets grundläggande värden vilket måste genomsyra 

undervisningen. Det mesta av det som står i läroplanen kan därför anpassas till 

bildundervisningen, så som personligt ställningstagande och förståelse för en kulturell mångfald. 

I Lpo94 finns två begrepp som kan kopplas direkt till bildämnet – bild och skapande. Två 

meningar syftar specifikt på begreppet bild: första meningen säger att skapande i bild ska vara ett 

inslag i skolans verksamhet och att eleven däri ska få pröva olika uttryck för kunskaper genom att 

uppleva känslor och stämningar. Andra meningen handlar om mål att uppnå och säger att eleven 

med bild som uttrycksform ska kunna utveckla och använda kunskaper och erfarenheter.  

Om begreppet skapande står, förutom att det ska vara ett inslag i skolans verksamhet, att detta 

är något eleven ska tillägna sig. Eleven ska också kunna utveckla sin förmåga kreativt för att på så 

sätt få ett ökat intresse för samhällets kulturutbud. 

Kursplanen i Bild 2000 

I kursplanen för Bild 2000 riktar bildämnet uppmärksamheten mot en mer digitaliserad 

undervisning. Allt som står i kursplanens beskrivning av bildämnet går att koppla till varandra 

men det går också att synliggöra bildämnets beståndsdelar via tre huvudfaktorer: 1. Kommunikation 

(yttrandefrihet och ställningstagande) 2. Reflektion (kritisk granskning och analys). 3. 

Skapandeförmåga (bildframställning och färg- och formlära).  

I bildämnets kommunikationsområde ingår att eleven genom andras och egna bilder ska 

kunna berätta, beskriva och förklara i bestämda syften, samt känna till konstnärer, verk och 

konstepoker.  

I bildämnets reflektionsområde ingår att eleven ska kunna analysera, tolka och kritiskt granska 

alltifrån konstbilder till digital media, såsom film.  

I bildämnets område för skapandeförmåga ingår att eleven ska tillägna sig kunskapen att 

genom traditionella och moderna metoder och tekniker kunna se och framställa bilder och 

former.  

Lgr11 

Lgr11 – Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 – tar upp skolans värdegrund, 

uppdrag, mål och riktlinjer. Utbildningen ska förmedla och förankra de demokratiska värderingar 

som det svenska samhället bygger på samt respekt för de mänskliga rättigheterna, varje människas 
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egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.10 Detta ska genomsyra bildämnet liksom 

skolans övriga ämnen. 

I Lgr11 finns ingen mening som specifikt syftar till bild, utan mer allmängiltiga formuleringar 

som kan kopplas till bildämnet, däribland kreativitet som en väsentlig del i det aktiva lärandet.  

Kursplanen i Bild 2011 

I 2011-års kursplan för bildämnet är ämnesdefinitionen utförlig. Betoningen läggs på bildämnets 

kommunikativa inslag och integrering av ämnets två beståndsdelar – framställning och analys.  

I kursplanen finns tre rubriker – Bildframställning, Redskap för bildframställning och Bildanalys – 

som tydliga riktmärken för vad bildämnet ska innehålla.  

Under rubriken Bildframställning belyses produktion av berättande informativa och 

samhällsorienterade bilder med fokus på elevens egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Det 

egna bildskapandet ska kombineras av bild, ljud och text, kunna bearbetas digitalt och 

presenteras. Det egna bildframställandet ska också bestå i att kunna återanvända bilder, material 

och föremål för att skapa något nytt. Rättigheter, skyldigheter, etik, värderingar, yttrandefrihet 

och integritet i bruk av andras bilder, medier och övriga sammanhang belyses. 

Under rubriken Redskap för bildframställning tas färger, former och bildkomposition upp, samt 

deras betydelsebärande egenskaper för bildskapande. Material, verktyg och deras 

användningsområden vid två- och tredimensionellt arbete tas även upp. 

Under rubriken Bildanalys tas reklam-, nyhets-, konst- och dokumentärbilder samt 

arkitektoniska verk upp från olika tider och kulturer som föremål för analys av utformning och 

förmedling av budskap. Som redskap för analys ska kunskap om ord och begrepp som berör 

utformning och budskap ges. 

Det hierarkiska och det horisontella medieringsbegreppet i skolan 

Marner m.fl. menar att skolämnena befinner sig i en hierarkisk ordning där en vertikal/hierarkisk 

syn på förhållandet mellan bild och språk är spritt inom skolvärlden. Detta förklarar den 

marginaliserande rollen bildämnet har fått i skolan.11 

Roger Säljö skriver i sin bok Lärande i praktiken (2000) om medieringsbegreppet ur Vigotskijs 

sociokulturella perspektiv om redskapet och tecknets medierande funktion. Vigotskij menar att 

människans förmågor att tänka, minnas, kommunicera och handla medvetet har sitt ursprung i 

sociala sammanhang och inte i intellektuell betingning. Sätten att kommunicera lär vi i vår 

barndom genom vardagen och i samspel med vuxna. Den språkliga medieringen har stor 

betydelse för den mänskliga utvecklingen genom vilken vi deltar i vardagslivet. Viktiga exempel 

på mediering är skrift och olika symbolsystem. Aktören menar Vigotskilj inte står i en direkt, 

                                                 
10 Skolverket, Lgr11, s. 7 f.  
11 Marner et al. 2005, s. 19. 
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omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden. Säljö påstår att detta utesluter bild, där 

människan inte längre nöjer sig med att registrera och avbilda verkligheten som objektiva 

iakttagare. Uppfattningsförmågan beskrivs av Säljö som något negativt där vi människor 

framställs som ”fångar under våra sinnesintryck”. Vigotskij menar att det bara är genom språket som 

människans här och nu-situation förmår att höjas. I bild påpekas bara fel, hinder, svagheter och 

problem, detta på grund av synen på bild som något som bara föregått skriftspråkets utveckling.  

I Säljös bok finns en enkelspårig förbindelse till den så kallade skriftspråkskulturen. Text 

uppfattas som den befintliga visualiseringen av ordet. Erfarenheter från skrivna texter skattas 

högre än erfarenheter från bilder. Med detta kan sägas att ett vertikalt/hierarkiskt 

medieringsbegrepp har applicerats där bildämnet hierarkiskt sett hamnar långt ner i jämförelse 

men andra skolämnen. För att bildämnet ska komma ifrån att ses som ett lågt rankat ämne 

behöver bildämnet belysas ur ett språkligt perspektiv. Marner menar att ett horisontellt 

medieringbegrepp uppstår om alla medierande ämnen anses lika viktiga.12 

Det vidgade textbegreppet  

Det vidgade textbegreppet är, inom semiotiska kontexter, verk som härstammar från alla slags 

semiotiska system, hit räknas bland annat bilder. Det vidgade textbegreppet finns omnämnt i 

kursplanerna. Marner m.fl. anser att det är viktigt att begreppet sätts i praktik i den faktiska 

undervisningen för att på så sätt få bort det vertikal/hierarkiska medieringsbegreppet med 

rangordning bland skolan ämnen. Det skulle förbättra premisserna för de estetiska ämnena samt 

estetiska läroprocesser.13 

I den gamla kursplanen för Bild formuleras ett vidgat textbegrepp som samverkan av bilder 

med andra uttrycksformer som till exempel tal, text och musik.14 Begreppet dyker inte bara upp 

under bildämnets gamla kursplan (2000) utan även i kursplanerna för svenska modersmål och 

svenska som andra språk. I kursplanen för svenska står att bearbetning av texter inte alltid 

behöver medföra läsning utan även kan ske genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och 

bildstudium. Det uttrycks i kursplanen även att ett vidgat textbegrepp inte enbart består av 

skrivna och talade texter utan även bilder.15 

Bildstudieområde 

Bildstudieområde är en metod som används av tre av våra respondenter i bildundervisningen, 

därför anser vi att det är viktigt att lyfta fram metodens grundtankar. Detta stycke är enbart till 

för att förtydliga begreppet för läsaren. 

                                                 
12 Roger Säljö, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm 2000), Marner et al. 2005. 
13 Marner et al. 2005, s. 19 
14 Skolverket, Grundskolan: kursplaner och betygskriterier – bild (Stockholm 2000), s. 10. 
15 Skolverket 2000, s. 99. 
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Bildstudieområdet som metod baseras på den grundläggande uppfattningen om att barn har 

större kapacitet att skapa bilder än vad skolan generellt ger utrymme till. Det krävs dock att 

skolan sätter fokus på att planera och organisera bildundervisningen och att relationen mellan 

praktiskt och teoretiskt arbete uppmärksammas. 

Bildstudieområdet grundas på bearbetning av ett avgränsat område med ett centralt innehåll 

som med hjälp av tematiska studier genomarbetas metodiskt och kreativt. Strävan är att ge 

eleverna en kompetens inom ett avgränsat område genom framställning av bilder med både 

traditionella och moderna metoder. Bilderna ska användas som kommunikativa verktyg för att 

beskriva och berätta händelser, miljöer och objekt. Det finns sex centrala faser i arbetet med 

bildstudieområde: teoretisk innehåll, bildproduktion, introduktion, instruktion, handledning och värdering. 

Största ansvaret för bildproduktionen ligger hos eleven men lärarna bär ansvaret för de andra fem 

delarna i och med att de aktivt måste se till att eleverna når framgång i lärandet. 16 

Summering  

Många är de faktorer som påverkar bildlärarens ämnesplanering och val av stoff medvetet såväl 

som omedvetet. Dessa faktorer är inre och yttre påverkningar. Skolans ramfaktorer och de 

statliga styrdokumenten utgör de yttre faktorerna som tillsammans med den enskilde bildlärarens 

privata kunskaper, erfarenheter och värderingar, det vill säga de inre faktorerna, formar 

planeringen av undervisningen. Detta gör att undervisningen kan se olika ut från lärare till lärare. 

Denna studie syftar till att undersöka i vilken grad dessa faktorer påverkar den enskilde 

bildlärarens ämnesplanering och val av stoff. 

                                                 
16Karlsson, Sten-Gösta & Lövgren, Staffan, Bilder i skolan, Studentlitteratur (Lund 2001), s. 13. 
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Litteraturöversikt  

Här nedan presenteras den litteratur i form av avhandlingar, tidigare examensarbeten och 

rapporter från skolverket och utbildningsdepartementet som ligger till grund för vår studie. 

Litteraturen som här presenteras belyser bildämnets traditioner och koncept, synsätt på 

bildundervisningens roll i skolan och ramfaktorns påverkan på undervisning. Sist i kapitlet 

presenteras de teoretiska perspektiv som vår studie är baserad på.  

Ämneskoncept och ämnestraditioner i undervisningen 

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) i bild, gjord i uppdrag av skolverket, författas 

av Anders Marner, Hans Örtegren och Christina Segerholm vid institutionen för estetiska ämnen, 

Umeå Universitet. Rapportens syfte är att undersöka elevernas och lärarnas situation inom 

bildämnet och deras attityder till ämnet. Utöver det har förändringarna i timplanen, synen på 

respektive kurs- och läroplan och synen på samhällsförändringar på bildområdet studerats. 

Studien visar att kvaliteten på bildframställning överlag är god, även om de moderna digitala 

medierna skulle behöva få större plats i undervisningen. Därmed är ämnets tradition vad det 

gäller skapande verksamhet och bildframställningen stark däremot har det visats att bildanalys, 

bildsamtal och bildkommunikation fått för lite utrymme i undervisningen trots att det redan i 

Lgr69 betonats att bildämnet ska vara kommunikativt. Ett annat problem som lyfts fram är den 

individualisering som bildämnet kräver vilket utvärderingen visar inte alltid är möjligt på grund av 

klasstorlekarna. Slutligen visar studien att den estetiska läroprocessen bör utvecklas i skolans 

samtliga ämnen i samverkan med bildämnet. Marner m.fl. betonar även att bildlärarna efterlyser 

fortbildning i digital bildhantering. 17 

Viss forskning på det bildpedagogiska området har bedrivits bortsätt från de nationella 

utvärderingarna som gjorts av bildämnet (1993, 2003). I avhandlingen Bildundervisningen och det 

pedagogiska rummet från 1989 skriver Sten Pettersson och Gunnar Åsén om hur bildlärare ser på 

sitt ämne, sitt arbete, villkoren för arbetet och sin lärarroll i grundskolans olika stadier. Via 

enkäter och klassrumsforskning undersöker de grundskollärares syn på sin bildundervisning 

utifrån bildämnets traditioner och koncept. Genom en enkätundersökning skickat till 42 

kommuner med 182 stycken deltagande (60 procent av de tillfrågade) framgår att teckningsämnet, 

eller bildämnet, har gått från en historiskt dominerande linearritning med avbildningsövningar till 

en fritt skapande verksamhet. Pettersson och Åsén konstaterar att en gradvis etablering av 

föreställningar kring bildämnet som fritt skapande i ämnets tradition har vuxit fram. Denna 

tradition bärs främst upp av låg- och mellanstadiets lärare. På högstadiet finns delvis en syn på 

                                                 
17 Marner et al. 2005 
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bildämnet som kommunikativt, där teknik- och materialkännedom och bildanalys ses som 

centrala delar.18 

Ytterligare en studie av bildämnets undervisning har Hans Wetterholm gjort. I sin avhandling 

En bildpedagogisk studie: lärare undervisar och elever gör bilder undersöker han hur två lärare i låg- och 

mellanstadiet undervisar i bild utifrån Lpo94 och vad undervisning resulterar i utifrån bildämnets 

fyra aspekter. Dessa aspekter är avbildning, göra bilder av pragmatiska skäl, uttrycka känslor i bild 

samt använda bilden som konstnärligt uttryck. Studien är gjord mot bakgrunden att 

bildundervisningen efter den första nationella utvärderingen av skolan (NU 89) visade sig ha 

brister. Det Wetterholms studie visar är att informanterna kände osäkerhet inför bildämnet och 

därmed hade bristande kunskaper som påverkade undervisningen. Störst plats i informanternas 

undervisning fick den avbildande traditionen tillsammans med den konstpsykologiska traditionen. 

Wetterholm visar en förståelse för att bildämnet utformas efter dessa traditioner och menar att så 

måste vara fallet för att bildämnet ska kunna vara ett användbart verktyg. Tilläggas bör att 

respondenterna inte var utbildade bildlärare något som kan ha påverkat resultatet.19 

Ett examensarbete som också berör ämnestraditioner och ämneskoncept är Pia Bohlins studie 

Att förstå poängen med det hela – en studie av koncept i ämnet Bild under 1900-talet och i samtida praktisk 

bildpedagogik på grundskolans högstadium (2007) som genom intervjuer och fältstudier undersöker 

fem stycken bildlärare i grundskolans senare år och den undervisning de bedriver. Studien syftar 

till att genom praktisk yrkesteori, sociokulturellt perspektiv och visuell kultur se hur de parallella 

ämneskoncepten tar sig uttryck i bildlärarens tankar och beskrivning kring sin egen undervisning. 

