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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka olika grundskolors resursfördelning till de praktiskt-

estetiska ämnena i förhållande till NO-ämnena, samt diskutera vilka kunskapsvärderingar detta 

återspeglar. Studien jämför förutsättningar kopplade till ramfaktorerna ekonomi, tid, lokaler och 

utbildning/behörighet hos lärare mellan praktiskt-estetiska ämnen och NO-ämnen. 

Frågeställningarna som använts för att studera detta är följande: Vilka skillnader finns mellan praktiskt-

estetiska ämnens och naturorienterade ämnens villkor vad gäller ramfaktorerna: ekonomi, tid, lokaler samt lärares 

utbildning och behörighet? samt Vilka kunskapsvärderingar återspeglas i ramfaktorerna ekonomi, tid, lokaler, och 

lärares utbildning och behörighet? Ambitionen har varit att identifiera eventuella skillnader mellan 

ämnesgrupperna inom ovan nämnda ramfaktorer för att kunna diskutera kunskapshierarki mellan de 

studerade ämnesgrupperna. I undersökningen har en enkätstudie med kvalitativa och kvantitativa 

frågor samt en kvalitativ intervjustudie genomförts. I enkätstudien deltog 59 lärare med sina 

erfarenheter och i intervjustudien, som bestod av två intervjuer med skolledare, belyses 

skolledarperspektivet. 

Resultatet visar att det går att diskutera kunskapshierarki mellan praktiskt-estetiska ämnen och 

NO-ämnen. Våra resultat pekar på att det är vanligare att det förekommer obehöriga lärare inom 

praktiskt-estetiska ämnen än inom NO-ämnen. Resultaten visar att det utifrån denna studie inte går 

att dra några generella slutsatser kring skillnader i ekonomiska resursfördelningen mellan 

ämnesgrupperna. Dock visar undersökningen att resurserna i hög grad verkar påverkas av lärarnas 

egna engagemang, något som i sin tur kan påverkas av rådande samhällsvärderingar där vissa lärare 

uppfattar vissa ämnen som viktigare än andra.  

 

Nyckelord: Praktiskt-estetiska ämnen, NO-ämnen, kunskapsvärdering, ramfaktorer, läroplansteori, 

intervju, enkät. 
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1. Inledning 

Under våra fem år som textillärarstudenter har vi samlat på oss en mängd olika erfarenheter kring 

resursfördelning i grundskolan. Vi har båda två under diverse praktikperioder sett handledare tampas 

med näst intill obefintliga läromedelsbudgetar. Vi har undervisat i nedgångna salar, avskilda från 

resten av skolbyggnaden, med verktyg och maskiner som sett sina bästa dagar. Vi har mött lärare 

som ifrågasatt varför vi skall bli lärare i ett ämne som är på väg bort. Hur besvarar man det? Hur 

skall man kunna förklara och belysa vikten av den kunskap, kreativitet och inte minst stolthet som 

eleverna får med sig från slöjden när man redan under sin utbildning blir ifrågasatt och uppmanad 

att byta inriktning? Trots allt detta så är vi positiva till vårt yrkesval. Även fast vår utbildning under 

studietiden har blivit nedlagd, att mediedebatten om slöjdens varande och icke varande rasat likt en 

omkullvällt knapplåda och larmet om mängden obehöriga slöjdlärare ute på landets skolor ekat för 

döva öron tror vi att trenden går att vända. Det viktiga, anser vi, är att identifiera de bakomliggande 

orsakerna till inställningen att viss kunskap är viktigare än annan, om den finns? Att belysa de 

faktorer som påverkar lärares förutsättningar för såväl undervisningen som elevernas resultat. För att 

se dessa ting behöver man jämföra med motpolen, den kunskap som sällan ifrågasätts. Det är det vi 

med denna studie vill försöka göra.  

1.1 Bakgrund 

Sedan urminnes tider har människan använt sin kreativitet för att överleva och utvecklas1. Än idag 

värderas denna förmåga högt, framförallt inom arbetslivet där man förväntas vara en god 

problemlösare, ta egna initiativ och föra fram idéer som kan föra verksamheten framåt (Rasulzada & 

Dackert, 2009). Men hur arbetar man i dagens skola med att stimulera den eftertraktade förmågan till 

kreativitet? Redan tidigt i grundskolan tränas idag barn i problemlösning inom traditionellt teoretiskt 

ämnen, som exempelvis matematik, men denna typ av träning är kanske allra tydligast inom de 

praktisk-estetiska skolämnena så som slöjd, bild och hemkunskap etc. I den nuvarande läroplanen 

Lgr11 står det tydligt beskrivet att ett av huvudsyftena i skolans uppdrag är att utbilda entreprenörer, 

bland annat genom kreativa lärprocesser och en önskan om ökad användning av estetiska 

dimensioner i undervisningen: 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna 

idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga 

                                                 
1 Observera att delar av bakgrunden, såväl som delar av andra avsnitt i denna rapport, tidigare har författats av 

Lisa Eriksson och Erika Jansson och använts i PM inför examensarbetet i AUO3.  
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att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna 

utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (Skolverket 2010, s 9) 

Det kan alltså se ut som att kreativiteten som förmåga och kunskap håller på att stärka sin status i 

skolan. I detta läge är det dock viktigt att fundera kring hur de kunskaper som skolan idag förmedlar 

värderas och hur kunskapsvärdering påverkar undervisningens förutsättningar.  

Bakgrunden i detta arbete syftar till att ge läsaren en ingång till kunskapssyn och 

kunskapsvärdering i skola och samhälle, samt även kortfattat beskriva skolans förutsättningar och 

styrning och vad som lett fram till detta. Först presenteras 1990-talets decentralisering av 

skolväsendet, vidare följer ett avsnitt som behandlar läroplaner som styrdokument, följt av skolans 

ekonomiska faktorer och förändringar i utbudet av lärarutbildningar samt en kunskapsförskjutning 

mot teori. 

1.1.1 Decentraliseringen - en ingång till skolans styrning 

Under hela efterkrigstiden har näst intill varje sittande regering i Sverige haft starka åsikter om skolan 

och förslag på hur utbildningssystemet kan ändras (Stigendal, 2004, s 62). Det svenska skolsystemet 

har sett olika ut genom åren, något som upprepade gånger medfört förändring av förutsättningar för 

både rektorer, lärare och elever. Det svenska skolsystemet genomgick stora förändringar under 1990-

talet då beslutsmakten och ansvaret för skolan flyttades från statlig nivå till kommunal nivå (Jarl, 

Kjellgren & Quennerstedt, 2007, s 24) vilket minskade statens påverkan på skolan. Samtidigt 

infördes även en mål- och resultatstyrning som innebar mer ansvar hos kommunerna och de 

fristående huvudmännen. Skolan genomgick därmed ett systemskifte.  

Efter decentraliseringen brukar man tala om att skolan idag har tre olika former av styrning; 

ekonomisk, juridisk och ideologisk (Lindensjö & Lundgren, 2000, s 25). Om man ser till den 

juridiska styrningen innebär det att staten efter decentraliseringen har till uppgift att författa 

övergripande mål för undervisningen i centrala styrdokument, som den enskilda skolan sedan har till 

uppgift att tolka och följa (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2007, s 35). I de centrala styrdokumenten 

ingår såväl skollag som läroplaner och timplaner. I detta sammanhang talar man om att skolan är 

realiseringsarenan och staten är formuleringsarenan (Lindensjö & Lundgren, 2000, s 171) där staten 

formulerar vad skolan ska göra, och skolan realiserar dessa formuleringar.  