Det resultat hon presenterar visar att de fem bildlärarna utformar sitt ämne efter sina egna 

ämnesföreställningar blandat med gamla och nya bildpedagogiska traditioner. Bohlin menar att 

detta görs utan ett gemensamt måltänkande utifrån kursplanen för ämnet Bild i grundskolan. 

Bohlins resultat, liksom Wetterholms, visar att större delen av bildlektionerna ägnas åt fritt 

skapande och färdighetsövning i att avbilda med skilda material och tekniker.20 

Ramfaktorteoretisk forskning 

Någon ramfaktorteoretisk forskning direkt kopplad till bildämnet har vi inte funnit dock berör 

forskningen som här nedan presenteras pedagogiskt arbete överlag.  

Ramfaktorteorin har sedan 1970-talet varit ett viktigt verktyg för att förklara sambandet mellan 

läroplanernas genomslag, verksamheten i klassrummet och den ojämlika behandlingen av 

elevgrupper. Den utveckling som påbörjades av ramfaktorteorin har tills idag grenat sig i flera 

riktningar. Donald Broady och Sverker Lindblad vill i sin artikel ”På återbesök i ramfaktorteorin” 

slå ett slag för ramfaktorteorin. De menar att behovet av självreflektion inom den svenska 

                                                 
18 Pettersson och Åsén, 1989. 
19 Hans Wetterholm, En bildpedagogisk studie: lärare undervisar och elever gör bilder (Malmö 2001). 
20 Pia Bohlin, Att förstå poängen med det hela – en studie av koncept i ämnet Bild under 1900-talet och i samtida praktisk 

bildpedagogik på grundskolans högstadium (Stockholm 2007).  
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pedagogiska forskningen fortfarande motiverar att teorin används trots att mycket har hänt i 

undervisningen och skolväsendet sedan 1970-talet, där bland decentraliseringen och att 

kursplaner och timplaner erbjuder fler frihetsgrader. Broady och Lindblad frågar sig om 

ramfaktorteorin var så bunden till sin tids forskningsobjekt att den idag har spelat ut sin roll men 

hävdar att så inte är fallet. Rambegreppet anser de är mycket brukbart även i dagens forskning 

eftersom valfriheten i undervisningen idag är mer begränsad än vad den rådande ideologin 

egentligen säger.21 

I artikeln ”Ramfaktorteori och praktiskt förnuft” diskuterar Sverker Lindblad, Göran Linde 

och Lars Naeslund ramfaktorteorins möjligheter och begränsningar i enkel och utvidgad form. 

De diskuterar undervisningens innehåll och de yttre och inre begränsningarna kring det 

pedagogiska arbetet. Lindblad m.fl. menar att analys av undervisnings innehåll oftast bara 

synliggör de yttre villkoren som fastställs av regeringen. Även de inre villkoren, lärarnas 

uppfattningar och avsikter, måste synliggöras för att kunna förstå och förklara undervisningens 

innehåll till fullo. Deras slutsats är att ramfaktorsteorin har en svaghet eftersom analysen bara 

deduceras genom de yttre villkoren och inte ur lärarnas praktiska förnuft. För att undersöka hur 

ramar bildas som sociala fakta i lärarnas handlingar krävs en annan teori.22 

Christina Gustafssons artikel ”Ramfaktorer och pedagogiskt utvecklingsarbete” diskuterar hur 

det kommer sig att samma skola efter 25 år fortfarande arbetar på samma sätt. Gustafsson 

använde sig av ett ramfaktorteoretiskt resonemang för att tolka pedagogisk verklighet i en skola 

under 1970-talet och sedan igen under 1990-talet. Den pedagogiska verkligheten som Gustafsson 

studerat syftar till de krav läroplanerna från 1970-talet och 25 år framåt ställt på skolan om 

individualisering och aktivitetspedagogiska arbetsformer, något som skolan strävat efter att 

tillgodose. Slutsatsen Gustafsson för fram är att de tidigare fria arbetsformerna på skolan i många 

avseenden minskat 25 år senare, trots att läroplanerna och skoldebatten förespråkar det motsatta 

– mer individualisering och aktivitetspedagogik. Hon menar att det är förvånande att man inte 

kan behålla de mål och arbetssätt som man sedan länge haft och arbetat efter när en ny läroplan 

träder ikraft som är i linje med verksamheten som den redan ser ut. Vid reflektion över ramarnas 

förändring över tid och ramfaktorsbegreppet som forskning kommer hon fram till att hon som 

utomstående inte kunde avgöra vad som satte gränserna för undervisningen vid denna skola. Hon 

tycker sig kunna bedöma att frirummet på skolnivå varit stort men om glappet mellan 

möjligheterna och verksamheten är en konsekvens eller inte av vad man vill/inte vill eller 

kan/inte kan menar hon är omöjligt att svara på. Gustafsson menar att ramfaktorteorin är ett 

användbart redskap vid analys av pedagogisk process. Dock ställer detta krav på data som belyser 

aktörernas uppfattningar kring sina förutsättningar för den verksamhet som denne är inblandad i. 

Detta eftersom det endast är här svar finns på varför verksamheten ser ut som den gör.23 

                                                 
21 Donald Broady och Sverker Lindblad, På återbesök i ramfaktorteorin (Uppsala 1999), ss. 1-4. 
22 Sverker Lindblad, Göran Linde & Lars Naeslund, Ramfaktorteori och förnuft (Uppsala 1999), s. 101. 
23 Christina Gustafsson, Ramfaktorer och pedagogiskt utvecklingsarbete (Uppsala 1999), ss. 43-57. 
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Kultur i skolan  

Helene Illeris skriver i sin avhandling Billedet, pædagogikken og magt – postmoderne optikker i det 

billedpædagogiske felt (2002) om den danska och skandinaviska bildpedagogiken i ett sociologiskt 

och historiskt sammanhang. Studien utgår ifrån Pierre Bordieus och Michel Foucaults teorier och 

sträcker sig från renässansens riddarakademier fram till våra samtidsbegrepp mångkulturell 

bildpedagogik och visuell kultur. Illeris diskuterar hur skolan ska kunna undervisa om reception 

och bildproduktion av den bildverklighet eleverna befinner sig i på ett inkluderande sätt i 

undervisningen.24 

Lärarutbildningen vid Malmö högskola fick mellan åren 1999 och 2003 i uppdrag av 

utbildningsdepartementet att bidra till utvecklingen av arbetet med kultur och estetik i skolan för 

att lägga förslag på utbildning och kompetensutveckling. Projektet kom att kallas Kultur och estetik i 

skolan, KES.25 Att arbeta med kultur och estetik i skolan menade man skulle utveckla skolans 

kultur- och kunskapssyn och därmed undervisningens former och innehåll i alla ämnen. De 

presenterar en rad förslag på förändringar i så väl lärarutbildningen som i skolans organisation 

som skulle kunna bidra till mer kunskap och kompetens hos så väl lärare som elever.  

                                                 
24 Helene Illeris, Billedet, pædagogikken og magt – postmoderne optikker i det billedpædagogiske felt (Fredriksberg 2002) 
25 Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius, Kultur och estetik i skolan (Malmö 2003). 
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Teoretiska perspektiv 

Denna studie kommer att utgå från två perspektiv – ramfaktorteorin och praktisk yrkesteori – 

genom vilka vi vill se förhållandet mellan undervisningens innehåll och påverkande faktorer. Den 

praktiska yrkesteorin ämnar ge ett teoretiskt perspektiv på vad som formar den yrkesverksamma 

människans roll, i detta fall bildläraren. Ett exempel till vad som kan komma påverka lärarens 

undervisning kan det vara den egna lärarutbildningen. Ramfaktorteorin ämnar ge ett teoretiskt 

perspektiv delvis på relationen mellan läroplaner och undervisningsresurser, delvis på 

förverkligandet av undervisningen och dess resultat.26  

Anledningen till att vi väljer två teoretiska perspektiv till vår studie beror på att vi liksom 

Lindblad m.fl. anser de båda behöver belysas för att kunna ta reda på relationen mellan 

ideologiska bestämmelser och praktiken.27 

Praktisk yrkesteori 

Praktisk yrkesteori diskuterar Gunnar Handal och Per Lauvås i sin bok Handledning och praktisk 

yrkesteori. De menar att den praktiska yrkesteorin kan uttryckas som lärarens privata kunskaper, 

erfarenheter och värderingar som är relevanta för undervisningspraktiken vid olika tillfällen. 

Lärarens privata kunskaper och erfarenheter kan exempelvis skapas genom lärarutbildningen. 

Den praktiska teorin är i grunden en teori om vad som formar oss som människor. När prefixet 

”yrkes-” läggs till kan vi precisera vad det är som formar oss som yrkesmänniskor. Den praktiska 

yrkesteorin handlar om en integrering mellan lärarens privata system av kunskaper, erfarenheter 

och värderingar och hur dessa tar sig uttryck i undervisningspraktiken. Kunskaperna kan komma 

från den egna utbildningen, media, andra personer exempelvis kollegor, och så vidare. 

Erfarenheterna kan gälla alltifrån egen undervisning till eget undervisande och 

fritidssysselsättningar. Tillsammans skapar kunskaperna och erfarenheterna värderingar, 

exempelvis om vad som varit roligt, tråkigt, lätt, svårt etcetera. Det är genom de personliga 

värderingarna som läraren utformar undervisningen. Detta till exempel genom sin syn på 

samarbete mellan människor och vad som är väsentlig kunskap, men också betydelsen av 

demokrati, rättigheter och andra ställningstaganden. Värderingarna är svåra att synliggöra och 

förändra eftersom de har följt med från barndomen. En medvetenhet kring de egna 

värderingarna krävs av läraren för att kunna problematisera och utvärdera kvaliteten av den egna 

undervisningen.28 

                                                 
26 Sverker Lindblad och Fritjof Sahlström, Gamla mönster och nya gränser: om ramfaktorer och klassrumsinteraktioner 

(Uppsala 1999), s. 73. 
27 Lindblad, Linde och Naeslund, 1999, s. 101. 
28 Gunnar Handal och Per Lauvås, Handledning och praktisk yrkesteori (Lund 1993). 
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Ramfaktorteori 

Med hjälp av ramfaktorteorin kan man se skolan och klassrummet som en speciell miljö där 

lärare och elever samspelar. Arbetet mellan lärare och elever påverkas av givna förutsättningar, 

med andra ord ramfaktorer. Hit räknas tid, personal, gruppstorlek, lokaler, ekonomiska resurser, 

skolans ledning och organisation, betygssystem, närsamhälle, kulturer och föräldrar.29  

Man ska dock inte tro att användningen av begreppet ramfaktor, som används för att beskriva 

en del av villkoren för en undervisningsprocess, betyder att verksamheten ska uppfattas som 

fastställd av de ramar som begränsar den. Ramarna för vad som ska ingå i undervisningen sätter 

gränser och är ett resultat av statlig reglering. Det pedagogiska rummet och dess villkor kan också 

ses i förhållande med styrningen av skolan och de ekonomiska resurser som den har att 

disponera. Det är ett politiskt resultat om vad som anses vara möjligt och önskvärt i konkurrens 

med andra tänkbara satsningar. Det är genom den statliga regleringen av skolan som det 

pedagogiska rummet avgränsat i tid och fysisk utformning, där det avsätts ett visst antal timmar 

beroende på ämnet, en viss klasstorlek och vissa materiella resurser. Det är dessa ramar som ger 

de yttre förutsättningar för en verksamhet och därmed även begränsar handlingsutrymme för 

läraren och eleverna. Dock utesluter detta inte att ramarna kan utgöra objektiva villkor liksom 

andra befintliga premisser som historien gett. Det är omöjligt att på förhand avgöra vad som 

kommer att ske inom dessa ramar. 

Ramfaktorteorin definierades först av Urban Dahllöf 1967. Ulf P. Lundgren skriver i sin bok 

”Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori” att Dahllöfs begrepp ram innebär är de 

omständigheter som begränsar undervisningsprocessen, något som varken kan kontrolleras av 

lärare eller elever. Lundgren vidareutvecklar Dahllöfs begrepp genom en distinktion mellan 

begränsningarna av undervisningsprocessen: konstitutionella ramar, organisatoriska ramar och fysiska 

ramar. De konstitutionella ramarna innefattar bland annat skollagen och styrdokumenten. De 

organisatoriska ramarna innefattar organisatoriska åtgärder som även kan ha ideologiska grunder. 

Hit räknas ekonomiska resurser som kan relateras till bland annat klasstorlek och fördelning av 

tid. De ideologiska grunderna berör bland annat reglerna för elevsammansättningen i klasser eller 

skolor. Till de fysiska ramarna räknas läromedel och utrustning.30 

                                                 
29 Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert, Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik (Umeå 2006), s. 43 

f. 
30 Ulf P. Lundgren, Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori (Stockholm 1983), s. 233 f. 
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Syfte och frågeställningar 

Här nedan presenteras syftet och de frågeställningar som ligger till grund för denna studie. 

Syfte 

Flertalet studier visar att bildundervisningens innehåll påverkas av en rad faktorer. Till dessa 

faktorer hör bildämnets traditioner och koncept som lever vidare från såväl gamla läroplaner som 

lärargrupper, styrdokument och ramfaktorer. Detta kan leda till skillnader i undervisningen från 

lärare till lärare som gör att eleverna kan få olika kunskaper.  

Syftet med studien är att genom samtalsintervjuer undersöka hur den enskilde bildlärarens 

föreställningar kring sitt val av undervisningsstoff kan ses utifrån ramfaktorsteorin och praktisk 

yrkesteori. Vi har även för syfte att se vilka skillnader och likheter som finns angående dessa 

föreställningar i bildlärarnas ämnesplaneringar och stoffurval. 

Frågeställningar 

De frågeställningar som denna studie kommer att utgå från är följande: 

 Hur kan den enskilde bildlärarens föreställningar kring sitt stoffurval och sin 

ämnesplanering ses i relation till ämnestraditioner, ämneskoncept, ramfaktorer i 

grundskolans senare år? 

 Vilka skillnader och likheter av de påverkande faktorerna går att finna i bildlärarnas 

ämnesplaneringar? 
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Metod 

För att få svar på vilka faktorer som påverkar bildlärarens stoffurval och ämnesplanering har 

samtalsintervju valts som metod. Här nedan kommer metoden att presenteras mer ingående. Vi 

presenterar även urvalet och avgränsningen, de etiska överväganden som gjorts och 

respondenterna som studien bygger på. Vidare diskuteras studien och dess metod innan 

bearbetningen av data redogörs.  

Kvalitativ samtalsintervju 

I denna studie använder vi oss av kvalitativa samtalsintervjuer för att få en bild av den enskilde 

bildlärarens urval av undervisningsmaterialet, detta utifrån bildlärarens uppfattningar och 

föreställningar kring bildämnet. Intervju är en undersökningsmetod som fördelaktigt kan följas 

upp med förtydligande frågor och svar hos både den som intervjuar och den intervjuade.31 

Den kvalitativa samtalsintervjun liknar ett vardagssamtal med skillnaden att den utförs 

professionellt med ett syfte och inbegriper en specifik teknik. Den är dessutom halvstrukturerad, 

det vill säga att den ger utrymme till följdfrågor och har därför inte fasta frågor. Den är inte ett 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Samtalsintervjun utförs utifrån en intervjuguide som 

fokuserar på vissa teman och innehåller förslag till frågor som kan komma att ändras under 

intervjun. Intervjun har transkriberats som underlag för analys av bildlärarnas utsagor.32 

Intervjuguiden33 som vi har skapat har vi delat in i fyra stora teman, bakgrund, skola, 

undervisningsinnehåll och personligt. Guiden inleds med ett bakgrundstema där vi fokuserar på 

uppvärmningsfrågor om intervjupersonens personuppgifter samt bakgrund inom skolans värld. 

Detta görs för att skapa en god och avslappnad situation. Därefter följer de resterande tematiska 

frågorna där den enskilde bildläraren får uttrycka sina uppfattningar och föreställningar kring 

urvalet av undervisningsinnehållet och ämnesplaneringen. För att undvika en situation där 

intervjun kan kännas som ett förhör har vi undvikit att ställa varför-frågor. Vi har dessutom ställt 

uppföljningsfrågor som knyter an till de tematiska frågorna som vi ansett varit viktiga för att få 

mer innehållsrika svar.34 Följdfrågorna har inte redovisats i intervjuguiden eftersom vi inte i 

förväg kunnat veta om, när och var dessa behövts ställas. 

Eftersom vi är intresserade av att ta reda på vad som påverkat den enskilde bildlärarens 

ämnesplaneringar och urval av bildstoff är studien en respondentundersökning.35 Anledningen till 

att vi valt att göra intervjuer är att samtalsundersökningar ger möjligheter till att notera svar som 

                                                 
31 Peter Esaiasson et al., Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad (Stockholm 2007), s. 297. 
32Steinar Kvale och Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 2009), s. 43. 
33 Se Bilaga 1. 
34 Esaiasson et al. 2007, s. 298. 
35 Ibid., ss. 257-258. 
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kan vara oväntade, något som är mycket svårare eller praktiskt taget omöjligt att registrera genom 

enkätundersökningar. Samtalsintervjuer tillåter oss att hitta likheter och skillnader i stoffurval och 

planering hos respondenterna. 36   

Vi har intervjuat fyra bildlärare. Till varje intervju har en timme avsatts även om intervjuerna 

visat sig bli olika långa. Vid varje intervju har båda studenterna närvarat. Anledningen till att båda 

studenterna varit närvarande vid intervjuerna är för att underlätta insamlingen av data. Medan 

den ena fokuserat på att intervjua och varit lyhörd på respondenten, och på detta sätt kunna ställt 

följdfrågor, har den andra fokuserat på att inspelningen för att på så sätt minskat risken för 

förlorad data. Studenterna har båda intervjuat och dokumenterat två intervjuer i var. Intervjuerna 

har genomförts av en student i taget och inte av båda studenterna samtidigt eftersom vi inte velat 

att respondenten ska känna sig förhörd.37   

Urval och avgränsningar 

Till studien har vi valt att intervjua fyra bildlärare i Uppsala kommun för grundskolans senare år. 

Att vi väljer att undersöka grundskolans senare år beror dels på att det just är där bildämnet är 

som mest utbrett, dels att vi själva kommer att bli behöriga lärare för grundskolans senare år, 

årskurs 7-9. Att studien baseras på fyra respondenters utsagor beror på att vi valt en kvalitativ 

metod och att se till både yttre och inre faktorers påverkan av planering och stoffurval. Inom 

studiens ramar skulle det därför inte vara genomförbart att studera fler respondenter.  

De skolor som kontaktats inför studien är samtliga belägna i Uppsala kommun. På de skolor 

där det funnits fler än en bildlärare har vi hört av oss till samtliga. Ingen av våra respondenter 

arbetar på samma skola. Om två respondenter från samma skola tackat ja till medverkan hade det 

ändå inte påverkat studiens resultat med tanke på att ramfaktorerna ändå kunnat se olika ut 

liksom deras tankar kring ramarna.  

Totalt hörde vi av oss till 15 skolor och 20 bildlärare. Kontaktuppgifter till skolorna hittades i 

en lista över alla skolor på Uppsala kommuns hemsida. I de fall där det inte tydliggjordes vem 

som var skolans bildlärare ringde vi skolan för att få tag på e-postadresser. Till bildlärarna 

skickade vi information om undersökningen. Respondenterna som har deltagit i undersökningen 

är de första fyra som tackade ja till medverkan. Två av de medverkande har varit handledare för 

oss under den verksamhetsförlagda utbildningen. Vi anser inte att detta har varit betydelsefullt för 

studiens reliabilitet i och med att vi, för att komma ifrån ett privat samtal, låtit den student som 

inte har haft en relation till respondenten hållit i intervjun. En fördel kan ha varit att våra tidigare 

möten med dessa två respondenter gett oss en vidare insikt i hur de arbetar med 

bildundervisningen. Därigenom har vi lättare kunnat bekräfta att deras svar har stämt med 

verkligheten.  

                                                 
36 Esaiasson et al. 2007, s. 283. 
37 Ibid, s. 302. 
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Etiska överväganden 

Det finns en rad beaktanden att förhålla sig till när en studie grundad på data kring individer görs. 

Vi förhåller oss till de fyra grundläggande forskningsetiska individskyddskraven informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.38  

Samtliga tillfrågade respondenter har kontaktats via e-post och däri fått sanningsenlig 

information kring studiens syfte, publikation och information om vilka villkor som gäller vid 

deras deltagande. Respondenterna som valt att delta har varit väl informerade om att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan utan konsekvenser och att de uppgifter som samlas in endast 

kommer att användas för denna studie. Inför varje intervju har respondenterna återigen 

muntligen blivit informerade studiens syfte och deltagande villkor. Ett samtyckesdokument har 

framarbetats som varje respondent innan intervjun har fått fylla i och därigenom bekräftat att de 

känner till och godtagit villkoren. För att ta hänsyn till konfidentitalitetskravet och för att skydda 

respondenternas identiteter har de tilldelats fingerade namn i studien. Samtliga uppgifter som 

skulle kunna leda till igenkännande av respondenterna, så som arbetsplatser, har avidentifierats.39 

Presentation av respondenterna 

Här nedan presenteras de respondenter vars utsagor ligger till grund för vår studie. 

Respondenterna har tilldelats fingerande namn. Respondenterna presenteras av den student som 

hållit i intervjun – Emelie Häggström ansvarar för Susanne och Margrete, Gabriela Dueñas 

Beltrán ansvarar för Anna och Lisa. 

Susanne är 47 år, utbildad textil- och bildlärare och jobbar på en kommunal högstadieskola i 

Uppsala kommun. Från början hade Susanne endast textillärarexamen som hon tog 1989. Hon 

har sedan 1997 arbetat som bildlärare men blev behörig bildlärare först våren 2011 efter en 

komplettering vid Uppsala universitet. Förutom lärarexamen har hon flera folkhögskolor bakom 

sig med rent konstnärlig inriktning.  

Från början arbetade hon 100 procent men är för närvarande tjänstledig till 60 procent. 

Tjänstledigheten ägnar hon sig åt att studera på distans och åt eget konstnärligt arbete med 

utställning som mål. Detta innebär att hon numer har en bildlärarkollega på skolan där hon förut 

varit helt ensam.  

Eget skapande är viktigt för Susanne. Hon menar att det inte finns något medium eller någon 

teknik som får större plats eller intresse än något annat, men måleri, skulptur och digitalt 

skapande säger hon är det hon håller på med just nu.  

Margrete, 41 år, är utbildad bildlärare och arbetar 100 procent på en fristående högstadieskola i 

Uppsala kommun. I 18 år har Margrete arbetat som bildlärare men blev inte behörig bildlärare 

förrän 2009 efter att ha kompletterat med att gå bildlärarprogrammet vid Uppsala universitet. 

                                                 
38 Vetenskapsrådet (Stockholm 1990), s. 6 f.  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (111115). 
39 Ibid, s. 7 f.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Förutom bildlärarexamen har Margrete en tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning bild 

och form och en ettårig konstutbildning bakom sig. 

Någon längre tid till eget skapande menar Margrete att hon inte har. Skulle tid finnas vill hon 

utveckla all den kunskap hon har ytterligare. Som sitt största intresseområde uppger hon digitalt 

skapande blandat med tecknat.  

Anna är utbildad svensklärare, 54 år, och arbetar som bild- och svensklärare på en kommunal 

grundskola, förskola till årskurs 9, på landsbygden utanför en stad i Uppsala kommun. Skolan har 

cirka 100 elever.  

Anna tog svensklärarexamen 1983 men har arbetat som bildlärare sedan 1999. Hennes tjänst 

som bildlärare är 20 procent på hennes nuvarande arbetsplats, resten av tjänsten är hon 

svensklärare. Hon har förutom lärarexamen i svenska även studerat konstpedagogik i tre år samt 

en termin i informationsteknik där det ingick bland annat filmning och fotografering. Hon saknar 

15 högskolepoäng för att räknas som behörig bildlärare, vilket hon tänker komplettera så 

småningom.  

Anna håller själv på med konstnärligt uttryck på fritiden och använder sig av fotografering och 

akvareller som medium till uttrycket.  

Lisa är utbildad bildlärare, 32 år och arbetar på en kommunal grundskola i Uppsala kommun. 

Hon tog sin lärarexamen år 2000 på konstfack där hon studerade fyra år bild. Hon byggde på sin 

utbildning med konsthistoria, historia samt handledning och mentorskap. Hon har arbetat som 

bildlärare i elva år varav åtta år på hennes nuvarande skola. 

Lisa arbetar 100 procent som bild- och IT-media lärare. På skolan där Lisa arbetar har de olika 

profiler, bland annat en profil inom IT-media som Lisa ingår i. Det finns cirka 400 elever på 

hennes skola och antal elever per klass varierar mellan 22 och 27 elever. 

Anna håller själv på med konst i mån av tid, då kan det gälla alltifrån akvarell till att gjuta i 

betong. 

Metoddiskussion  

Att använda intervju som metod har både sina för- och nackdelar. Med samtalsintervjuer får vi 

reda på hur respondenterna uppfattar sin verklighet i val av undervisningsstoff och planerandet 

av sin undervisning. Vi får däremot inte reda på hur verkligheten faktiskt är. Om syftet med vår 

studie hade varit att visa på hur verkligheten i klassrummen hos dessa fyra bildlärare ser ut hade 

observationer även behövts göras. För ytterligare tillförlitlighet kan tänkas att även elevintervjuer 

hade varit motiverat. Då vårt syfte är att belysa bildlärarnas föreställningar kring sitt 

undervisningsurval och planerande väljer vi att enbart intervjua dem. Det intressanta i detta fall är 

att ta del av de uppfattningar och föreställningar som den enskilde bildläraren har och att därefter 

jämföra deras utsagor med varandra för att se om likheter och skillnader dem emellan finns.  

Resultaten kan tänkas ha påverkats av att samtliga respondenter varit kvinnor. Av de 20 lärare 

vi kontaktade inför studien var tre män. Eftersom studien inte fokuserar på genus har vi inte 
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intresserat oss av att få ett jämt antal kvinnliga och manliga bildlärare att agera respondenter. Att 

endast tre män kontaktats skulle därför inte ha någon betydelse för studien. Däremot kan den 

låga andelen män bland de 20 kontaktade lärarna förklaras genom att antalet kvinnliga 

grundskollärare i Sverige år 2008/2009 var 61 procent jämfört med 39 procent män.40 Antalet 

kvinnliga grundskollärare i Uppsala län, enligt Statistiska Centralbyrån, var år 2009 80 procent i 

jämförelse med 20 procent manliga.41 Vi drar därför slutsatsen att antalet kvinnliga bildlärare på 

grundskolan är högre än det manliga antalet vilket torde vara en anledning till att vi enbart har 

kvinnliga respondenter.  

Under arbetets gång har vi insett att en ytterligare metod skulle krävas för att djupare kunna 

analysera alla faktorer som påverkar den enskilde bildlärarens stoffurval. För att få ett 

generaliserbart resultat skulle vi behöva ha fler respondenter, skriftliga planeringar och ett färre 

antal faktorer att analysera. För att få en tydligare bild av hur planeringen och urvalet går till 

skulle även observationer av planeringsarbetet behöva göras. Anledningen till att detta inte 

genomförts i denna studie beror på studiens omfång. Möjligen kan tänkas att det hade varit 

genomförbart i denna studie om vi hade valt att fokusera på ett färre antalet påverkande faktorer. 

Vi valde dock att studera ett flertal faktorer just för att det visat sig att den ena faktorn förutsätter 

den andra och att vi ville få en övergripande bild av förhållandena dem emellan. Tidigare studier 

visar att det inte enbart räcker att antingen se de inre eller de yttre påverkande faktorerna för att 

få en förklaring till varför undervisningen ser ut som den gör.  

Bearbetning av data  

Den bearbetning som har gjorts av materialet har varit sorteringar av vad respondenterna sagt 

utifrån tre olika teman som varit koncentrerade kring arbetets syfte och frågeställningar: 1. 

Ramfaktorer.  2. Undervisningens planering och innehåll. 3. Ämneskoncept och ämnestradition.  

 

                                                 
40Skolverket, PM – Pedagogisk personal i skolan och vuxenutbildning läsåret 2008/09. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2214 (111216). 
41 Statistiska Centralbyrån http://www.h.scb.se/kommunfakta/yrken/ (111216). 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2214
http://www.h.scb.se/kommunfakta/yrken/
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Resultat och analys 

Här nedan presenteras de resultat som samtalsintervjuerna gett, samt analys av data. Då studien 

är uppdelad mellan två studenter presenteras resultat och analys för respektive students 

ansvarsområde enskilt. Emelie Häggström ansvarar för Susanne och Margrete, Gabriela Dueñas 

Beltrán ansvarar för Anna och Lisa. Resultaten kommer att presenteras efter tre kategorier: 

ramfaktorer, undervisningens planering och innehåll samt ämnestradition och ämneskoncept. 

Analyserna kommer att behandla studiens frågeställningar: 1. Hur kan den enskilde bildlärarens 

stoffurval och ämnesplanering förklaras i relation till ämnestraditioner, ämneskoncept och 

ramfaktorer i grundskolans senare år? 2. Vad är det som skiljer mellan bildlärarnas 

ämnesplaneringar? Sist i kapitlet presenteras en jämförande analys av respondenternas utsagor.  

Susanne 

Ramfaktorer  

Susanne jobbar på en kommunal skola med 550 elever. På skolan finns två bildlärare och en 

bildsal. Susanne undervisar från årskurs 5 till 9. Denna termin undervisar hon fyra klasser i bild. I 

varje klass går mellan 22 och 30 elever. Årskurs 5 har 50 minuter bild i veckan, årskurs 6, 7 och 8 

har 60 minuter bild i veckan. För årskurs 9 ser det lite annorlunda ut. De har två 60-

minuterslektioner två gånger i veckan då de endast har bild en termin och musik den andra. 