Om vi ser till den ekonomiska styrningen så var skolan innan decentraliseringen resursstyrd där 

skolorna fick statsbidrag för att finansiera sin verksamhet. Efter decentraliseringen hamnade även 

det ekonomiska ansvaret på kommunerna och bidraget döptes om till skolpeng (Jarl, Kjellberg & 

Quennerstedt, 2007, s 41). Det är idag därför upp till kommunerna att fördela de ekonomiska 

resurserna mellan skolorna, vilket gör att de kan upplevas ha olika ekonomiska förutsättningar. Efter 

att resurserna fördelats mellan skolorna är det upp till skolorna själva att välja hur resurserna skall 
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disponeras inom skolan. Hur de separata skolenheterna väljer att prioritera borde således påverka 

villkoren och förutsättningarna för undervisningen. De senaste åren har kantats av ekonomiska 

nedskärningar i Sveriges kommuner som inom skolans värld resulterat i både uppsägning av lärare 

såväl som köpstopp. I rapporten Nedskärningar i skolan från 2009 beskrivs även införandet av större 

klasser såväl som minskad kompetensutveckling för de lärare som får fortsätta att arbeta som synliga 

resultat av kommunernas ekonomiska situation (Lärarnas riksförbund, 2009). Även Lärarförbundet 

(2010)  har i sin rapport Skolan kan inte vänta på bättre tider - om den ekonomiska krisens effekter på skolan 

2010 bland annat poängterat att en av de viktigaste faktorerna för att eleverna skall kunna nå upp till 

uppsatta kunskapskrav är läraren och dennes kompetens. I rapporten framgår det att lärartätheten 

minskat de senaste åren. Å andra sidan inför regeringen under 2012 den så kallade 

lärarlegitimationen2, något som skall hjälpa till att säkra att dagens skola i första hand erbjuder 

eleverna behöriga lärare.  

Vidare kan man efter decentraliseringen se tendenser till förändring av läraryrket. Under 1980-

talet började man diskutera vad som egentligen ingår i läraryrket som profession (Lindensjö & 

Lundgren 2000, s 96). I Lpo94 preciserades därför mer ingående det ansvar som lärarna, i och med 

skiftet från den tidigare mer detaljerade statliga styrningen, nu kom att ha. Undervisningen blev nu 

lättare att påverka för både lärare, elever och föräldrar i och med att den ideologiska styrningen som 

tidigare funnits i de detaljstyrande läroplanerna försvagats (Jarl, Kjellberg & Quennerstedt, 2007, s 

34). När det kommer till möjligheterna för lärarutbildning inom praktiskt-estetiska ämnen har det de 

senaste åren skett förändringar. På Uppsala universitet har man de senaste åren valt att lägga ner 

lärarutbildningar inom slöjd och musik, en tendens som går att skönja även på andra högskolor runt 

om i landet. Även i samhället debatteras det friskt om exempelvis slöjdens varande eller icke varande 

i skolan (se till exempel Schneider i Slöjdforum februari 2012).  

Som presenterats i detta avsnitt påverkar olika externa faktorer förutsättningarna inom många 

olika områden i dagens skola. Frågan är i vilken riktning de praktiskt-estetiska ämnena är på väg och 

vilka förutsättningar som lärare och elever inom dessa ämnen förväntas arbeta efter i framtidens 

skola?  

1.1.2 Om läroplaner som styrdokument 

I och med införandet av nya läroplaner sker det alltid en del förändringar för de olika ämnena. 

Under 1900-talets mitt benämndes lärare som antingen verksamma inom yrkesämnen eller 

övningsämnen, något som på ett tydligt sätt visar på den uppdelning som länge funnits mellan olika 

typer av kunskaper (Rudvall, 2001, s 9). Idag finns inte denna uppdelning kvar, utan alla 16 ämnen 

                                                 
2 Under tiden denna studie pågått har lärarlegitimationen skjutits upp på obestämd tid.  
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som finns inom grundskolan ska enligt Lgr11 (Skolverket, 2010a) gälla som likvärdiga3 för antagning 

till gymnasieskolan, något som tidigare i första hand gällt ämnena svenska, matematik och engelska. 

Är detta något som påverkar de praktiskt-estetiska ämnena positivt? För även om det idag finns ett 

större fokus på estetiska lärprocesser i flera olika ämnen i läroplanen, kan det finnas en risk att detta 

sker på bekostnad av de estetiska ämnena (Marner 2011). Vidare resonerar Marner (2011) kring faran 

att skolan inom en snar framtid kan komma att ersätter de praktiskt-estetiska ämnena med ett enda 

”estetikämne”. 

För att kort även nämna gymnasieskolan har de praktiskt-estetiska ämnenas villkor förändrats 

även här. Genom införandet av läroplanen för gymnasiet, Lgy11 (Skolverket, 2010b), är det numer 

valfritt att läsa estetiska ämnen, något som tidigare legat som ett obligatorium. Eleverna premieras 

vid val av särskilt utvalda ämnen genom erhållandet av så kallade meritpoäng, något som de praktisk-

estetiska ämnena i nuläget inte kan erbjuda. Kan detta riskera att påverka elever till att välja bort 

studier i praktiskt-estetiska ämnen till förmån för poängmeriterande kurser? Tendenser visar att de 

praktiskt-estetiska ämnena nu riskerar att framförallt ges på de yrkesförberedande programmen 

(Síren 2011). Ett ännu tydligare tecken på detta är den nya uppdelningen mellan yrkesinriktade och 

teoretiska gymnasieprogram. Den största förändringen gäller de praktiska yrkesprogrammen som 

idag inkluderar fler praktiska och färre teoretiska ämnen. Detta får till följd att de elever som väljer 

att läsa yrkesförberedande program inte längre automatiskt blir behöriga till vidare högre studier4 

(Skolverket, 2010c).  

Utifrån de exempel på förändringar i läroplanerna som ovan presenterats verkar läroplanerna, den 

politiska styrningen av skolan, påverka praktisk-estetiska ämnens förutsättningar och möjligheter. 

Man kan fråga sig vilka följderna för dessa ämnen kommer bli och hur ämnena och de kunskaper de 

förmedlar kommer stå sig i konkurrensen med övriga skolämnen i framtiden? 

1.1.3 Förändringar mot inlärning istället för lärande 

I den skoldebatt som pågår idag fokuseras det mycket på PISA5, och andra nationella test som mäter 

elevers kunskaper. Lundahl (2007, s 37ff) menar att det dock sällan sker en reflektion kring vad det 

egentligen är för kunskap som dessa test mäter. Eftersom testerna måste skapa ett resultat som kan 

jämföras och mätas, är det inte också då denna typ av kunskap som testas (Lundahl 2007, s 37), detta 

trots att dagens informationssamhälle kräver relativt lite utantill-kunskap. När information finns 

                                                 
3 Undantag förekommer beroende på vilka gymnasieprogram som söks. Olika program kräver behörighet i olika 

ämnen (Skolverket 2011). 
4 Vissa skolor erbjuder detta som tillval, men medför utökade studier för eleverna. 
5 Program for International Student Assessment, ett ”mjuk styrning” från OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development), där 15-åringars skolresultat var tredje år samlas in och jämförs över tid och mellan olika länder 

(Nordin 2012, s 180). 
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överallt finns det ingen anledning att stoppa oss fulla med den. Vi behöver istället kunna hantera, 

tolka och använda den, och denna förmåga är svår att mäta (Säljö 2007, s 20-21). Här tenderar 

diskrepansen mellan traditionalister och progressivister att bli synlig (Ibid). Traditionalisterna vill ha 

mer kontroll och större mätbarhet genom fler prov och tidigare betyg, där eleverna kan visa sin 

förmåga att repetera sanningar, såsom 2+2=4 (Säljö 2007, s 12f). Detta är också högaktuellt i dagens 

svenska skola, senast i och med införandet av den nya läroplanen, där betyg utfärdas redan från 

årskurs 6 jämfört med tidigare i årskurs 8. Progressivisterna, å andra sidan, utgår alltid från vad 

barnet behöver i framtiden och menar att skolan ska anpassa sig till barnet och alltid reflektera över 

vilka sorts medborgare de vill skapa för framtiden (Säljö 2007, s 13). Men till vilken tradition hör då 

dagens fokus på det mätbara och tanken om absoluta sanningar? Naturvetenskapen? (Lundahl 2007, 

s 38), Ekonomin? (Säljö 2007, s 14) På vilket sätt speglar det samhällets syn på praktiskt-estetiskt 

kunnande? De praktisk-estetiska ämnena hör till de områden där det sällan finns något rätt eller fel. 

För vad ett konstverk eller en teateruppsättning handlar om eller säger har inget rätt svar. Förmågan 

att fundera kring känslor, reflektera och tolka behöver övas upp hos eleverna (Lilja 2007, s 25). 