Susanne säger att de från början hade 120 minuter bild med årskurs 9 en gång i veckan en termin 

men att de sedan några år tillbaka delat upp det till två lektioner i veckan då eleverna har svårt att 

hålla koncentrationen under 120 minuter. Hon menar att koncentrationssvårigheterna som nu 

visar sig i klasserna beror på samhällsstrukturen och uppfostran, inställningen till bildämnet som 

ett slappt och kravlöst ämne och klasstorlekarna som blivit större nu än för tio år sedan. Att 

klasserna har blivit större påverkar undervisningen på så sätt att allt inte är genomförbart och att 

undervisningen behöver mer struktur.  

Enligt Susanne är ekonomin för bildämnet god, med 25 000 kronor per år, en ekonomi som 

sett lika ut oberoende av skolans ekonomi och elevantal. Hon menar att hon har god marginal 

och kan köpa in det hon i stort behöver och har tillgång till digitalkameror, filmkameror, 

dataprogram och en LCD-projektor. Dock är det ett problem att det inte finns tillräckligt med 

datorer. På skolan finns en datasal och hon menar att det inte är hållbart i längden att boka den 

inför varje lektion i ett längre undervisningsområde, med exempelvis Photoshop, eftersom det 

kan hända att datasalen har hunnit blivit bokad av någon annan. Med ikraftträdandet av Lgr11 

tror hon att den situationen kommer att ändras och skriver just nu på ett dokument till rektorerna 
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att skolan minst behöver fem stationära datorer till bildundervisningen. Hon skulle också önska 

tillgång till bärbara datorer och två skannrar.  

Den planering som Susanne gör kring innehållet i bildundervisningen utgår främst ifrån läro- 

och kursplanerna och menar att så också ska göras. Planeringen förändras kontinuerligt. Hon 

nämner som exempel att skriftliga prov kan förekomma men att de inte alltid ligger inom samma 

arbetsområde eller ser likadana ut. Susanne tillägger också att hon kan ha samma upplägg inom 

vissa områden år efter år och nämner OP-konst med årskurs 7 som exempel. Hon menar att det 

är dumt att plocka bort ett område som år efter år visar sig vara uppskattat av eleverna och 

genererat bra bilder. För henne handlar det om att ge eleverna något nytt och inte sig själv. 

Planeringen och upplägget anpassas dock efter var årskull som kommer beroende på om klassen 

är stökig och därav inte klarar av en uppgift, eller om eleverna behöver något mer att bita i. Hon 

låter eleverna påverka undervisningen genom utvärdering och genom att låta de försöka sälja in 

sina idéer genom att argumentera för sin sak, men någon jättedemokrati finns inte.  

Susanne välkomnar Lgr11 och menar att den nya läro- och kursplanen är mycket bättre än den 

gamla. Innehållet i bildundervisningen har inte ändrats jättemycket för hennes del i och med 

Lgr11 utan menar att det mer är formuleringarna kring innehållet som ändrats. Hon menar att det 

nu är mer tyngd på redovisningar och diskussioner kring bilder. Som exempel ger hon årskurs 5 

där de nu alltmer samtalar om sina bilder och alltid har redovisningar i slutet av varje 

arbetsmoment. Den pedagogiska planeringen och bedömningsmatriserna är de största 

förändringarna som Susanne ser med Lgr11 och menar att allt arbete kommer att vara mer tydligt 

och strukturerat. Att dokumentera sitt arbete är hon van vid att göra sedan tidigare och tror inte 

att det blir någon ny förändring för hennes del. Hon tycker att det är bra att eleverna nu tydligare 

vet vad som förväntas av dem.  

Inom bildämnet i stort tror och hoppas Susanne att mycket kommer att se annorlunda ut om 

fem år. Hon tror att eleverna på sikt kommer att prestera bättre och att lärarnas undervisning blir 

bättre. Något hon vill lyfta fram som extra bra är att det blir tvång på utbildade bildlärare.  

Jag… tror att det kommer att vara väldigt, en väldigt positiv utveckling. Jag tror att det kommer att 

höja nivån, och jag tror att det gör att folk kommer att måsta… öh… inte då… till exempel välja 

bort eller köra bara en sak och så utan… att… att den är mer… i sin karaktär… och i sitt uttryck 

mer tvingande och jag tycker att det är… suveränt bra. Och ja… jag tror det, men jag hoppas… att… 

det kommer ge mer utslag än vad jag tror. För jag tycker att det… om man läser hur va bildlärare 

jobbat och hur man… hur det ser ut också att det är många som är outbildade och… så tycker jag 

att det är ganska… katastrof. 

Undervisningens planering och innehåll 

Planeringen av bildundervisningen gör hon själv. För varje årskurs finns en läsårsplan som grund 

för planeringen. Den andra bildläraren på skolan följer Susannes grundplanering men utformar 

lektionerna på eget vis. Grundplaneringen handlar i första hand om att ha en bestämd riktning i 

vilken eleverna ska utveckla en trygghet för bildämnet och friheten att uttrycka sig. För varje 

årskurs finns en planering för vilka kunskaper eleverna ska tillägna sig. Hon beskriver att målet 
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för årskurs 7 är att de ska lära sig hantera olika material, inse att övning och noggrannhet ger 

färdighet, och att eleverna därigenom ska känna att de utvecklas. I årskurs 8 bygger hon vidare på 

målen för årskurs 7 och lägger vikten vid koncentration och noggrannhet i arbetena för att 

eleverna ska nå höga resultat och därmed bli nöjda med sina arbeten och känna att de klarar av 

”det omöjliga”. Hon säger att hon tänjer på gränserna för eleverna och sätter lite högre krav på 

dem än vad de kanske tidigare varit vana vid just för att de ska utvecklas. Hon menar att det ger 

eleverna ett förtroende för henne som lärare, att hon kan få de att prestera. För årskurs 8 handlar 

det också mycket om att träna sig i att ha egna åsikter, ifrågasätta och att ta ställning. Här nämns 

reklam och propaganda som arbetsområden. I årskurs 9 ligger fokus på historiska och nutida 

bilder, och egna större arbetsområden med tydliga ramar där eleverna får chansen att fördjupa 

sina tidigare tillägnade kunskaper. Som mål har hon att eleverna i årskurs 9 ska känna sig trygga 

på bredden gällande kunskaper om olika tekniker och medium, och menar därför att hon 

försöker jobba så brett som möjligt. 

Susanne säger att hon inte använder sig av någon fast lärobok vid planerandet av sina 

lektioner, däremot jobbar hon med bildstudieområdet som arbetsform som hon menar är ett 

väldigt bra upplägg. Utöver bildstudieområden som hon menar ger en inledning, en träning och 

en fokusering på ett längre jobb, lägger hon in mindre uppgifter med ett långsiktigt mål. Hon 

förklarar att eleverna till en början bara ser de små uppgifterna men i slutet förstår helheten. Som 

exempel ger hon teckningsträning – teckna med vänster hjärnhalva och snabb modellteckning – 

för tryggheten, seendet och för träningen.  

I sin egen bildundervisning får tecknandet störts utrymme. Tecknandet menar Susanne ligger 

som grund för allt annat skapande i hennes undervisning och nämner tecknandet som skiss av 

idé, som egen teknik och som första steget i exempelvis en målning. På frågan om hon aktivt 

väljer bort något att undervisa i menar hon att drejning är det enda hon väljer bort. Drejning 

menar hon är en för komplicerad teknik som tar lång tid att behärska och som för eleverna inte 

ger något annat än känslan att de provat på metoden. Som anledning till detta säger hon att hon 

själv inte har tillräcklig kunskap för att undervisa i detta och att det överhuvudtaget inte står 

skrivet i styrdokumenten att drejning ska vara ett moment. Hon menar att eleverna får ta del av 

formgivning i sig på annat sätt i hennes undervisning. Susanne menar också att hon bara 

undervisar i det hon själv tycker är roligt, vilket är en förutsättning för att undervisningen ska bli 

lyckad. 

Jag gör bara sånt som jag tycker är kul. Mh. Jag tror att om… om jag går in och har världens jättebra 

idé… och tror på det och känner att det här är superkul… så blir det något helt annat. Jag har… jag 

har prövat å… det finns ju till exempel lektion.se som man kan gå in på… ööh… och jag hade j… 

otroligt jobbiga klasser å då tänkte jag, jag att jag plockar lite såhär men jag kände att… näaeh… 

det… funkar… inte. Det måste va saker som… som jag tycker e så roligt så jag gör det till mitt 

egna, sen har jag om jag har bearbetat om det har liksom det kommer… ah… så funkar jag och 

nån annan funkar på nåt annat sätt.  
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Ämnesintegrering är något Susanne talar för. Hon tycker att det är vikigt att eleverna får en 

hophållen bild eftersom samhället är komplext och inte handlar om uppdelade ämnen och för att 

få eleverna att förstå att bild är så mycket mer än bara konst. Som exempel på ämnesintegrering 

som varit ger hon samarbeten med SO, svenska och slöjd. Susanne säger bildämnet dessa 

integreringar har haft en stor del och att det rört sig perioder som sträckt sig över flera veckor 

flertalet gånger per läsår. För närvarande säger Susanne att ämnesintegrering inte förekommer på 

grund av arbetet med Lgr11.  

Ämnestradition och ämneskoncept 

Susanne beskriver bildämnet som ett språk som eleverna måste kunna hantera. Hon menar att 

eleverna, precis som i likhet med svenskämnet, måste kunna tolka, förstå och uttrycka sig via 

bilder. Hon menar att fokus i hennes bildundervisning ligger på egen produktion och att bredda 

elevens kunskaper i de redskap, exempelvis akvarell, som behövs för att kunna behärska 

bildämnet som språk och däri vidga textbegreppet. 

Den bildundervisning hon själv tagit del av i grundskolan beskriver hon som väldigt roligt och 

med bra bildlärare. Hon minns att undervisningen i mellanstadiet mycket handlade om att få 

prova på olika tekniker och medium. På högstadiet minns Susanne att de fick arbeta med olika 

material, som frigolit, och göra affischer. Hon kände redan i årskurs 7 att det var bildlärare hon 

ville bli som vuxen. Efter gymnasiet gick hon en rad olika konstutbildningar innan hon slutligen 

började textillärarlinjen.  

Den syn hon har på bildämnet tror hon har formats av de konstnärliga utbildningar hon har 

mer än vad hon tror att bildlärarutbildningen har gjort. Hon menar att hon inte har den bild av 

bildämnet som hon tror att många andra bildlärare har. Hon säger att de har färdiga mallar om 

vad som ska ingå i undervisningen i årskurs 7, 8 och 9 och tror att ämnet på detta sätt blivit 

smalare än vad det egentligen är. Vägen för och innehållet i bildämnet menar hon hos dessa lärare 

varit utstakat från vad grundskolan, gymnasiet och lärarutbildningen lärt ut. Hon tror att hennes 

väg till bildläraryrket gett henne ett friare tänk. 

När hon pratat med andra bildlärare har hon märkt att de lärarna har arbetat väldigt lika och 

tycker att det är för lite kreativitet hos dessa lärare men understryker att det absolut inte gäller alla 

bildlärare. 

Jag skulle inte vilja bli bildlärare först och sen… fastnat i det tänket. Och gått ut där, för det märker 

jag där när man… när jag, man själv pratar med andra så gör de väldigt lika saker… ändå. Man 

gör… jaaa, det är perspektiv och det är jätte-jätteviktigt och sen gör man det där och det är 

jätteviktigt och det gör man och man vet varför det är viktigt och det är samma sak för alla. Det är 

väldigt lite… kreativt.  

Susanne säger att hennes intresse för bildämnet såklart avspeglas i hennes undervisning och 

säger att hon bara undervisar i sådant som hon själv tycker är roligt. Dock poängterar hon att hon 

tycker att det mesta som rör bildämnet är roligt och inte väljer bort något som kursplanen lyfter 
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fram för att hon själv tycker att det är tråkigt. Hon tror också att en lärare som undervisar om 

sådant de själva tycker om lättare kan engagera elever.  

Analys av Susannes utsagor 

Susanne ser på bildämnet som ett språk där hennes uppgift är att ge eleverna de redskap de 

behöver för att kunna tolka, förstå och uttrycka sig genom bild. Denna syn på bildämnet kopplas 

till den bildkommunikativa traditionen som är förankrad i dagens styrdokument Lpo94 och 

Lgr11, men också tidigare Lgr80. Själv menar hon att styrdokumenten främst är det som ska 

påverka undervisningen vilket avspeglas i hur henne val av stoff ser ut. Även om styrdokumenten 

trycker på bildämnet som kommunikativt säger Susanne att det egna skapandet och tecknandet är 

det som får stört utrymme i undervisningen, vilket tyder på teknisk-mimetisk traditionspåverkan 

av vad undervisningen innehåller. Genom Lauvås och Handals praktiska yrkesteori42 kan ses att 

Susannes utbildningar – alltifrån grundskolan till konstutbildningar och lärarprogrammet – i 

mångt och mycket påverkat både hennes val av yrke och hennes sätt att förhålla sig till sitt ämne. 

Hon menar att de konstutbildningar hon gått skiljer henne från dem som via universitet eller 

högskola blir bildlärare, som tar sig uttryck i mindre fasta föreställningar om vad 

bildundervisningen ska innehålla. Att Susanne själv är konstnär på fritiden menar jag lyser igenom 

hennes uppmuntran av elevernas kreativitet, skaparglädje och personliga utveckling. Detta menar 

jag kommer ifrån konstskolornas konstpsykologiska tradition. På så sätt går tydligt att se att 

Susannes undervisning är en kombination av alla tre traditioner som går att förklara genom att de 

flätas ihop till en enhet. Susannes grund – den bildspråkliga traditionen, är basen där den teknisk-

mimetiska traditionen är ett måste för att genom hantering av medium och teknik kunna 

kommunicera på ett kreativt och eget sätt. 

Lgr11, som Susanne har en positiv inställning till, är inget som i nuläget förändrat hennes 

undervisning i stort. Klart är att styrdokumentens ämnesbeskrivningar är vad Susanne planerar 

sitt ämne och sina lektioner efter och att det kommer att fortsätta.  

Genom ramfaktorteorin43 visar det sig att skolans organisatoriska ramfaktorer har en viss 

påverkan på Susannes val av stoff och undervisning. De ekonomiska resurserna begränsar 

tillgången till de fysiska ramfaktorerna, i detta fall datorer som påverkar den digitala 

bildundervisningen så till vida att det är svårt för Susanne att enkelt föra in den i undervisningen 

som ett kontinuerligt inslag. Gruppstorlekarna har också visat sig vara en påverkande faktor 

ifråga om vad som lämpar sig att undervisa i. Med mindre klasser finns möjlighet till djupare 

studier, mer handledning och ett friare användande av material. Klassrummets storlek har 

Susanne inte nämnt under intervjun som ett problem men klart är att ett större klassrum med 

                                                 
42 Lauvås och Handal, 1993.  
43 Lundgren, 1983. 
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färre elever skulle bjuda in till undervisning med material som kräver större arbetsyta, exempelvis 

akrylmåleri på pannå. 

Margrete 

Ramfaktorer 

På skolan där Margrete undervisar finns två lärare. Margrete arbetar 100 procent, den andra 

läraren arbetar 40 procent. Margrete undervisar från årskurs 6 till 9 och har sammanlagt 270 av 

skolans 400 elever. Klasserna på skolan består av 24 elever men för bildundervisningen 

undervisas grupper om 16 elever. Varje grupp har bild en gång i veckan. Årskurs 6 är lektionerna 

60 minuter långa, i årskurs 7 till 9 är lektionerna 50 minuter långa. Margrete beskriver hur hon 

skulle vilja ha längre undervisningspass men då med färre elever och att eleverna fick läsa bild 

terminsvis. Det skulle betyda mer tid för varje elev, större utveckling hos eleverna och mindre 

arbetsbelastning för henne.  

Margrete jobbar på är en friskola med språklig inriktning där bildämnet är högt värderat. Hon 

säger att skolan har något mindre ekonomi än en kommunal skola men hon menar att hon har 

det material hon behöver. Någon budget att följa har hon inte men hon köper för det inte in dyra 

elektroniska apparater. Just nu är skolans samtliga sex stationära datorer trasiga vilket innebär att 

digital undervisning för tillfället faller bort. Utöver det finns sex filmkameror, sex digitalkameror 

och datorprogram så som Photoshop och filmprogrammet Premiere. Hon själv är även utrustad 

med en bärbar arbetsdator. I övrigt material menar hon att hon har mer tillgång till dyra material 

än andra skolor, såsom oljefärger.  

Föräldrarna är väldigt delaktiga i skolan och hjälper till med ekonomiskt bidrag. Föräldrarna är 

just nu även väldigt intresserade av att få veta allt om hur skolan tänkt omsätta undervisningen 

efter den nya läroplanen.  

Margrete arbetar nära styrdokumenten och menar att det är viktigt att förhålla sig till dem för 

att undervisningen i hela landet ska bli så likvärdig som möjligt. Margrete ställer sig positiv till 

ämnesintegrering, som både lyfts fram i Lgr11 och Lpo94. Hon menar att det är ett viktigt inslag i 

undervisningen för att eleverna och nämner reklam som ett tänkbart område där många ämnen 

skulle kunna samarbeta. Med mer samarbeten skulle bildämnet få större utrymme i skolan då 

ämnet automatiskt plockas in under fler undervisningspass än enbart under bildtimmarna. Hon 

tror att det kommer att finnas mer plats för ämnesintegrerande undervisning i och med Lgr11 

eftersom analys och bildämnet som kommunikativt däri lyfts fram starkare än i Lpo94.  

Med de nya styrdokumenten tror Margrete att det kommer att bli tal om fler skriftliga 

uppgifter i bildämnet, vilket hon anser på sikt skulle behöva mynna ut i mindre elevgrupper. Ett 

problem som Margrete ser med Lgr11 är de uppsatta målen som finns för varje årskurs. I och 

med att eleverna som börjar i årskurs 6 på skolan kommer från alla möjliga skolor runt om i 

Uppsala finns ingen möjlighet för Margrete att i förväg känna till vilka kunskaper eleverna 
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kommer med. Detta menar hon kommer att försvåra hennes arbete. I Lgr11 står att eleverna 

redan i årskurs 3 ska kunna överföra bilder till dator men tror inte att det är något som lärare i 

tidigare stadier kommer att efterfölja vilket blir ett problem för hennes undervisning. Hon tror att 

detta blir en följd av att låg- och mellanstadielärare oftast inte är utbildade inom bildämnet. Hon 

berättar hur stor skillnad det är på de kunskaper som de nya eleverna anländer med. Detta har lett 

till att hon måste börja från grunden och mycket längre ner än vad hon skulle vilja. Något som 

hon också menar påverkar betygssättningen genom att det blir svårare för henne att sätta betyg. 

Som förslag på vad som skulle kunna göras för att ändra på detta ger hon dokumentation. Hon 

skulle önska att de nya eleverna som kommer till skolan får med sig ett dokument som talar om 

vad tidigare undervisning innehållit. Hon önskar också se att nationella prov införs i bildämnet, 

som en kvalitetssäkring.  

För att det känns som att en del, ah men, en del har faktiskt inte haft bild. Åh, en del har haft ja gör 

vad du vill liksom… med tråkiga färgpennor. Det är ju, de kan ingenting. De vet ingenting. Ööh… 

och det är nån lattjo lajban-timme ungefär som roliga timmen och de förstår inte att det är ett 

ämne. Det är jättetråkigt att se, det tar… nästan hela höstterminen att bara förstå… få vissa att förstå 

att det här är ett ämne. Att man får vara ganska sträng och man får liksom… hålla.... Det är nånting 

jag tänkt jättemycket på. 

Det Margrete genom Lgr11 kommer att plocka in i undervisning är mer digitalt skapande och 

mer analys, diskussion och reflektion. Hon tror och hoppas hon att bildämnet i framtiden 

kommer att innehålla mer konsekvent arbete skriftliga uppgifter.  

De konstitutionella ramarna menar Margrete försvårar hennes arbete i och med att hon jobbar 

på en friskola som utesluts från kommunens studiedagar. Hon menar att samtliga skolor borde ha 

fått delta vid studiedagarna om implementeringen eftersom styrdokumenten är statliga 

bestämmelser som gäller alla skolor. För att inte gå miste om någon information och för att få 

utbyta tankar och idéer som rör Lgr11 har hon på eget bevåg skapat ett kontaktnät med bildlärare 

från olika skolor – kommunala som fristående.  

Undervisningens innehåll och planering 

I årskurs 7 handlar undervisningen främst om att eleverna ska få lära sig grunder som de sedan 

utvecklar i årskurs 8 och 9. Som exempel på vad som gås igenom i årskurs 7 ger Margrete 

teckning av ansikte och kroppar, illustration, lera och bildredigeringsprogrammet Photoshop. 

Hon betonar att det är viktigt att arbeta nära konstnärer och förklarar då att samarbete med 

Skapande skola44 brukar förekomma. I årskurs 8 jobbar de med propaganda, foto och kollage för 

samarbetet mellan bild och text. Hon nämner också att hon brukar försöka få in digitalt skapande 

i årskurs 8. Årskurs 9 arbetar med större projekt. De får via samarbete med matematiken lära sig 

om perspektiv och arkitektur. De brukar även få jobba med större filmprojekt som enligt 

                                                 
44 Skapande skola är en satsning från Kulturrådet med syftet att långsiktigt integrera kulturella och 

konstnärliga uttryck i undervisningen för årskurs 1-9, allt efter gällande läroplan. För att beviljas detta måste 

skolan söka bidrag. http://kulturradet.se/sv/bidrag/skapandeskola/Detaljerad-information/. (111212) 

http://kulturradet.se/sv/bidrag/skapandeskola/Detaljerad-information/
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Margrete kan ta närmare en hel termin. Planeringen för årskurserna omarbetas kontinuerligt men 

vissa områden är ständigt återkommande, som filmproduktion. De förändringar som främst görs 

i planeringen rör tidsaspekter och också huruvida upplägget har fungerat eller ej.  

På skolan finns två bildlärare. Tillsammans grundplanerar de för årskursernas bildundervisning 

men sedan skiljer sig utformandet. Margrete ger som exempel området perspektiv där hon själv 

låtit eleverna teckna rum medan den andra bildläraren låtit eleverna teckna hus. Hon uttrycker en 

önskan om att planeringen var mer lika men menar att det är svårt att få till då de är så väldigt 

olika som personer som båda har sina idéer om hur undervisningen ska se ut. Hon menar att det 

är viktigt att samtliga elever får en så lika utbildning som möjligt och att det därför vore önskvärt 

att undervisningen såg mer lika ut. Hon menar dock samtidigt att undervisningen i vissa 

avseenden måste skilja eftersom kunskapen hos en lärare inte kan vara exakt den samma som hos 

en annan.  

Margrete säger att hon aktivt väljer bort drejning och graffiti ur sin undervisning. Detta beror 

på att hon anser sig ha bristfälliga kunskaper inom dessa områden. Utöver detta finns inget som 

hon av någon anledning väljer att ta bort från sin undervisning av det som omnämns av 

styrdokumenten att bildämnet ska innehålla. På frågan om hon undervisar i något rent av egna 

intressen svarar hon serier och menar att det är en tacksam form som kan ligga till grund för 

mycket. Hon ger som exempel att religion och bild har samarbetat där eleverna fått teckna 

bibliska händelser i serieform.  

Någon lärobok används inte i Margretes undervisning och detta eftersom hon inte anser att en 

bra sådan finns. Hon önskar att det fanns en lärobok i bild då hon menar att man som bildlärare 

måste skapa sitt undervisningsmaterial själv, vilket tar en otrolig tid.  

Det finns ju ingen. Det finns ju bara intro bild… öööh… Åh den tycker jag inte riktigt är så… men 

ja skulle önska att det fanns en bra lärobok i bild. Jag är nästan sugen på att skriva en själv. Jag 

skulle verkligen vilja ha det. Fast då blir det ju lite utrymme för… att man hittar på själv åh det, men 

för det tar ju väldigt mycket tid att hitta på alla uppgifter själv. Det är ju nånting som man inte gör 

i andra ämnen. 

Margrete gör en jämförelse med spanska och menar att de lärarna har det enklare i och med 

att det oftast förhåller sig till en lärobok. För att planera undervisningen utgår hon i större 

utsträckning från bildstudieområdet som modell. Hon skulle inte helt och full vilja kalla sin 

arbetsform för bildstudieområden då hennes upplägg innehåller färre studier och ibland även 

bryts av med kortare arbetsområden, exempelvis tecknande av porträtt. Fördelen med att arbeta 

med längre områden är att varje elev då får syn sin egen utveckling. Däremot tycker hon att varje 

planerat arbetsområde alltid blir längre än vad hon först planerat på grund av att eleverna jobbar 

långsamt. 

Margrete tycker att en bildlärare inte bör ha så stort ansvar för administrativa uppgifter 

eftersom en bildlärare oftast har alla eller större delen av skolans elever i bild. Detta menar hon 

påverkar hennes planeringstid mer än en lärare som har färre antal olika elever. Hon menar också 
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att man bör beakta att även bildläraren har rättning att göra och kopplar detta till bedömning av 

bilder som för att göra detta rättvist kräver en analys av slutprodukten.  

Analys av Margretes utsagor 

Margrete har en syn på bildämnet som kommunikativt, något jag menar främst kommer från 

påverkan av styrdokumenten. Margrete säger att hon alltid haft ett stort intresse för bild men att 

bildundervisningen under hennes skoltid varit av varierad kvalitet. Hon menar att 

bildundervisningen från gymnasietiden var tråkig med uppgifter som handlade om att gå ut och 

teckna träd. Detta fann hon vara mindre givande för henne. Möjligt är att undervisningen under 

hennes gymnasietid var för teknisk-mimetisk och därför inte stimulerade hennes kreativitet. 

Ändock tolkar jag Margretes undervisning, utifrån hennes utsagor, som fokuserande på just den 

tekniskt-mimetiska traditionen. Precis som i Susannes fall innehåller Margretes undervisning även 

inslag av de andra två traditionerna. Margretes favoritområde inom bildämnet är det digitala 

skapandet. Detta gör sig tydligt genom de kommunikativa inslag i undervisningen som finns i 

form av filmskapande och affischskapande. Den teknisk-mimetiska traditionen ligger som grund i 

och med skissarbetet som föreligger filmandet. Någon uttalad koppling traditionerna emellan ger 

inte Margrete men jag vill mena att de flätas ihop till en helhet. Den ena traditionen förutsätter 

den andra. Den konstpsykologiska traditionen menar jag ligger omedvetet i bakgrunden för varje 

uppgift eftersom eleven med egen kreativitet till exempel gör en film eller en filmaffisch. 

Kreativiteten och det egna uttrycket är ett faktum bakom uppgifter som kräver egen tolkning. Ur 

ett teoretiskt yrkesperspektiv vill jag mena att den största påverkan kommer från Margretes 

erfarenheter och utbildningar. Det går dock inte att tydlig se om föreställningarna om och 

synsättet på bildämnet kommer sig av arbetslivserfarenheten eller av den kompletterande 

utbildningen på universitetet.  

Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv har det visat sig att ramfaktorerna har en relativt stor 

påverkan på undervisningen. Margrete har mindre elever i bild än vad andra ämnen har. Detta är 

något som hon menar är en förutsättning för att hon som lärare ska hinna med att handleda 

eleverna på individuell plan och för att eleverna ska få ut mer av bildundervisningen. Ekonomiska 

resurser påverkar inte Margretes undervisning i stort då hon inte har någon budget att förhålla sig 

till. Däremot finns brister i skolans tillgång till datorer något som Margrete menar är på gång att 

åtgärdas. Hon menar att hon med sin obegränsade budget skulle kunna köpa in datorer men låter 

det beslutet hellre fattas av rektor.  

Tidsbrist är en faktor som Margrete lägger stor vikt vid. Administrativa uppgifter påverkar 

hennes planering då hon menar att hon måste skapa sitt eget undervisningsmaterial. Hon menar 

att ämnesövergripande undervisning är något som gagnar bildämnet och hennes tidsbrist 

eftersom det ger hennes ämne mer utrymme och lektionstid i skolan.  
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Anna 

Ramfaktorer  

På skolan där Anna arbetar finns det de två undervisande bildlärare. Förutom Anna finns en 

lärare som undervisar i bild från förskolan till årskurs 2. Anna arbetar på är en timplanslös skola 

vilket innebär att eleverna inte är bundna till att ha ett visst antal timmar bildundervisning per 

termin, så länge de får alla timmarna de är berättigade till innan de slutar årskurs 9. Eleverna får 

bildundervisning en timme i veckan. Anna undervisar från årskurs 3 till årskurs 9 men alla klasser 

undervisas inte samma termin. Denna termin undervisar hon från årskurs 3 till årskurs 7. Inom 

varje årskurs finns det få elever och slås därför ihop med en eller två andra klasser för att bilda en 

klass med 20 till 25 elever. Ett exempel på detta är en klass där det finns elever från både årskurs 

3 och 5. 

Anna menar att film är ett av de viktigaste elementer i undervisningen eftersom eleverna 

kommer i kontakt med rörliga bilder genom massmedia och hon anser nödvändigt att eleverna 

förstår filmspråket och skaffar sig ett kritiskt förhållningssätt. Under bildundervisningen ska 

eleverna få lära sig hantera rörliga bilder, uttrycka åsikter med hjälp av film samt lära sig 

manipulera materialet och kunna presentera ett slutligt resultat. 