Dock handlar det också om en medvetenhet om att detta är kunskap, att kunskap inte endast 

handlar om rätt eller fel. Det finns en tydlig beröringsskräck mellan det mätbara och det kreativa 

eftersom det är där skillnaden ligger. Är man låst vid att vilja hitta sanningar finns det inget värde i 

att kunna tala om upplevelser av en pjäs, att hitta nya vägar. (Lilja 2007, s 25) 

På vilket sätt är då de olika kunskapssynerna märkbara inom skolans värld? Och, framförallt, vilka 

villkor – ramfaktorer – ges till de olika ämnena och de kunskaper de representerar? Denna uppsats 

ställer sig frågan vilka villkor och förutsättningar som råder för de praktisk-estetiska ämnena och 

vilka kunskapssyner detta återspeglar? 

1.1.4 Syftet med praktiskt-estetiska ämnen 

Syftet med de praktiskt-estetiska ämnena har förändrats helt sedan de infördes i den svenska skolan, 

detta i samma takt som syftet med skolan och kunskap förändrats. För att ta slöjd som exempel har 

syftet förändrats från ett fostrande ämne, med ett utvecklande av ett praktiskt hantverkskunnande, 

till införandet av ett större fokus på kreativitet och gestaltande. Dock har den traditionella synen på 

ämnet som produktionsverksamhet tenderat att leva kvar (Borg 2001, s10ff). Vad som kännetecknar 

humaniora i allmänhet, och praktiskt-estetiska ämnen i synnerhet, är att de ständigt måste försvara 

sin position, vad de syftar till och vilken nytta de har (Schoug, Idvall 2003, s 21). Ett syfte som ofta 

lyfts fram som ett argument för de praktiskt-estetiska ämnenas nytta är att de anses påverka 

elevernas resultat positivt även i andra ämnen. De studier som visat på detta har dock fått stark 

kritik, de har helt enkelt inte klarat en närmare granskning (Marner 2003, s 47). Att på detta sätt 

bunta ihop de praktiskt-estetiska ämnena till att ha exakt samma syfte och mål menar Marner (2003, 
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s 47f) riskerar att bidra till att den kunskap som är specifik för varje enskilt ämne inte har något 

egenvärde utan existerar för någon annans skull. Detta bidrar till en fortsatt uppdelning mellan 

praktiskt-estetiska och teoretiska ämnen då man lätt glömmer att även svenska är ett kreativt ämne 

(Marner 2003, s 48, Marner 2005, s 28). Vad säger att matematik inte bör inrymma mycket praktiska 

inslag?  
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2. Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras först tidigare forskning och därefter de teoretiska perspektiv som använts i 

studien. 

2.1 Tidigare forskning 

Nedan kommer tidigare forskning, främst vad gäller kunskapsvärdering, att presenteras. Denna 

genomgång motiveras av att det kunskapssammanhang de undersökta skolorna finns i måste 

presenteras närmare. I slutet av avsnittet presenteras viss utvald forskning om ramfaktorer. Viktigt 

att poängtera är att vi inte har kunnat finna studier som berör just det område vi valt att studera. I de 

presenterade studier ligger fokus i första hand på ramfaktorer i förhållande till resultat, samt hur 

dessa kan begränsa undervisningen. Vi anser dock att det är relevant att presentera studierna då de 

tangerar vårt forskningsområde. 

2.2 Vad är kunskap? 

För att kunna tala om kunskapsvärdering behöver begreppet kunskap definieras. I debatten om 

skolan används ordet flitigt, men det definieras och problematiseras sällan (Gustavsson 2002, s 23). 

Bland vissa traditionalister innebär kunskap, något hårdraget, viss utvald fakta; det finns en mall för 

vad som ska läras ut som sedan kan kontrolleras genom skriftliga prov (Gustavsson 2002, s 27). 

Kunskap är på så sätt det som kan mätas vid prov. I detta arbete eftersträvar vi att studera 

definitionen av kunskap, både inom skolan och bland andra områden som i förlängningen påverkar 

skolans syn på kunskap. Detta gör att undersökningen studerar en vidare form av kunskap som 

innefattar kreativitet och bildning. Bildning ligger nära ordet lärande, vilket kan definieras som förståelse 

av fenomen och att lära sig se på saker med nya ögon, vilket i sin tur ligger nära definitionen av 

kreativitet (Marner 2005, s 46). Kreativitet är kopplat till demokrati på så sätt att en kreativ person inte 

bara blir en kugge i maskineriet, utan en kritiskt tänkande människa (Marner 2005, s 30). För att 

ytterligare problematisera definitionen av kunskap, är det av vikt att diskutera synen på intelligens. På 

många sätt definierar Gardners sju intelligenser det vi i denna undersökning menar när vi talar om 

kunskapsvärdering (se kapitel 2.2.4 nedan). 
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2.2.1 Skolans kunskapstradition 

Skolan kan aldrig stå fri från kunskapsvärdering då det pågår en ständig kamp mellan olika 

intressenter att få definiera och styra vilken kunskap som ska läras ut, och därmed reproducera 

definitionen till nästa generation (Lundgren 2012 s 54, Nordin 2012, s 182). Kunskap kan aldrig 

reproduceras utan att också de värderingar som ligger bakom kunskapsvalen reproduceras. På så sätt 

skapas individer som passar in i den rådande kulturen (Lundgren 1983, s 15). När man lär sig räkna 

lär man sig alltså inte bara att addera, utan även vilken betydelse räknande har inom den kultur man 

befinner sig i. Matematiken har exempelvis en viss status som genom skola kan föras vidare till nästa 

generation (Lundgren 1983, s 19). På så sätt förs både kunskapen och kunskapsvärderingen vidare 

och man kan därigenom tala om att läroplanen har en kod (Lundgren 1983, s 16, 21). Skolan bär 

alltså med sig en stark tradition av vad kunskap är och vad skolan syftar till. Det går inte att skapa en 

ny skola utan att snegla på den gamla då vi har idéer och uppfattningar om hur en skola ser ut och 

vad den innehåller eftersom att det gamla definierar det nya (Lundgren 2012, s 54, Borg 2001, s 14). 

 Med detta sagt är det inget som säger att de som styr och har intresse av skolan är överens om 

vilken kunskap som ska läras ut. Alla intressenter har ett mål med sin styrning, de vill producera 

något de anser sig ha nytta av. Idag lyfts ofta den ekonomiska aspekten där utbildning är en 

investering, både för individen och för samhället (Gustavsson 2002, s 25f). Att tala om utbildning i 

effektivitetstermer sker ofta i politiska sammanhang där en tro på en snabbare väg till kunskap 

framförs. Frågan är vilken typ av kunskap detta syftar till? Viss finns det kunskap som måste få ta 

tid, kunskap som kräver eftertanke och reflektion? (Gustavsson 2002, s 33). Humaniora6 har länge 

haft problem att med att bevisa sitt bidrag till tillväxten, och måste ständigt försvara sin existens i 

förhållande till andra forskningsområden då den direkta nyttan är svår att motivera ur ekonomisk 

synvinkel. Istället prioriteras ofta forskningsområden med högre ekonomisk vinning medan de andra 

får leva under ständigt nedläggningshot (Schoug, Idvall 2003, s 20). Kant och hans efterföljare 

Humboldt hade i jämförelse en vision om den icke-styrda skolan där människan får söka kunskap 

för att hon själv vill. Kunskapen hade här ingen uttalad ekonomisk eller teknisk nytta (för samhället) 

utan de talade istället om kunskap som bildning (Nordin 2012, s 183f). 

Genom detta kan konstateras att det finns ett syfte med skolan, men vad är detta syfte? Varför är 

det så viktigt att barn och ungdomar går i skolan? Är det för att bli värdefulla kunskapsbanker för 

samhället eller är skolans roll istället att skapa individer som utifrån skolans kunskapsbas kan fungera 

i det samhälle som råder, vilket skollagen menar (Stigendal 2004, s 61, s 78). Men vilken slags 

kunskap handlar det då om? Är kunskapen i detta sammanhang annorlunda än när utbildning ses 

                                                 
6 De praktiskt-estetiska ämnena kan sägas tillhöra kunskapsområdet humaniora. 
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som en investering? Vad behöver en människa för att klara sig i samhället, och vidare: hur kan vi 

veta att eleverna får den möjligheten genom dagens skola? Genom betygen? (Stigendal 2004, s 61). 