Bildämnet får inte en budget, utan alla allmänna ämnen får dela på en gemensam budget inom 

förskolan till årskurs 5 och årskurs 6 till 9. Detta innebär flexibilitet mellan ämnenas budget. 

Anna anser att pengarna räcker till det mesta inom bildämnet även om hon ibland önskar sig fler 

digitalkameror. Hon tror dock att det kanske vore onödigt i och med att hon utnyttjar kameror 

eleverna har privat; exempelvis mobiltelefoner med inbyggda kameror. Skolan har 12 bärbara 

datorer som kan användas i bildundervisningen, 12 stationära datorer som finns utspridda i olika 

klassrum. Samtliga datorer har ett fotoredigeringsprogram. Det finns även Mac-datorer med ett 

filmredigeringsprogram.  

När det gäller förändringar i och med Lgr11 så tror Anna att det inte kommer innebära stora 

förändringar i hennes planering av undervisningen, eftersom de nya styrdokumenten understyrker 

det som är hennes favoritämnen – film och foto. Hon tror dock att en långtsiktig förändring 

kommer att vara att bildundervisningens kunskapsnivå kommer att fördjupas i och med att analys 

och digitalt arbete kommer att behandlas redan vid lågstadiet.  

Anna belyser ett behov med att skapa ett nätverk bland bildlärare i hela kommunen där de kan 

träffas. Detta för att öka kunskap inom bland annat digitalt arbete hos samtliga bildlärare som 

ingår i nätverket. Hon ser positivt med sådana träffar eftersom bildlärarna kan dela kunskaper 

med varandra och på sådant sätt undvika att hamna i en statisk bildundervisning. Hon tycker att 

bildundervisningen kan se annorlunda beroende från lärare till lärare, något som skulle motverkas 

om det fanns ett nätverk för bildlärare. 

Anna anser att arbetet som Lgr11 innebär är ganska stort men finner det värdefullt eftersom 

det har får bildlärarna att tänka i nya banor och rensa bort moment som inte är aktuella längre. 



 34 

Hon har bland annat gjort sig av med ett svartvitt framkallningsrum och planerat in mer 

elevredovisning i undervisningen samt att dokumentationen av elevernas arbete har ökat. 

Undervisningens planering och innehåll 

Till bildundervisningen planerar Anna främst efter det som står enligt kursplanerna, exempelvis 

kol, akryl, lera, filmanalys, foto och digitalt arbete. Hon menar att hon inaktivt väljer bort vissa 

områden, till exempel moment som berör bara teckning. Detta för att hon vill att eleverna ska 

komma ifrån sina föreställningar om att bildframställning ska bedömas utifrån vad som anses 

vara vackert. En annan faktor är att hon anser sig inte vara en skarp tecknare. Hon menar att 

teckning är viktigare för de yngre barnen i och med att de måste träna på sina motoriska 

färdigheter. Högstadieeleverna kan, under lektionen elevens val, få välja att teckna samt måla akryl 

om de vill jobba med dessa tekniker.  

Anna kombinerar korta uppgifter med bildstudieområden med de äldre barnen. Hon kom i 

kontakt med bildstudieområde som arbetssätt genom Staffan Lövgrens bok ”Bilder i skolan”.  Hon 

menar att man börjar med en förproduktion, som följer med små arbetsmoment och sedan en 

slutproduktion med samtal kring sista moment. Hon tar vara på grundtanken av 

bildstudieområdet men följer det inte slaviskt. Med de yngre barnen arbetar hon med kortare 

moment och stödjer sig på andra böcker som hon tycker är bra bas för undervisningen. 

I årskurs 7 arbetar eleverna mycket med att analysera filmer samt fotoprojekt. Ett exempel är 

ett fotoprojekt där eleverna ska berätta en historia med hjälp av tre bilder som de själva har fotat. 

De avslutar med en utställning kring bilderna. De ska sedan bygga på detta projekt genom att 

arbeta med film. 

Ämnestradition och ämneskoncept 

Anna ser bildämnet som ett språk och förklarar att det är ett kommunikativt ämne där man lär sig 

att prata om bilder, vare sig det handlar om film eller foto, egenproducerade eller skapta av andra. 

Hon anser att bildämnet är det ämne som kan höja elevernas självförtroende genom att eleverna 

börjar lita på sig själva och genomför uppgifter de trodde var omöjliga att utföra. Det som har 

format hennes syn på relevant kunskap i bild anger hon vara hennes teaterintresse som 

omvandlades till filmintresse. Dock sägs hon sig hålla till styrdokumentens ramar som hon anser 

är det som först och främst styr valet av undervisningsinnehåll.  

Anna upplevde bildundervisningen hon fick på högstadiet som skräckinjagande. Hennes 

bildlärare satte betyg efter varje avslutat moment inför hela klassen. Anna kände sig orättvis 

bedömd i och med att hon fick oftast de lägsta betygen trots att hennes ansträngningar.  

Ahh, skräckartat undervisning, som, som elev. Framför allt det starkaste minne var från 

högstadietiden när man hade bild, jag hade en riktig… sånt där riktig skräcklärare som alltid efter 

varje avlutat bildarbete, vilket alltid var papper, färg och penna, aldrig i nån annan dimension kan 

man säga, avslutades med att längst bak i klassrummet så satt en lång anslagstavla som stod ett, två, 

tre, fyra och fem, den tidens betygsystem, så satt han upp den under rätt rubrik och berättade 

varför. 
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 När hon sedan fick erbjudandet till att själv bli bildlärare på den skola hon arbetade som 

svensklärare, sägs hon ha sett möjligheten till att få vara bättre än sin bildlärare på högstadiet. 

Hon menar att hon inte skulle få sina elever att få dåligt självförtroende under bildlektionerna. 

Hon berättar att undervisning hon höll i början av hennes bildläraryrke var lika traditionell som 

det hon hade när hon var högstadieelev där teckning och målning stod i centrum. Detta tills hon 

efter halva terminen insåg att hennes utbildningar och intresse för fotografering och film var de 

två områden hon var bättre på och bestämde sig för att kombinera detta med de traditionella 

teknikerna.  

När det gäller ämnesintegration anser Anna att det är ett viktigt element i undervisningen 

eftersom alla ämne kan hänga ihop på något vis. Själv samarbetar gärna med andra ämnen och ett 

visst samarbete har skett mellan bild och exempelvis svenska.  

Jag skulle säga att det är livssviktigt för att … livet utanför skolan är integrerat, det är inte nu har vi 

60 minuter bild och nu 40 min matte utan alltihopa hänger ihop. Precis som när vi håller på med 

perspektiv, riktning och vi öhh, det handlar ju jättemycket om fysik, och matte och räkna och så 

jag skulle säga att det är livsviktigt. 

Angående bildundervisningens anpassning efter elevernas kunskapsnivå anser Anna att den 

förekommer på så vis att vissa moment måste göras annorlunda beroende på klassens dynamik. 

Det betyder att de kan krävas olika redskap för att slutföra den planerade moment. 

Analys av Annas utsagor 

Anna ser bildämnet som kommunikativt i och med att man får lära sig bildspråket genom att 

prata kring stillbilder eller rörliga bilder som producerats av eleverna själva eller av andra. Den 

kunskapen är viktig för att eleverna ska kunna förhålla sig kritiska till det massmedia väljer att visa 

allmänheten. Detta hör till den bildspråkliga traditionen som förespråkas av de statliga 

styrdokumenten utifrån ett praktiskt yrkesteoretiskt perspektiv.45 Tydliga kopplingar till hennes 

sätt att se på bildämnet som kommunikativt kan vi finna i den gamla kursplanen (2000) för 

bildämnet, där bildämnet anses vara av kommunikativ karaktär, detta gäller även Lgr11 och 

Lgr80.46 Vi kan även koppla Annas koncept av bildämnet till hennes personliga intressen där hon 

hellre planerar sin undervisning utefter digitala medier samt analyser av bilder i kombination med 

traditionella medier, än enbart utifrån traditionella medier. Det är hennes filmintresse som har 

skapat synen på relevant kunskap i bild, även om hon menar att det är styrdokumentens ramar 

som är det den grundläggande källa som mest påverkar urvalet av hennes stoff.  

Anledningen till att hon inte tar upp mycket teckning i undervisningen är för att hon själv inte 

är så intresserad av det samt för att hon inte behärskar teckning på samma sätt som film. I de 

moment där teckning förekommer sker detta inte som ett moment i sig, utan som ett inslag i ett 

                                                 
45 Vid. supra s.7 (”Bildämnets traditioner och koncept”) 
46 Vid. supra s.7 (”Bildämnet i styrdokumenten Lpo94 och Lgr11”) 
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större moment som är mer kommunikativt, exempelvis skissande inför ett arbete med film. Den 

första tiden i hennes undervisning i bild var mycket traditionell tills hon började undervisa mer i 

film och foto, de områden hon behärskar mer. Man kan se att synen på bild som avbildande, den 

teknisk-mimetiska traditionen, där papper och penna eller målarfärg används för avbildning, hade 

sina influenser i Annas första möte med bild som undervisande lärare. Hennes egen erfarenhet av 

bildämnet på skolan var just traditionell och då kan hon omedvetet ha valt att själv planera sin 

undervisning utifrån den teknisk-mimetiska traditionen eftersom det är den inrotade 

förställningen man än idag har om bild. 

Anna beskriver sin egen erfarenhet i bild under högstadiet som något mindre önskvärt. 

Läraren betygsatte elevernas arbeten inför hela klassen och det var de tekniskt duktiga eleverna, 

de som avbildade så likt objekten som möjligt, som fick de högsta poängen. Detta har påverkat 

hennes egen undervisning som bildlärare i och med att hon inte har som krav att elevernas 

produktioner ska vara vackra. Hon ser bildämnet som en plats där eleven ska höja sitt 

självförtroende och sin kreativitet. Detta är ett typiskt inslag i den konstpsykologiska traditionen, 

där kreativiteten och den personliga utvecklingen sätts i fokus. 

Annas positiva syn på ämnesintegration mellan bild och ett annat ämne kan eventuellt 

förklaras i och med att begreppet vidgat textbegrepp togs upp bland annat i bildämnets gamla 

kursplan (2000) där en viss fokus låg i att integrera bild med text, tal och musik. 47 

Innehållet i undervisningen anpassas inte utifrån elevernas kunskapsnivå, däremot kan 

genomförandet variera utifrån vilken klass som undervisas. Detta kan ha att göra med Annas 

åsikt om att elevernas självförtroende ska höjas i bildämnet och att den personliga utvecklingen 

ska lyftas fram.  

Vi kan nu konstatera att Annas undervisning innehåller spår av alla tre ämnestraditioner även 

om den aktuella undervisningen främst innehåller den konstpsykologiska och den bildspråkliga 

traditionen. Utifrån den praktiska yrkesteorin kan vi se att Annas utbildning i grundskolan, 

konstpedagogiken och lärarprogrammet har påverkat hennes förhållningssätt till bildämnet, 

alltifrån hennes användning av läroböcker i planeringen av undervisningen till innehållet hon 

väljer att lyfta fram i undervisningen utanför läroplanernas ramar. 

Av Ulf P. Lundgrens tre kategorier av ramfaktorer48 så ingår Annas timplanslösa skola, och 

dess fördelning av tiden för bildämnet, i de organisatoriska ramarna. En flexibilitet uppstår i och 

med att hon kan disponera om timmarna och lägga sin undervisning på det sätt som passar bäst 

för henne. Att inte ha alla elever samtidigt kan ha sina fördelar i och med att hon då kan ha lättare 

att fokusera på en grupp i taget på ett djupare sätt eftersom det är färre elever att hålla reda på. 

En nackdel skulle dock kunna vara att eleverna hinner sätta bildämnet åt sidan mentalt och att de 

nästa gång de har bild har andra föreställningar om undervisningen än de kraven som faktiskt 

ställs i ämnet. Klasstorleken går, även den, in i de organisatoriska ramarna och i Annas fall har 

                                                 
47 Vid. supra s. 10 (”Det vidgade textbegreppet”) 
48 Lundgren, 1983, s. 233 f. 
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klasserna mellan 20 och 25 elever som kommer från olika årskurser. Att ha olika årskurser 

blandade i samma klass kan ses som lite underligt med tanke på att Anna själv sagt att barn i olika 

åldrar behöver olika kunskaper. En elev från årskurs 3 kan utifrån hennes resonemang inte 

behöva samma kunskap eller åtminstone inte samma komplexitet på kunskapen som en elev från 

årskurs 5. Att ha de i samma klass och undervisa alla på samma nivå kan då möjligtvis påverka 

valet av undervisningsinnehållet eftersom den i så fall ska behöva läggas på en nivå som blir 

förstålig för alla elever.  

Anna har inte en fast budget för bildämnet utan delar en budget med alla andra ämnen inom 

ett block av olika årskurser, där bland annat högstadiet får en gemensam budget. Hon anser att 

hon inte har några specifika ekonomiska begränsningar, något som går in i de organisatoriska 

ramfaktorerna, även om dyrare utrustning tar längre tid att införskaffa. Utrustningen i 

klassrummet anser hon är tillräcklig. Det har visat sig att Anna, inte låtit sig begränsas av de 

fysiska ramarna då hon integrerat elevernas egna mobiltelefoner för fotografering. Hennes sätt att 

försöka kringgå skolans begränsade ekonomi visar på en möjlighet att ha en varierande och digital 

undervisning genom anpassningsförmåga istället för att helt utesluta momenten på grund av 

kamerabrist. 

Lindeblad, Linde och Naeslund menar att de inre begränsningarna, lärarnas föreställningar om 

vad som anses vara möjligt i undervisningen, även är viktiga att titta på för att förstå urvalet av 

undervisningsstoffet. Vi kan då notera att Anna inte låter sin undervisning begränsas av de fysiska 

ramarna såsom utrustningen. Lgr 11 ingår i de konstitutionella ramarna i och med att staten varit 

och med och påverkat dem. Läroplansproblematiken som Anna och andra lärare befinner sig i är 

övergången mellan Lpo94 till Lgr11. Anna menar att hennes undervisningsinnehåll inte kommer 

att påverkas i stora drag av Lgr11. Dock kan det komma att betyda en fördjupning i innehållet 

eftersom digitaltbearbetning kommer att tas upp mer redan i lågstadiet. Arbetet bakom 

övergången av läroplaner och kursplaner kräver en viss tid och samarbete mellan bildlärare över 

hela kommunen för att få en mer gemensam syn på bildämnet, anser Anna. Vi kan diskutera om 

Annas teori, om att ett samarbete mellan olika bildläraren skulle skapa en mer likvärdig 

undervisning i bild, verkligen skulle vara möjlig. Utifrån en praktiskt yrkesteoretisk utgångspunkt 

kan den enskilde bildlärarens värderingar, kunskaper och erfarenheter vara svåra att förändra. Det 

kan då komma att krävas stora ekonomiska resurser från staten för att vidareutbilda lärare i nya 

tekniker, skapa möten lärare emellan, för utrustningen samt förse extra tid till detta. 