I ett vidare perspektiv kommer Foucault in, han menar att varje tid har sin episteme7 – ett sätt att 

se på och tala om kunskap, en kunskapsordning (Nilsson 2008, s 42, Fransson 2009, s 26). Detta 

knyter an till diskussionen ovan. För att förstå våra tankar kring kunskap behöver vi inte bara ställa 

oss frågorna vad? och hur? utan också varför? - vilket syfte har kunskapsinhämtningen? (Fransson 

2009, s 26). Svaret på detta skiljer sig åt mellan varje kunskapsordning. Det som var anledningen till 

att svenska eller naturvetenskap lärdes ut skolor på 1700-talet i England är en annan än idag eller 

under samma tid i Kina (varför). Även innehållet (vad) och metoden (hur) för att lära sig det har sett 

olika ut. Det finns mekanismer och lagar i varje tid som styr kunskapen8, vad gäller både dess 

innehåll, metod, och syfte – vilket resulterar i en diskurs om kunskap (Nilsson 2008, s 42, Nordin 

2012, s 181ff).  

2.2.3 Mätbar kunskap 

Hur man talar om dagens skola speglar även det en rådande kunskapsvärdering, den 

kunskapsordning som Foucault talade om (Nilsson 2008, s 42). Med jämna mellanrum publiceras 

resultat från olika test i media9. Dessa test säger sig mäta elevernas kunskap och resultaten från dessa 

används senare för att jämföra kunskapsnivåerna bland eleverna i världens länder. Nordin (2012, s 

180f) menar att testen påverkar samtalet om, likväl som synen på skolan, och skapar en diskurs kring 

skolan som bristfällig. Bristfälligheten förklaras i förhållande till de elever som är allmänt svaga och 

bråkiga, vilka är de som ofta beläggs med skuld till att sänka Sveriges resultat (Nordin 2012, s 180ff). 

Men vilken sorts kunskap är det egentligen dessa tester mäter (Lundahl 2007 s 37ff)? Eftersom 

testen endast kan utvärdera det mätbara blir det också denna typ av kunskap som speglas i resultaten 

(Lindgren 2006, s 104). Detta får till följd att endast synliga förbättringar i förhållande till testen 

prioriteras och lyfts fram som positivt, detta gäller framför allt listor så som PISA, men även 

standardiserade nationella prov (Fritzell 2012, s 150, Nordin 2012, s 180). Kan detta då vara en 

faktor som medför att kunskap som inte kan mätas inte heller prioriteras? Vilket i relation till denna 

undersökning handlar om den kunskap som till stor del behandlas inom de praktisk-estetiska 

ämnena. Anpassas undervisningen till sådant som lyfter resultaten på de nationella och 

internationella mätningarna (Nordin 2012, s 180)? Följden av den hårda standardiseringen riskerar 

även att ytterligare avprofessionalisera läraryrket då den stora vikt som läggs på de nationella och 

internationella testen ger en bild av att varje enskild lärare inte har förmågan att bedöma sina elever 

                                                 
7 grekiska för kunskap/vetande (Nilsson, 2008, S 42). 
8 Juridisk och ideologisk styrning 
9 Exempelvis PISA och standardiserade nationella prov. 
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(Lindgren 2006, s 109). Utrymmet för lärarna blir också mindre i utformningen av undervisningen, 

som istället mest kommer att handla om ”teaching to the test” (Lindgren 2006, s 104). Det är även 

mycket sällan som effekterna av resultaten utvärderas – vad betyder det att eleverna har sänkt sina 

resultat på de nationella proven i matematik? Vad är det de inte kan, men framförallt: vad är det de 

kan istället (Lindgren 2006, s 104)? 

Eftersom kommunerna är fria att organisera sin skolverksamhet i relation till de nationella målen 

och riktlinjerna (Lindgren 2006, s 30) är det därför intressant att undersöka vad som prioriteras, 

vilket i förlängningen borde bli ännu tydligare hos kommunens olika skolledare.  

2.2.4 Synen på intelligens 

Synen på vad som är intelligens har, i likhet med kunskap, inte bara ändrats med tiden, utan är också 

starkt kultur- och geografiberoende. Det vi i västvärlden har sett som hög intelligens är inget som 

värderas på samma sätt idag som det gjorde igår. Inte heller finns samma värdering i andra delar av 

världen då ”varje samhälle skapar sin idealmänniska” (Gardner 2001, s 15). I vissa kulturer kan intelligens 

ses som god lyssnarförmåga och lydnad, eller att ha god moral, medan begreppet i andra kulturer 

inte ens existerar. I Östasien är det istället vedertaget att förmåga till intelligens inte skiljer sig mellan 

individer, utan alla kan nå hög intellektuell begåvning genom hårt arbete (Gardner 2001, s 25ff). I 

väst är det dock vanligare att intelligens ses som en medfödd förmåga som troligtvis är ärftlig 

(Gardner, 2001, s 25ff).  

Gardner (2001, s 15) menar att synen på den intelligente individen speglas och reproduceras i 

skolan och den som lever upp till idealet premieras. Under de senaste seklerna har idealet inkluderat 

goda färdigheter i klassiska språk och matematik och en elit har så skapats och upprätthållits 

(Gardner 2001, s 88). Detta är dock något Gardner bestred med sin forskning då han ville få till en 

bredare förståelse av det mänskliga intellektet bortom det mätbara (Gardner 2001, s 17). På samma 

sätt som skolan reproducerar samhällets syn på intelligens menade Gardner att forskarna 

reproducerade idén om hög kognitiv förmåga utifrån sina egna spegelbilder, det som de var bra på 

var det som var intelligens, vilket även återspeglades i IQ-testerna (Gardner 2001, s 36, 47). Det som 

var revolutionerande med teorin om de sju intelligenserna var att den bröt ner det ensidiga tänkandet 

om intelligens från att vara något mätbart och endast givet till några enstaka individer (Gardner 

2001, s 47). Här inkluderades även musikalisk-rytmisk intelligens och kroppslig-kinestetisk 

intelligens, förmågor som tidigare kallats talang, vilket understrukit den rådande hierarkin mellan de 

mänskliga förmågorna (Gardner 2001, s 47, 81). Den kroppslig-kinestetiska intelligensen kom att 

lyfta den kunskap som hantverkare, dansare, skådespelare och idrottare, men även kirurger och 

mekaniker, äger (Gardner 2001, s 47). Att ha en hög kroppslig-kinestetisk intelligens utesluter dock 

inte att man inte också besitter alla de andra intelligenserna. Även den visuell-spatiala intelligensen 
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berör konstnärer och människor inom detta område, vilken handlar om förmåga att känna igen och 

arbeta med mönster, något skulptörer, schackspelare, grafiska designers, arkitekter, och återigen även 

kirurger, besitter (Gardner 2001, s 47f). De två sista intelligenserna handlar om förmåga att kunna 

avläsa och förstå andra människors känslor, önskemål, och drivkrafter: interpersonell intelligens 

(inter=mellan), och förmåga att förstå sina egna känslor och önskemål för att kunna styra över sitt 

liv: intrapersonell intelligens (Gardner 2001, s 48). Gardners tanke var således aldrig att sortera 

människor, utan att beskriva och sätta namn på alla de förmågor - intelligenser - som varje 

människan mer eller mindre besitter (Gardner 2001, s 50). 

Dikotomin mellan den praktiskt-estetiska skolan och den teoretiska är stark. Om 

vetenskapsmännen ser motsatsen till vetenskap som okunskap, skulle det kunna beskrivas som att de 

gör skillnad mellan att kunna och att veta, - att det kroppen kan inte är en kunskap. Då forskarna 

alltid har tolkningsföreträde blir detta en tydlig bild av hur den akademiska världen reproducerar sig 

själv, precis på samma sätt som Gardner upptäckte hur synen på intelligens speglade forskarnas egna 

förmågor. (Marner 2003, s 43f, Gardner 2001, s 47) 

2.2.5 Kreativitet som kunskap10 

Ett annat sätt att studera kunskapsvärdering är att studera synen på kreativitet ur ett historiskt 

perspektiv då det framförallt varit denna förmåga som lyfts fram bland de praktiskt-estetiska ämnena 

(Marner 2005, s 27f). Kan sättet man ser på kreativitet även påverka hur man ser på dessa ämnen? 