Lisa 

Ramfaktorer  

Lisa är den ansvariga bildläraren för årskurs 6 till 9 förutom i årskurs 7 där en annan lärare tar 

över undervisningen. Lisa planerar dock alla lektioner som den andra läraren håller i.  
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Skolan där Lisa jobbar har olika profiler, bland annat IT-medieprofilen som Lisa ingår i. 

Eleverna får bildundervisning, 60 minuter en gång i veckan, till skillnad från hur det var förr på 

Lisas skola där eleverna fick 80 minuter i veckan en termin per årskurs. Hon föredrar att eleverna 

ska ha korta lektioner under hela året än långa lektioner under en termin. Det finns ca 400 elever 

på hennes skola och antal elever per klass varierar mellan 22 och 27. 

Skolorna är nästan alltid i ekonomiska kriser anser Lisa, dock påverkar detta inte hennes 

budget eftersom hon oftast kan köpa in det material hon behöver till undervisningen. Hon 

försöker denna termin köpa in flera digitala kameror och filmkameror förutom de sex kameror 

hon redan har. På skolan finns tjugofem datorer i en datorsal utöver de fyra som finns i bildsalen 

och samtliga datorer har ett redigeringsprogram. Lisa talar om ett nytt projekt, där de ska försöka 

omvandla ett gammalt fotolabb till ett rum där eleverna kan få arbeta mer digitalt och där det 

ingår en fotoateljé. I och med Lgr11 anser Anna att det blir enklare att argumentera för digitalt 

arbete eftersom styrdokumenten uttrycker bildämnet som kommunikativt Det är inte mycket i 

hennes kursinnehåll som har förändrats efter Lgr11, förutom att hon nu är tydligare 

formuleringar kring arbetets process och krav . Hon sägs sig dokumentera elevernas arbete på ett 

fungerande sätt, något som anser krävs i den nya styrdokument. En svårighet hon finner i och 

med Lgr11 är kraven att kunna se varje individs utveckling, i och med att hon undervisar nästa 

alla elever på skolan. Mindre klasser skulle vara önskvärt. Detta kan kännas som en stor utmaning 

och Lisa anser att hon än så länge har hon inte kommit fram till en bra lösning, dock sker detta 

tids nog, menar hon. Något positiv i och med Lgr 11 är att bildundervisningen kommer att 

fördjupas. Lisa berättar att på hennes skola funnits några nyckelpersoner som har anordnat dagar 

för att sätta sig in i Lgr11 ämnesvis. Hon tycker att det har varit allt för få sådana träffar eftersom 

alla bildlärare skulle behöva träffas och diskutera tillsammans kring vad den nya läroplanen 

innebär. Hittills har arbetet med Lgr11 inneburit mycket extra arbete och än så länge är det 

mycket arbete kvar med implementeringen, tycker hon. 

Undervisningens planering och innehåll 

Lisas berättar att hennes erfarenhet av bildundervisning när hon själv gick på högstadiet var 

positiv med varierande undervisningsinnehåll De fick jobba med perspektiv, färg, lera och 

periodvis även med foto där de fick framkalla sina foton i skolans fotolabb. I undervisningen 

ingick även konsthistoria och samtal kring bilder. 

Hon anser själv att det är viktigt med varierande innehåll eftersom det ger eleven möjlighet till 

att hitta sitt eget redskap att uttrycka sig med. Eleverna ska under bildundervisning få prova på 

och experimentera med olika tekniker och redskap för att kunna uttrycka sig på olika sätt. 

 På den skola där Lisa jobbar använder de sig av portfolieuppgifter, något som är speciellt för 

deras skola poängterar hon. Portfolieuppgifter går ut på att eleven ska dokumentera diverse 

uppgifter för att sedan samtala kring dem under utvecklingssamtalen. Tanken är att uppgifter från 

alla ämnen ska finnas i portfolion. Dessa uppgifter är speciella och kräver en grundlig planering 

samt tydlig presentation av uppgiften, uppgiftens mål och betygsättningen, uppger hon. Därefter 
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ges det utrymme för eleven att reflektera över det egna arbetet för att läraren ska kunna 

betygsätta och kommentera hela arbetet. 

Lisa anger att i hennes undervisning ingår flera korta arbetsmoment inom ett tema som sedan 

leder till ett prov där eleven får visa sin utveckling. Detta arbetssätt har hon kommit fram till 

genom inspiration från portfolieuppgifterna. Hon tycker att man alltid ser en individuell 

utveckling hos eleverna när mas fokuserar på hela inlärningsprocessen. 

I årskurs 7 har Lisa planerat fem områden: Ram, fantasidjur, perspektiv, förkortad färglära, 

konsthistoria. I ramprojektet får eleverna sätta in en bild de skapat i en ram som är tecknad. 

Nästa steg är en portfolieuppgift, där eleverna ska sätta ihop två djur till ett fantasidjur genom att 

först teckna det, sedan göra det i lera för att slutligen fotografera det i en miljö. Under perspektiv 

får de jobba med enpunktsperspektiv. Därefter följer en till portfolieuppgift inom färglära där 

eleverna får arbeta med nyanser samt varma och kalla färger. Området avslutas med ett prov. 

Inom konsthistoria ska eleverna enligt Lisa jobba med graffiti och dessutom koppla färglära till 

konstnärer som jobbar med grundfärger. Vidare lär sig eleverna i årskurs 8 och 9 att teckna ett 

självporträtt och att jobba med självporträtt även i kollage. De illustrerar i akvarell i ett samarbete 

med svenska där eleverna ska illustrera en dikt. De fotograferar stilleben där de jobbar med ljus 

och skugga. Vidare jobbar de med konsthistoria, kroki, enstaka fotograferings och 

bildmanipulerings moment samt utställningar.  

Vad gäller ämnesintegration anser Lisa att det är ett sätt att fördjupa sig i ett ämne men att hon 

har sällan finner tid för samarbete. Tidigare har samarbete med svenska, SO, musik och 

matematik när det har varit möjligt att genomföra. Hon saknar numera tid för samarbete 

eftersom hon är mån om att hinna ta upp sina planerade moment inom varje årskurs. 

Ämnestradition och ämneskoncept 

Lisas syn på bildämnet är att bild är ett ämne som handlar om att skapa, jobba kreativt, uttrycka 

sig med hjälp av olika tekniker. Eleven ska få prova på olika uttryckssättet och välja den som 

passar denne bäst. Hon menar att det är mycket som påverkar bedömningen av vad hon anser 

vara relevant kunskap i bild. Hon uppger att det är först och främst de rådande styrdokument son 

hon anpassar bildundervisningen efter. Den egna undervisningen i bild, både på högstadiet och 

på konstfack, har påverkat hennes syn på bildämnet, anser hon. Hon tror att varje skola kan se 

olika behov av olika kunskaper och att detta kan påverka urvalet av undervisningsinnehåll och 

ämnesplaneringen. Hon menar att även lärarens egna intressen och vad läraren själv anser är 

roligt spelar et roll i synen på relevant kunskap i bild. 

Oj, det är ju jättemycket som påverkar, självklart så är det ju läroplanen liksom och vad den säger, 

sen är det ju allt man har med sig ifrån den egna undervisning man har fått i bild, till det man har 

jobbat med på konstfack under utbildning, till det man diskuterar och pratar om här i skolan och 

vad är viktigt för oss här, vad behöver eleverna här kunna… plus det som eleverna liksom skriker 

om vad är det, vad är det dom vill lära sig så det är ju allt möjligt som på verkar… sen är det ju lite 

gran också själv vad man, vad man själv tycker är viktigt och roligt eller som man vet fungerar… så 

det är nog allt möjligt 
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Lisa håller på med konstnärliga uttryck på fritiden när hon känner att hon har tid för det. Mest 

gillar hon att hålla på med akvarell även om hon också arbetar med andra tekniker i och med att 

hon gillar variation. Hon uppger att även om bild ett brett ämne finns det inget som hon aktivt 

väljer bort. Hon ser till att det hon inte tar upp i bildundervisningen ska ingå i ett annat ämne 

som kallas för enhetstid . Ett exempel på ett sådant innehåll kan vara digitalt skapande. När digitalt 

arbete ändå förekommer i enhetsiden så väljer Lisa att minska sådant innehåll under 

bildundervisningen. Lisa menar att grunden till allt bildskapande är att skissa, något som då är 

viktigt att hålla på med innan man skapar något i andra tekniker och väljer därför att det ska ingå i 

hennes bildundervisning.  

Så ska du göra en akrylmålning eller eeh, göra nån målning i akvarell, så är ju ändå skissen grunden, 

så att skissa är ju nånting som är viktigt tycker jag. Så det blir grunden, men sen … eeh … akvarell 

och vattenfärg är ju sånt man försöker jobba ganska mycket med, och få in ofta. Och sen blir det 

ju självklart att leran är ju svårare att jobba mycket med så det blir ju kortare perioder. 

Enligt Lisa så anpassas undervisningen väldigt lite efter elevernas kunskapsnivå. Hon menar 

att om man som bildlärare har en grundlig planering som visar elevens utveckling från årskurs 7 

till årskurs 9 så behövs oftast inte mer anpassning. Detta eftersom varje elev kan utgå ifrån sin 

kunskapsnivå och utvecklas oavsett uppgift. Hon uppger att det kan ske en viss anpassning i 

utförande av ett moment om någon elev skulle behöva mer tid för att genomföra ett arbete. 

Analys av Lisas utsagor 

Lisa beskriver bildämnet som brett, kreativt och uttrycksfullt. Eleven ska inom bild hitta en 

uttrycksätt som passar denna bäst. Utifrån en praktisk yrkesteoretiskt perspektiv kan vi se 

kopplingar mellan hennes undervisning och hennes utbildning, både från högstadiet och från 

lärarutbildningen på konstfack. Att hon har mest traditionell undervisning kan därför förklaras 

delvis genom utbildningen hon läste på konstfack som är mer konstinriktad, och delvis hennes 

privata konstnärliga skapande som kan placeras i det mer traditionella facket. En annan anledning 

till att hon inte har så mycket digitalarbete i bildämnet är för att detta tas upp i ett annat ämne där 

eleverna för jobba mer digitalt. Hon är delvis ansvarig i det ämnet och hon anser att de 

traditionella hantverken är basen till att kunna fördjupa sig i de digitala medierna. Lisa använder 

sig av skolans hemsida för att lägga upp elevernas arbete, vilket visar på att även om hon inte har 

så mycket digital bearbetning på bildundervisningen så inkluderar hon den genom att lägga upp 

elevernas arbete på nätet. Genom att ha portfolieuppgifter där man har ett bildsamtal med 

eleverna och reflektioner kan ta plats, så går Lisas undervisningsstoff även in i den bildspråkliga 

traditionen, i och med att eleverna får tid för reflektion och analys av det genomförda arbetet. Vi 

kan då konstatera att Lisas undervisningsstoff har inslag av alla tre ämnestraditioner – den 

teknisk-mimetiska, konstpsykologiska och den bildspråkliga traditionen. Dock skulle man kunna 

säga att den teknisk-mimetiska traditionen och den konstpsykologiska tar större plats i 

undervisningen till följd av hennes syn på ämnet.  
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Tidsbrist är en organisatorisk ramfaktor som hindrar Lisa från att integrera ämnet bild med 

andra ämnen, i och med att det är mycket i bildämnet som ska hinnas med att tas upp tas upp. 

Att hon dessutom säger att ämnesintegration var mer aktuellt förr visar på att någon förändring i 

planeringen skett som hindrar detta samarbete. Svårigheten med ämnesintegration skulle kunna 

vara att Lisa upplever att de har fler moment att ta upp än förr på samma givna tid eller så skulle 

hennes föreställning, om att hon måste centrera sig enbart runt sitt eget ämne för att uppnå 

målen, också kunna vara orsaken. Vi tror att det nog är en kombination av båda faktorer som 

påverkar avvikelsen av ämnesintegration. 

Elevanpassat undervisningsinnehåll har inte Lisa lagt fokus på. Hon menar att utöver en klar 

planering, som visar elevens utveckling i alla årskurser, behövs inte en ytterligare anpassning 

eftersom eleven kan utvecklas inom varje moment som tagits upp. Genomförandet av arbetet 

kan dock se annorlunda ut beroende på klassens dynamik. Detta tillhör den konstpsykologiska 

traditionen som sätter fokus på elevens individuella utveckling.  

Lisas syn på relevant kunskap verkar komma både från den egna utbildningen på konstfack 

men verkar även baseras på de egna intressena, läroplanerna samt skolornas olika profiler. Med 

detta vill sägas att hon anser att olika skolor kräver och strävar efter olika kunskaper som passar 

deras undervisning på bästa sätt. Allt detta kopplas tydligen till både det praktiskt yrkesteoretiska 

tänkandet, där lärarnas föreställningar och de olika ämnestraditionerna sätts i fokus49, och till det 

ramteoretiska tänkandet där yttre faktorer, såsom skolornas ramar, påverkar planeringen av 

undervisningen. 50 

De ekonomiska ramarna verkar inte ha ett stort inflytande i Lisas ämnesplanering. Hon menar 

att även om skolorna oftast befinner sig i ekonomiska kriser så har hon tillräckligt med pengar till 

det mesta. Hon håller på att omvandla ett fotolabb till medierum där nyare teknik kan 

införskaffas. I och med Lgr11 så kommer det vara lättare att skaffa fram de tekniska resurserna 

eftersom fokus ligger en hel del på att ämnet ska vara mer kommunikativt.  

Vi kan konstatera att läroplaner har en del inflyttande i Lisas ämnesplaneringar och hon anser 

att den största utmaningen i och med Lgr11 är att kunna se och bedöma varje elevs utveckling av 

färdigheter. Där kan vi läsa in att elevantalet verkar vara en latent organisatorisk ramfaktor som 

Lisa inte är säker på hur den ramfaktorn ska hanteras. Metod för mätning av elevens utveckling är 

också en utmaning för Lisa i och med Lgr11. Detta kan kopplas till ett praktiskt yrkesteoretisk 

tänkande eftersom det kräver en viss anpassning av Lisas syn på ämnet. Ramfaktorer kan också få 

uttryck i form av ekonomiska resurser så som tid.  

                                                 
49 Vid. supra s. 16 (”Praktisk yrkesteori”) 
50 Vid. supra s. 17 (”Ramfaktorteori”) 
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Jämförande analys av de påverkande faktorerna i ämnesplaneringarna 

Tre av fyra respondenter - Anna, Susanne och Margrete - beskriver bildämnet som ett språk som 

har sin tydliga förankring i den bildspråkliga traditionen. Den fjärde respondenten, Lisa, menar 

att bildämnet innebär att eleven ska få arbeta med kreativitet och personlig utveckling, vilket 

främst kopplas till den konstpsykologiska traditionen. Vi kan också se att samtliga respondenters 

undervisningsstoff bär spår av alla tre ämnestraditioner, som har visat sig vara förankrade i 

varandra. En tradition hos varje lärare får större fokus. Tre av fyra respondenter lägger större 

fokus på den teknisk-mimetiska traditionen medan den fjärde respondenten lägger störst fokus på 

den bildspråkliga traditionen. Det är möjligt att detta beror på vilken utbildningsbakgrund 

respondenterna har. Respondenten som lägger störst fokus på den bildspråkliga traditionen har 

utbildat sig till bildlärare via konstfack medan de andra tre har utbildad sig på universitet.  

Samtliga respondenter menar att de håller sig till styrdokumenten vid planeringen av sin 

undervisning och anser att det bör vara den största påverkande faktorn vid stoffurval och 

ämnesplanering. Undervisningsstoffet har hittills inte påverkats i någon större utsträckning av 

den nya läroplanen, utan den främsta förändringen ligger i arbetsdokumentation och i inslag av 

mer digitalt skapande. Samtliga respondenter tror att bildundervisningen kommer att bli djupare 

med Lgr11 men att det kommer att ta några år. 

Av ramfaktorerna har de organisatoriska ramarna visat sig ha störst påverkan på 

undervisningens planering. Ekonomiska resurser är ingenting som någon av respondenterna 

menar är ett problem överlag, däremot menar två respondenter att deras arbetsplatser inte har 

tillräckligt med datorer. Tre av fyra respondenter uttrycker en önskan om ett mindre elevantal, 

vilket skulle göra undervisningen mer kvalitativ. Ingen av respondenterna lyfter fram tid som en 

problematik. Samtliga respondenter tycker att deras lektionstid är tillräcklig och menar att längre 

pass än 60 minuter innebär mindre koncentration hos eleverna. Den fjärde respondenten, Anna, 

kan själv disponera både klasstorlek och tid som hon vill eftersom skolan saknar timplan. 

 De fysiska ramarna överlag, förutom bristen på datorer, menar samtliga respondenter är goda. 

Datorbristen, menar respondenterna, är tillfällig som inom en snar framtid kommer att åtgärdas, 

eftersom Lgr11 trycker på digital undervisning.  

En av respondenterna, Margrete, uppger de konstitutionella ramarna som ett problem. Hon 

menar att förutsättningarna för hennes arbetsplats skiljer sig från andra skolor på grund av att 

hon jobbar på en friskola. Hon anser att friskolor inte får samma hjälp med implementeringen av 

Lgr11 som kommunala skolor. Hon menar att det därmed blir svårare för henne att uppnå det 

som står i styrdokumenten eftersom friskolorna utesluts från kommunens studiedagar.  

Likheterna bland de påverkande faktorerna ligger i att samtliga respondenter anser att 

klasstorlekarna behöver vara mindre, att ekonomin för bildämnet är tillräcklig samt att alla 

respondenter säger sig planera undervisningen efter styrdokumenten.  
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Skillnaderna ligger främst i att respondenterna arbetar efter olika premisser – olika 

utbildningar och kommunal skola kontra friskola – samt olika intresseområden inom bildämnet 

som har påverkan på stoffurvalen och ämnesplaneringarna. 
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Diskussion och konklusion  

Diskussionen och konklusionen som här nedan följer har skrivits av båda studenterna. 

Syftet med studien har varit att genom samtalsintervjuer undersöka vad som påverkar den 

enskilde bildlärarens ämnesplanering och val av undervisningsstoff utifrån inre och yttre faktorer 

- bildämnets traditioner, koncept och ramfaktorer. 

I lärarnas beskrivning av verksamheten står styrdokumenten och ämneskonceptionen i fokus. 

Att styrdokumenten lyfts fram är något som varit väntat i och med att det är dessa dokument 

som undervisningen ska förhålla sig till. Att ämneskonceptionen, synen på ämnet, också sätts i 

fokus är inte heller det är ett oväntat resultat med tanke på att alla lärare är individer och därmed 

utformar undervisningen utefter den bakgrund de har. Genom den praktiska yrkesteorin har vi 

kunnat se att det främst är den enskilde bildlärarens utbildning som har visat sig forma vilken syn 

läraren har på sitt ämne. Detta avspeglas i lärarnas planeringar och stoffurval. Synen på ämnet 

varierar beroende på vilken utbildning de har. Tre av fyra respondenter har utbildat sig på 

universitetet, den fjärde har utbildat sig på konstfack. Den fjärde respondentens syn på bildämnet 

skiljer sig från de andras. Hon ser bildämnet som ett ämne som ska ge eleverna ett lugn genom 

praktiskt skapande och utveckla elevernas kreativitet och uttryck medan de andra ser ämnet som 

ett språk. Samtliga respondenter har någon form av utomstående konstutbildning i bagaget och 

där kan vi se att kreativitet lyfts fram av samtliga, dock lyfts det fram starkare av respondenten 

som gått på konstfack. Att de tre andra respondenterna har erfarenhet av båda världarna tror vi 

har gett dem en bredare syn på ämnet än en som bara har utbildning från ett håll. Respondenten 

Susanne som har störst erfarenhet av båda världarna menar att hennes konstutbildningar gjort att 

hon inte är lika styrd av det hon har fått lära sig via universitetet att bildämnet ska innehålla. Vi 

tror därför att det finns en möjlighet att bildlärarutbildningarna på universitet och konstfack 

belyser bildämnet på två olika sätt som ger bildlärare med olika syn på ämnet. Möjligen kan 

tänkas att de två utbildningarna starkare undervisar efter någon av bildämnets tre traditioner. 

Eftersom konstfack är en skola specifikt för konst skulle det kunna vara en bakomliggande faktor 

till varför läraren därifrån ser bildämnet mer konstpsykologiskt än lärarna utbildade på universitet.  

Ytterligare en skillnad som påverkar deras syn på bildämnets roll i skolan kan ligga i att de 

universitetsutbildade respondenterna har två ämnen till skillnad från respondenten med 

utbildning från konstfack. De universitetsutbildade lärarna är mycket för ämnesintegrering och 

menar att det ger eleverna en sammanhållen bild av skolans olika ämnen. Läraren utbildad på 

konstfack menar att ämnesintegrering tar tid från hennes planeringar och att hon därmed inte 

hinner med det hon själv tänkt. Dessa är anledningar vi givetvis inte kan dra en generell slutsats 

efter utan bör ses som en hypotes om vad som gör skillnaden mellan våra respondenter.  

Att tre av fyra anser att ämnesintegrering är bra ser vi som positivt. Med hjälp av 

ämnesintegrering och en syn på bildämnet som ett språk (vidgat textbegrepp) skulle bildämnet 
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börja ses som jämställt med de andra ämnena i skolan, det Marner menar med horisontell 

mediering. På så sätt skulle bildämnet få bort stämpeln som ett lågt rankat ämne.51 Vi tror att 

mycket är upp till bildläraren för att få bildämnet att bli mer horisontellt med de andra ämnena på 

skolan. Respondenten från konstfack menade att bildämnet skulle vara en oas för eleverna där de 

ska få skapa avkopplat. Denna beskrivning känns inte igen bland de övriga respondenterna som 

samtliga vill slå ett slag för bildämnet som så mycket mer än bara skapande. Margrete vill ha in 

nationella prov i bild för att bildundervisningen ska kunna fördjupas, Susanne vill ha in mer 

skriftliga uppgifter i bildämnet för att eleverna ska förstå att krav på dem även finns där och 

Anna väljer att lyfta fram film för att kunna ge eleverna redskap för att hålla ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot de intryck de får av massmedia. Att koppla in elevernas vardags, 

exempelvis genom att lyfta in digitala medier i undervisningen, kan ha ett positiv inverkan på 

eleven i och med att de kan komma att känna sig inkluderade i planeringen av ämnet.52 Genom 

ämnesintegrering, en vidare syn på bildämnet och genom att plocka in mer kultur och estetik i 

skolan skulle mycket förändra och förbättra bildämnet och dess förutsättningar. Ett behov av att 

visa bildämnets och kulturens starka sida tycks finnas i och med utbildningsdepartementets 

uppdrag KES där kultur och estetik skulle bidra till utveckling av utbildning och kompetens hos 

såväl lärare som elever.53  

Den främsta anledningen till varför ämnesintegrering är viktigt anser vi är att eleverna ska 

förstå att bildämnet har en central roll i samhället. Vi måste alla kunna avkoda bilders budskap 

som del av vårt kritiska förhållningssätt till samhället. Genom ett samarbete mellan 

samhällskunskapen och bild kan vi exempelvis belysa den rörliga bildens roll i en 

nyhetsrapportering och på så sätt visa på bildämnets omfattning och relevans.  

Ramfaktorer54, som beskrivs som begränsningar, visade sig ha en något mindre påverkan på 

respondenternas ämnesplanering och stoffurval än vad vi själva först trott. Ingen ramfaktor 

verkar sätta gränser för den enskilde bildlärarens planeringar och genomföranden av lektioner i 

stort men ett återkommande problem tycks vara klasstorlekarna. Detta har varit ett problem som 

länge tycks ha varit och som synliggjorts av bland andra Marner i den nationella utvärderingen för 

2003.55 Problemet med för stora klasser tror vi leder till det Gustafsson diskuterar – 

individualisering som inte kan uppnås trots ständigt förespråkande i styrdokumenten.56 

Problemet tror vi ligger i att man ignorerar det faktum att klasstorlekarna försvårar 

individualisering mer än att det är styrdokumentens formuleringar som inte är tillräckligt nära den 

undervisning som bedrivs i klassrummen. Att styrdokumenten ständigt förnyas utan reducering 

leder till stoffträngsel som i sin tur innebär fler arbetsmoment att genomföra utan att bildämnet 

                                                 
51 Marner et al., 2005, s. 19.  
52 Illeris, 2002, Bohlin, 2007 
53 Aulin-Gråhamn och Thavenius, 2003. 
54 Lundgren, 1983 
55 Marner et al., 2005. 
56 Gustafsson, 1999, ss. 43-57. 
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får fler schemalagda timmar.57 Vi tror att detta kommer att vara ett problem så länge några 

åtgärder inte sätts in, exempelvis fler utbildade bildlärare och mindre klasser.  

Ytterligare ett problem vi finner är skillnaden på premisserna friskolor och kommunala 

skolorna har. Implementering med Lgr11 och utformandet av den nya undervisningen menar vår 

respondent som jobbar på friskola försvåras i och med att hon inte får tillgång till kommunens 

studiedagar. Vi undrar om detta kan bidra till en icke jämställd undervisning med tanke på att de 

inte får samma resurser. Eftersom undervisningen enligt lag ska vara likvärdig i hela landet vore 

det ultimata att antingen ha studiedagar oberoende av skolans styrning eller att de på annat sätt 

får likvärdig information som berör ämnet.  

Det är av stor vikt för oss att reflektera över vad som påverkar en bildlärares ämnesplanering 

och stoffurval med tanke på vår kommande yrkesroll. Att vara medveten om att en rad faktorer 

påverkar och att försöka förstå hur de påverkar tror vi att enkelspårig undervisning kan undvikas. 

Om fler lärare bli medvetna om vad som påverkar undervisningsinnehållet tror vi att man lättare 

kan uppnå och efterfölja den lag som finns om en nationellt likvärdig undervisning. 

Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning som fötts fram ur denna studie är att i första steg undersöka 

utbildnings betydelse för lärarens syn på bildämnet, och därefter undersöka om detta skiljer 

mellan olika utbildningar, exempelvis konstfack och universitet. 

Ett annat förslag till forskning är att om några år undersöka bildundervisningens påverkan av 

Lgr11, när arbetet med denna har hunnit längre. Det skulle då vara intressant att se om 

undervisningsinnehållet påverkats på något sätt. 

                                                 
57 Åsén, 1992.  
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Ändamålet med intervjun är synliggöra bakgrunden till bildlärarnas stoffurval i grundskolans 

senare år och få syn på eventuella förändringar som kan komma att göras i urvalet i och med de 

nya styrdokumenten. Fyra entimmeslånga intervjuer med fyra olika bildlärare i Uppsala län har 

genomförts. 

 

Tema Fråga Teoretiskt/analytiskt syfte 

Bakgrund Namn? 

 Ålder? 

 Arbetsplats? 

 Vad har du för utbildning?  Studieorientering 

 När tog du examen?   

 Hur länge har du jobbat? Erfarenhet 

 Hur stor tjänst har du? 

 Hur stor andel är bild? 

 Håller du på med konst på fritiden?  Skapande intresse 

 Och vad? 

 Skapar du själv? 

 Vilket medium/teknik? 

 Har du utbildning inom detta? 

 Kan du beskriva din egen erfarenhet av  Synen på bildämnet 
 bildundervisning? (Som elev) (vad var bra respektive dåligt) 

 Vad anser du att bildämnet är? 

Skola Hur många elever finns på skolan? Ramfaktorer  

 Hur stora klasser har du? 

 Hur ofta har varje klass bild? 

 Hur många undervisande bildlärare finns på skolan? 

 Har skolan någon profil? 

 Vilken profil? 

 Hur ser ekonomin ut för hela skolan? Ekonomi 

 Hur stor budget har du för bildundervisningen? 

 Räcker det till det du behöver? 

 Vilka resurser har du i klassrummet/för bildämnet? 

 Vad skulle du vilja ha i klassrummet om du hade pengarna?  

Innehåll  Vad tycker du är viktig med bild?  

 Varför är det viktigt med detta innehåll? (beroende på vad respondenten svarar) 

 Finns det något du aktivt väljer bort? 
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 I så fall varför? 

 Beskriv innehållet i kursen. 

 Hur går planeringen av bildämnet till (enskilt eller i arbetslag)? Planering 

 Har ni en fastlagd innehållsplan som lärarna  
 gemensamt utgår ifrån? (om samarbete inom arbetslag förekommit) 
 Om nej: - Bestämmer varje lärare själv innehåll? 
 Om ja: - Hur har det arbetats fram? 
 Har du varit delaktig? Hur gammal är den? 

 Använder du dig av någon fast lärobok?  

 Har samarbete mellan bild och annat ämne  

 förekommit? På vilket sätt? 

 Om ja: Vad tyckte du om ämnesintegrationen? 

 Vad gav den? 

 Hur påverkar kursplanerna i Bild valet av kursinnehåll? 

 Hur ofta ändrar du innehållet i ämnet?  Urvalsprocess 

 Vad bestämmer ändringen? 

 På vilket sätt anpassas innehållet efter elevernas  Lgr 11 

 kunskapsnivå? 

 Hur tror du att de nya läro- och kursplanerna för bild   

 kommer att påverka ditt/ert val av kursinnehåll? 

 Finns stöd från kommunen med implementering,  

 fortbildning osv. för att komma igång med arbetet kring Lgr 11? 

 Känner du av förändringsarbetet kring Lgr 11 på din arbetsplats? 

  

Personligt Vad tror du har format din syn 
  på vad som är relevant kunskap i bild? 

 

 

 