Uppdelningen mellan kreativitet och intelligens är en modern idé som växte fram under första 

halvan av 1900-talet. Tidigare var denna typ av stränga uppdelningen inte intressant då det inte fanns 

någon skillnad mellan att tänka logiskt eller kreativt. Det började med Freuds idéer om omedvetet 

(spontant) och medvetet (rationellt och logiskt) tänkande, men det som avgjorde att brytningen kom 

att ske var en annan psykolog: Guilford och hans kognitionsforskning. Guildford upptäckte att det 

fanns två sätt att tänka, samt även att det ena inte nödvändigtvis behövde följa på det andra. Den 

som hade hög intelligens behövde inte vara bra på att tänka kreativt och Guilford talade därigenom 

om konvergent (intelligens) och divergent (kreativt) tänkande (Ängquist 2000, 13-16). Det som 

skiljde dem åt var att den kreative inte bara fokuserade på en given lösning utan sökte efter flera 

möjliga, det konvergenta tänkandet var det som kom att mätas i IQ-test. Senare kognitionsforskning 

har dock visat att de båda hjärnhalvorna (där det konvergenta och det divergenta är placerade i 

varsin halva), alltid samarbetar, något Vygotskij hade hypoteser om redan på 1920-talet (Ibid). Att 

skilja på kreativitet och intelligens verkar alltså i dagens forskningsläge vara en problematisk väg att 

gå eftersom mycket tyder på att de är tätt sammanbundna (Ibid).  

                                                 
10 Delar av detta avsnitt har tidigare författats i PM för uppsats AUO3, Lisa Eriksson. 
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Men synen på kreativitet har inte bara handlat om att göra åtskillnad eller inte. Stor kreativ 

begåvning beskrivs i Nya Testamentet som något givet av Gud. Denna stora begåvning var alltid given 

till utvalda män som sågs som genier (Ängquist 2000, s 13). Geniidén utvecklades sedan och 

kreativitet fortsatte att ses som något som skänktes till en, men genom inspiration och inte av Gud, 

en inspiration helt bortkopplad från förnuft-jaget, geniet hängav sig åt sin kreativitet (Ängquist 2000, 

s 11). Under 1800-talet svängde så uppfattningen om kreativitet igen, stor kreativ förmåga sågs som 

resultatet av hårt arbete och rationellt tänkande och stor vikt lades på den kollektiva 

kreativitetsprocessen (Ängquist 200, s 11-13). Detta resonemang är aktuellt även idag. Marner (2005, 

s 30) har valt att studera kreativitet ur ett socio-kulturellt perspektiv där kreativitet inte blir något 

individuellt, utan istället ses som något mellanmänskligt – något som sker i mötet mellan individer. 

På detta sätt utesluter också han geniidén och understryker att kreativitet inte är något som bör vara 

förbehållet endast vissa ämnen (Marner 2005, s 47). Vidare kopplar Marner (2005, s 30) kreativitet 

till demokrati, det som är skolans andra uppdrag, att ha förmåga till kreativitet gör att människan kan 

bryta sig loss från det förutbestämda och på så sätt ta kontroll över sitt eget liv. Det handlar det om 

att våga bryta sig loss och hitta nya vägar i det självklara, allt människan har framställt har en gång 

endast varit en sådan ny väg i en människas fantasi: bilar, byxor, båtar, kalsonger, gummiband, allt 

utom naturen, men även den har vi tämjt och förändrat genom att använda vår kreativitet (Marner 

2005, s 30). 

En annan del av kreativitetsforskningen trycker på vikten av sammanhang, av en miljö och 

kontext som stimulerar barnets kreativa utveckling. En författare eller målare kan inte vara kreativ 

utan ett kulturellt område, det måste finnas en utgångspunkt som ”den kreative” kan utveckla 

(Ängquist 2000, s 15). Det går alltså inte att vara kreativ ur tomma intet, det måste finnas något att 

utveckla - en utgångspunkt. Men hur den miljön ser ut får inte vara för låst. Skolans strikta 

uppdelning i ämnen idag ger ett sken av att hela världen är uppdelad i bild, textilslöjd, musik och 

matematik, och dessa skapade gränser riskerar att hindra kreativiteten (Marner 2005, s 32). Idag är 

även kreativitet något som krävs inom många yrkesgrupper. Behovet av flit och lydnad, som tidigare 

premierats, har minskat (men belönas fortfarande i skolan) och ett kreativt förhållningssätt krävs på 

allt fler arbetsplatser i takt med att arbetsmarknaden förändras (Marner 2005, s 33). 

 

Med denna historiska genomgång av synen på skolans syfte, intelligens, kreativitet och syftet med 

praktiskt-estetiska ämnen, har den svenska skolan placerats i ett sammanhang och idén om vad 

kunskap har problematiserats. Med andra ord har ljus kastats över den rådande kunskapsvärderingen 

– den är inte konstant och konsekvent mellan olika samhällen eller inom samhällen.  
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2.3 Ramfaktorteoretisk forskning 

Nedan följer en kort genomgång av några studier av ramfaktorers påverkan av skolresultat och hur 

de kan begränsa undervisningen. 

2.3.1 Ramfaktorers påverkan på skolresultatet 

Skolverket ville under början av 2000-talet undersöka vilka faktorer som påverkar skolornas 

effektivitet. Faktorerna ställdes i förhållande till de resultat som skolorna uppnått, dessa resultat var: 

meritvärde i årskurs 9, andel elever med fullständiga betyg och andel elever som gått vidare till 

gymnasiet (Skolverket 2004, s 16). De faktorer de ställde detta emot var: kvaliteten på lärare 

(behörighet och yrkeserfarenhet), elevsammansättning, konkurrens, skolstorlek, olika huvudmän och 

kommunstrukturella faktorer (budget etc) (Skolverket 2004, s 19ff). I slutändan visade sig att de 

skolor med en hög andel lärare med lång yrkeserfarenhet hade högre effektivitet, medan det inte 

fanns någon koppling mellan effektivitet och lärare med pedagogisk högskoleutbildning (Skolverket 

2004, s 23). Vad gäller skolornas budget påvisades ett samband mellan större budget och effektivitet, 

vilket enligt forskarna stödjer hypotesen att de kommuner som prioriterar skolan högt också har en 

effektivare skola (Skolverket 2004, s 26). Däremot visade undersökningen att det som framför allt 

påverkar skolors effektivitet är vilka elever som går där – hur elevsammansättningen ser ut, en faktor 

som ligger utanför kommunen och skolornas kontroll (Skolverket 2004, s 26). 

Det har också gjorts undersökningar som undersöker hur tid påverkar skolresultaten. I början av 

2000-talet genomfördes en omfattande underökning med försöksskolor utan timplan. Istället 

infördes förutom ämnestid, även individuell tid och gemensam tid (Elmeroth m.fl. 2004, s 6). Under 

den individuella tiden får eleverna själva bestämma vad de ska göra, under den gemensamma tiden 

arbetar skolan med ämnesöverskridande mål från läroplanen (då Lpo94) såsom värdegrundsfrågor 

(Elmeroth m.fl. 2004, s 6). Under undersökningen blev det tydligt att de teoretiska ämnena pressade 

eleverna att välja just sina ämnen under den individuella tiden för att få det betyg de eftersträvade, 

detta gjorde att de praktiska ämnena valdes bort, och därmed fick för lite tid, tid som i de vanliga 

skolorna är låsta till varje ämne (Elmeroth m.fl. 2004, s 54f). Detta gällde alla typer av elever, både de 

som var i farozonen för ett underkänt betyg, och de som eftersträvade ett högre, båda typerna av 

elever behövde, och uppmuntrades att ta av den individuella tiden (Elmeroth m.fl. 2004, s 55). De 

elever som vann mest på detta sätt att arbeta med tid, var de elever som riskerade att inte nå betyget 

Godkänd, de elever som förlorade mest på denna typ av system var mittemellan-eleverna, de som 

utan problem blir godkända men som genom mer stimulans hade kunnat nå längre (Elmeroth m.fl. 

2004, s 97). Skolresultaten skilde sig totalt sett inte mellan försöksskolorna och de vanliga skolorna. 

Dock var det vissa traditionellt sett svaga grupper, såsom pojkar, elever med annat modersmål och 
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elever med föräldrar utan eftergymnasial utbildning, som visade bättre resultat inom framför allt 

engelska, svenska, kemi och matematik i försöksskolorna (Elmeroth m.fl. 2004, s 92). Resultaten i 

fysik och biologi sänktes dock för dessa grupper (Elmeroth m.fl. 2004, s 92). 

Vidare har ramfaktorteorin sedan 1970-talet medverkat i många forskningsprojekt inom 

skolstudier. Ramfaktorsbegreppet har sedan det introducerades använts bland annat i samband med 

analyser av undervisningsprocesser (Lundgren 1972). Sten Pettersson och Gunnar Åsén (1989, s 58) 

använder i sin studie Bildundervisningen och det pedagogiska rummet ramfaktorbegreppet inom estetisk 

skolverksamhet för att hjälpa till att definiera det pedagogiska rummet, ett centralt begrepp i studien, 

som indikerar att det finns begränsningar i skolverksamheten när det kommer till vad som är möjligt 

att genomföra. Genom ramfaktorteorin drar de tydliga kopplingar från bildundervisningen till såväl 

skolpolitisk styrning i form av resursfördelning som till reglering genom styrdokument (Pettersson, 

1989, s 58). Författarna applicerar således ett begränsningsteoretiskt perspektiv på ramfaktorteorin, 

något som Linde, Naeslund och Lindblad(1999) benämner som en form av utvidgad ramfaktorteori. 

Göran Linde använder ramfaktorteorin i sin doktorsavhandling On curriculum transformation: Explaining 

Selection of Content in Teaching (1993). I avhandlingen studeras hur innehållet i undervisningen påverkas 

av såväl läroplaner och andra yttre faktorer som av de inblandade aktörernas tolkningar och 

uppfattningar i samband med beslutsfattning.  Författaren pekar på användandet av ramfaktorteorin 

som en möjlighet att skapa sig en förståelse kring det politiska och administrativa arbete som skapar 

ramar, vilka i sin tur skapar förutsättningar för undervisningen och undervisningsprocesserna (Linde, 

1993,s 28). 

2.4 Teoretiska perspektiv 

I följande avsnitt kommer vi att presentera och behandla de teoretiska perspektiv som används i 

detta arbete: läroplansteori och ramfaktorteori. Vi börjar med att introducera läroplansteorin, som i 

detta arbete används som ett komplement till den så kallade ramfaktorteorin, kring vilken 

undersökningen byggts i första hand. 

2.5 Läroplansteori  

För att denna undersökning inte ensidigt skall fokusera på hur ramarna och resurserna ser ut för de 

olika ämnesgrupperna som vi ämnat studera, presenteras läroplansteorin som ett hjälpmedel för att 

identifiera vad som kan ligga till grund för de styrande ramarna. Läroplansteori har en egen 

forskningstradition och är skild från ramfaktorteorin, även om de två teorierna ligger nära varandra. 

När forskarna såg att det inte bara var just genom de yttre ramarna som undervisningen styrdes 

utvecklades läroplansteori för att studera varför undervisning har, och har haft det innehåll som det 
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har. Man studerade därigenom sambandet mellan samhälle och utbildning (Lundgren 1983, s 7). På 

samma sätt som man kan upptäcka skillnaden mellan syn på intelligens mellan Östasien och USA (se 

ovan), kan man med hjälp av läroplansteori upptäcka politiska och samhälleliga styrningar och 

värderingar som påverkar utformandet av de svenska läroplanerna. Ett av verktygen för att se detta 

kan vara att studera ramfaktorer. Det som skiljer läroplansteori från ramfaktorteori är att fokus inte 

ligger på organisationen utan på en kritisk granskning av de mål- och innehållsfrågor som 

formulerats (Sundberg 2005, s 55). På så sätt ligger läroplansteori närmare den politiska arenan om 

ramfaktorerna beskriver realiseringsarenan, granskar läroplansteori istället formuleringsarenan 

(Lindensjö & Lundgren, 2000, s 171). 

I detta arbete studeras ramfaktorerna för att ge en kritisk blick på hur organisationen ger villkor 

och förutsättningar för olika ämnen och ämnesområden. Läroplansteori används för att beskriva hur 

olika politiska förändringar, framförallt under den senaste tiden, har påverkat dessa förutsättningar. 

Hur ser det egentligen ut i den svenska skolan idag? Här kommer diskussionen om intelligens och 

kunskapsvärdering in, beroende på vem som formulerar skolans mål och innehåll, skapas de olika 

riktningar som skolan får. Och ingen står ensam i sin vision om skolan, det finns traditionella idéer 

om skolan och om kunskap som hela tiden påverkar synen vad skolan syftar till och vilken kunskap 

som ska prioriteras. Läroplansteori kommer alltså att användas för att kunna föra en diskussion om 

kunskapsvärderingar utifrån de data som samlats in. Istället för att observera undervisningen eller 

analysera den nya läroplanen har vi valt att se om denna kunskapsvärdering är synlig utifrån de ramar 

som varje ämne har. Läroplansteori blir ett verktyg för att synliggöra de kunskapssyner som 

återspeglas i de ramfaktorsatsningar som görs. 

2.6 Ramfaktorteorin 

Begreppet ramfaktorer utvecklades av Urban Dahllöf under slutet av 1960-talet och har sedan dess 

varit föremål för vidareutveckling hos ett flertal forskare inom utbildning och pedagogik 

(pedagogiska processer). I följande avsnitt följer en genomgång av ramfaktorteorins utveckling, och 

avslutas med en genomgång av hur vi i detta arbete kommer använda oss av begreppet ramfaktorer. 

2.6.1 Ramfaktorteorins utveckling 

Ramfaktorteorin utvecklades bland annat under inverkan av läroplansteoretiska frågor då 

läroplanerna har en stor roll i de undervisningsprocesser som uppkommer och kan sägas fungera 

som en av de mest begränsande ramarna inom skolan. (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s 103f). 

Ramfaktorteorin brukar delas in i två områden; den tidiga formen, som benämns som den enkla 

ramfaktorteorin, och den senare formen, som benämns som den utvidgade ramfaktorteorin. Den enkla 

ramfaktorteorin handlar i stort om hur organisationens begränsningar påverkar gestaltningen hos 
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den genomförda undervisningen i skolan (ibid. s 97f). Denna form av ramfaktorteori utvecklades av 

Urban Dahllöf i samband med de stora skolreformationerna i den svenska skolan under 1960-talet 

och syftade till att finna samband mellan klassgrupperingar och skolresultat. I sin bok 

Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (1967) presenterade Dahllöf resultat som visade på att de 

politiska och administrativa besluten kring exempelvis timplaner och gruppstorlek påverkar vad som 

inte är möjligt att genomföra i undervisningen och därmed även vilket resultat av undervisningen 

som möjliggörs (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s 97f). Dahllöf hade i sin forskning 

vidareanalyserat resultat från tidigare studier kring gruppsammansättning i 

undervisningssammanhang och det han kom fram till var att det finns övergripande ramar som 

påverkar villkoren för skolans inre arbete, det vill säga processerna som sker i klassrummet, och 

detta var början på det ramfaktorteoretiska tänkandet (Lundgren, 1994, s 9 f). Dahllöf arbetade 

under en längre period vidare med ramfaktorsbegreppet i stora forskningsprojekt med syfte att 

utveckla analyseringsverktyg för undervisningsprocesser (Lundgren, 1994, s 10).  

I takt med att andra forskare, som exempelvis professor Ulf P. Lundgren med avhandlingen 

Frame Factors and the Teaching Process. A contribution to curriculum theory and research on teaching (1972), 

utvecklade Dahllöfs tankar om begreppet ramfaktorer kom även själva ramfaktorteorin att utvecklas. 

Under 1970-talet började man betrakta ramarna som ett uttryck för grundläggande 

samhällsstrukturella villkor (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s 98) och ramfaktorteorin kom så 

småningom att handla främst om ramar för styrning av skolan inom ekonomiska, juridiska och 

ideologiska områden (Lindens & Lundgren, 2000, s 25), till skillnad från den tidigare formen, den 

enkla ramfaktorteorin, där ramarna snarare hade fokuserat på elevsammansättningen i grupperna, 

gruppstorlek och tidsfördelningen. Det är skiftningen mot de ekonomiska, juridiska och ideologiska 

ramarna som kallas för den utvidgade ramfaktorteorin. Under denna fas tog ett reproduktionsteoretiskt 

drag större plats inom ramfaktorteorin, och man ville genom detta finna ett sätt att förklara hur 

samhället reproduceras inom skolan (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s 99). Man inkluderade 

även ramar som tradition, föreställningar hos aktörerna och klassrumsroller för att försöka 

identifiera begränsningar för vad som inte är möjligt i olika undervisningssituationer (Lindblad, Linde 

& Naeslund, 1999, s 99). 

2.6.2 Hur fungerar ramfaktorteorin? 

Trots att det var Urban Dahllöf som 1967 introducerade tanken om ramfaktorer är det vanligt att 

Ulf P. Lundgren är den som kopplas samman med utvecklandet av ramfaktorteorin. Lundgren har 

arbetat med ramfaktorteorin i över 30 års tid och anses ha bidragit stort till utvecklingen av såväl 

teorin som den svenska skolans utbildningspolitik (Stenlås, 2009, s. 89). Ramfaktorteorin bygger 

enligt Lundgren (Lindens & Lundgren, 2000, s 25) i grunden på en enkel tankefigur (se figur 1), vilken 
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även definieras av Gustafsson (1994, s 14) där ramarna ställer upp villkoren för de processer som inte 

sker i undervisningen, genom vilka ett resultat blir synligt.  

 

 

 

 

 

Som man kan se i figur 1 påverkar alltså ramarna inte resultatet direkt, utan indirekt då det istället 

påverkar hur undervisningen genomförs (processen). Det är viktigt att poängtera att ramfaktorteorin 

aldrig haft som syfte att genom att identifiera ramar förutsäga vad som skall ske i 

undervisningssammanhang (Lindblad, Linde och Naeslund, 1999, s 101).  Ramfaktorteorin 

definierar snarare begränsningar inom vilka vissa verksamheter är möjliga och andra inte (Lindens & 

Lundgren, 2000, s 25). Gustafsson (1994, s 14) menar att man, genom att känna till vilka ramar som 

verkar i den aktuella situationen, har möjlighet att förutse vilka processer som inte kommer att kunna 

ske, det vill säga vad som inte är möjligt, och därmed kan man förklara resultatet. Det är alltså 

faktorerna som styr verksamheten som ramar in undervisningens möjligheter och icke-möjligheter 

(Lundgren, 1994, s 9)11. Vidare menar Gustafsson att ramarna är beroende av hur de uppfattas av 

aktörerna, det vill säga lärare, elever, skolledning, föräldrar etc., och vidare hur ramarna därmed 

utnyttjas i de pedagogiska processerna (Gustafsson, 1994, s 14). Genom att definiera och analysera 

de ramar som på olika sätt styr skolverksamheten kan man förstå resultatet av undervisningen på ett 

djupare sätt. Att exempelvis ta hänsyn till de ekonomiska resurserna eller lokalernas utrustning när 

man utvärderar pedagogiska resultat kan skapa en förståelse kring de processer som lett fram till 

resultatet. Ramfaktorteorin kan fungera som utvärderingsmodell på alla nivåer, såväl utvärdering av 

enskilda individer som på systemnivå (Gustafsson, 1994, s 34). 

Dagens ramfaktorteori kan användas som ett verktyg när man vill studera hur pedagogiska 

organisationer begränsar tillika möjliggör processer inom undervisning, och vidare förklara olika 

resultat i undervisningen. (Lundgren, 1994, s 5). I detta arbete kommer ramfaktorteorin i första hand 

användas för att identifiera och ringa in ett urval av faktorer som kan visa på en rådande 

kunskapsvärdering och inverkar på undervisningens möjligheter. Fokus ligger på praktisk-estetiska 

ämnen, med NO-ämnena som en jämförande grupp. De faktorer som valts ut är: ekonomiska resurser, 

lokaler, tid, samt behörighet hos de undervisande lärarna. Precis som ramfaktorteorin i sig inte har för 

avsikt att förutse resultat baserat på ramar är inte heller vårt syfte att förutse och föreslå 

förbättringsmöjligheter. Istället blir ramfaktorteorin ett verktyg som pekar ut ämnesområdenas 

                                                 
11 Se figur 1 

Ramar          Processer      Resultat 

Figur 1: Ramfaktorbegreppet som tankefigur. (Lindens & Lundgren, 2000, s 25, Gustavsson, 1994, s 14) 
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villkor och förutsättningar, en empiri som läroplansteorin sedan kan belysa och i viss mån kanske 

även förklara. För närmare genomgång av hur undersökningen genomförts, se kapitlet för metod. 

 

2.7 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

 

För att visa hur vår litteraturgenomgång hänger ihop med vår bakgrund, utvalda teoretiska 

perspektiv samt vår studie har vi konstruerat en figur (se figur 2). I denna har vi försökt att visa hur 

de presenterade områdena kan kopplas ihop med den genomförda studien kring skillnad i 

förutsättningar mellan PREST och NO.  

 

 
Figur 2: Tankefigur för hur de presenterade områdena kan kopplas ihop med den genomförda studien kring skillnad 

i förutsättningar för PREST och NO. 

I figur 2 kan man se att Läroplansteori studerar samband mellan styrdokumenten och kunskapssyn, 

samt hur detta påverkar utformningen av skolan. Vi menar att det finns ett förhållande mellan 

läroplansteori, kunskapssyn och ramfaktorer som tillsammans skapar förutsättningar för skolan. 

Beroende på vilken kunskapssyn som råder i såväl samhälle som inom de separata skolenheterna 

påverkas olika ämnens förutsättningar och möjligheter. Kunskapssynen kan även inverka på 

ramfaktorernas utformning, som i sin tur även de styr de olika ämnenas möjligheter och 

förutsättningar12. Således kan man säga att ramfaktorer och kunskapssyn är en gemensam ingång för 

vår teori och analysapparat och utifrån denna delar vi sedan upp undersökningen i PREST och NO. 

För att förtydliga detta uppställda samband gjordes en vidare genomgång av relaterade områden i 

kapitlet litteraturgenomgång genom avsnitten för tidigare forskning och teoretiska perspektiv.  

                                                 
12 Exempelvis tid, ekonomi, lokaler, utbildning etc. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Utifrån det som presenterats ovan finner vi det intressant att studera de ramar som ger villkor för 

undervisning i PREST-ämnen, med NO-ämnen som en jämförande grupp. 

 

Syftet med denna studie är således att undersöka olika grundskolors resursfördelning till de praktiskt-

estetiska ämnena samt diskutera vilka kunskapsvärderingar detta återspeglar. 

 

 Vilka skillnader finns mellan praktiskt-estetiska ämnens och naturorienterade ämnens 

villkor vad gäller ramfaktorerna: ekonomi, tid, lokaler samt lärares utbildning och 

behörighet?  

 Vilka kunskapsvärderingar kan med hjälp av läroplansteori observeras i ramfaktorerna 

ekonomi, tid, lokaler, och lärares utbildning och behörighet? 
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4. Förundersökning 

I inledningsfasen gjordes en mindre förundersökning för att kontrollera om det fanns någon 

relevans kring det område som skulle undersökas (Esaiasson, 2007, s 36). Vår hypotes var att de 

ekonomiska förutsättningarna för PREST-ämnena successivt minskar i förhållande till NO-ämnen 

och matematik. Denna förundersökning gav en ingång till den tänkta studien genom att 

förundersökningen presenterade en bild av det fanns en skillnad i den ekonomiska 

resursfördelningen mellan ämnena, något som kan vara en indikation på eventuell skillnad i 

kunskapsvärdering mellan ämnesgrupperna. Observera att PREST-ämnena i förundersökningen 

enbart inkluderar slöjd och bild, samt att matematiken i denna förundersökning friställts från NO-

blocket. Den uppdelning och definition som presenterats kring begreppen PREST och NO i tidigare 

begreppsgenomgång var ej gjord vid det tillfälle förundersökningen genomfördes och de 

begreppsdefinitionerna är således inte giltiga för det som prestenteras i detta kapitel. 

4.1 Genomförande och analys 

Vi kontaktade i januari 2012 Uppsala kommuns avdelning för vård och bildning och anordnade ett 

möte under vilket vi presenterade vår undersökning och bad om hjälp med att samla in budgetar för 

kommunala grundskolor för att få empiri kring resursfördelning. Vi fick tillgång till tre 

läromedelsbudgetar för läsåren 2008-2012 från tre kommunala grundskolor. Vi valde att 

sammanställa budgetarna separat för varje enskild skola och enbart presentera de ämnen som är 

relevanta för vår studie. 

I de studerade budgetarna fanns hos två av skolorna alla 16 obligatoriska skolämnen 

representerade och kategoriserade efter läsår, medan den tredje skolan endast presenterade 

läromedelsanslagen för textilslöjd som en separat kvot och därefter en samlad läromedelsbudget för 

åk 4-6. I tabellerna 1-3 nedan presenteras sammanställningar av tre de skolornas läromedelsbudgetar 

för textilslöjd, bild, NO och matematik i den mån det varit möjligt. 
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Tabell 1: Läromedelsbudget för ämnena textilslöjd, bild, NO och matematik för skola A 2008-2012. Siffrorna i 

tabellen anges i kronor.  

Skola A Textil Bild NO (ke, fy, 
bi, te) 

Matematik 

2008 budget 40 000 15 000 39 000 25 000 

2009 budget 35 000 15 000 43 000 30 000 

2010 budget 40 000 10 000 43 000 30 000 

2011 budget 40 000 10 000 55 000 35 000 

2012 budget 30 000 10 000 110 000 40 000 

 

Tabell 1 visar att ämnet textilslöjd läsåret 2008 hade 40 000 kronor i anslag för läromedel i budgeten 

på denna skola. Läsåret 2012 hade denna summa minskat med 10 000 kronor. Ämnet bild hade 

läsåret 2008 15 000 kronor i anslag, och även inom detta ämne har anslaget minskat mellan år 2008-

2012 och slutat på 10 000 kronor. Vidare kan man i tabellen avläsa att NO-ämnena läsåret 2008 hade 

en budget på 39 000 kronor, vilket år 2012 hade stigit till 110 000 kronor. Även matematikämnets 

anslag har enligt tabellen höjts med nära 50 % från 25 000 kronor läsåret 2008 till 40 000 kronor 

läsåret 2012. 

Tabell 2: Läromedelsbudget för ämnena textilslöjd, bild, NO och matematik för skola B 2008-2012. Siffrorna i 

tabellen anges i kronor.  

Skola B Textil Bild NO (ke, fy, bi, te) Matematik Obs: 

2008 budget 35 000* 30 000 120 000 40 000 *=överstigit 
budget 

2009 budget 35 000* 30 000 100 000 20 000*  

2010 budget 35 000* 30 000 100 000 20 000*  

2011 budget 35 000* 30 000* 100 000 20 000*  

2012 budget - - - -  

 

Tabell 2 visar att ämnet textilslöjd på skola B har haft en oförändrad budget på 35 000 kronor mellan 

läsåren 2008-2011. Dock kan man i tabellen utläsa att ämnet varje år dragit över sin budget, dock 

finns inga värden registrerade kring detta. Vidare kan man i tabellen se att även ämnet bild har haft 

en genomgående siffra på 30 000 kronor mellan åren 2008-2012. Tabellen visar att bildämnet drog 
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över sin budget med odefinierat belopp år 2011. No-ämnena hade år 2008 en samlad 

läromedelsbudget på 120 000 kronor, vilken nästkommande tre år sänkts till 100 000 kronor. Även 

matematikämnet har enligt tabellen fått minskade anslag. Läsåret 2008 låg budgeten på 40 000 

kronor medan det året därpå och framåt halverats till 20 000 kronor. År 2009-2011 drog ämnet över 

sin budget med odefinierat belopp. Avslutningsvis kan man utifrån tabellen konstatera att inga 

värden fanns registrerade för år 2012. 

 

Tabell 3: Läromedelsbudget för ämnena textilslöjd, bild, NO och matematik för skola C 2008-2012. 

Siffrorna i tabellen anges i kronor.  

Skola C Textil Bild NO Matematik Åk 4-6 

2008 budget 22 000 - - - - 

2009 budget 20 000    86 500 

2010 budget - - - - - 

2011 budget 20 000 - - - 93 000 

2012 budget 20 000 - - - 93 000 

 

Tabell 3 visar ett stort bortfall i informationen då inga värden finns angivna för ämnena bild, NO 

och matematik. Dock kan man utläsa att ämnet textilslöjd år 2008 hade 22 000 kr i läromedelsbudget 

medan ämnet år 2009-2012 hade fått minskade anslag till 20 000 kr. Den samlade kvoten för åk 4-6 

ökade sin budget från 86 500 kr läsåret 2009 till 93 000 kr läsåret 2012. 2010 års budget finns inte 

angiven i tabellen då uppgift saknas. Som synes har alltså de ekonomiska resurserna för ämnet slöjd 

minskat med 2 000 kr mellan år 2008-2012, samtidigt som resurserna för den samlade kvoten åk 4-6 

ökat med 6500 kr under åren 2009-2012. 

Som synes i tabell 1, 2 och 3 finns det vissa skillnader såväl inom de presenterade skolornas 

läromedelsbudgetar som mellan dem. I skola A kan en tydlig tendens urskiljas till skillnad i 

ekonomiska resurser under de studerade åren 2008-2012 då PREST- ämnena genomgående fått 

minskade anslag med upp till 10 000 kr samtidigt som No-ämnena fått ökade anslag. Även skola C 

uppvisar vissa tendenser till skillnad i resursfördelning trots att det underlag som studerades i stora 

avseenden var bristfällig. Det gick dock att konstatera att textilslöjden fått minskade anslag samtidigt 

som åk 4-6 fått ökade anslag. När det kommer till skola B ser budgeten ut att vara stabil för PREST-

ämnena textilslöjd och bild, vars kvot varit helt oförändrad under den studerade perioden. I fälten 

för No-ämnena kan man dock se en minskning i budgeten mellan 2008-2009, och därefter även där 

oförändrade siffror. Vid närmare granskning av de presenterade siffrorna kan man dock urskilja att 
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textilslöjden genomgående överstigit sin budget, och även matematiken har överstigit sin budget de 

sista tre åren. 

Utifrån denna studie kan en skillnad i hur de ekonomiska resurserna fördelas mellan de studerade 

ämnesgrupperna PREST- ämnen och NO- (inkl. matematik) ämnen utläsas, och en mer ingående 

studie ansågs därför värd att genomföra för att försöka skapa en bild av om det, utifrån ramfaktorer 

som exempelvis ekonomisk resursfördelning, går att urskilja genomgående skillnader i 

kunskapsvärdering inom de två ämnesgrupperna PREST och NO. 
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5. Metod 

Innan datainsamlingen påbörjas är det viktigt att tydligt formulera problemet som skall undersökas, 

och syftet med detta, för att valet av metod i så hög grad som möjligt skall svara mot 

undersökningens syfte (Lantz, 2007, s 17). Då vårt intresse har varit att studera resursfördelning till 

PREST-ämnen valde vi i förundersökningen att göra en jämförande studie med NO-ämnen för att 

inom varje skolas läromedelsbudget se hur man relativt detta ämnesområde, prioriterar PREST-

ämnen ekonomiskt. I den fortsatta undersökningen genomfördes samma jämförande studie mellan 

PREST och NO, nu förutom ekonomi, även lokaler, tid, lärarkompetens och behörighet. Detta har 

resulterat i att vi i vårt examensarbete både arbetat kvantitativt och kvalitativt med enkät- och 

intervjustudier. Anledningen till att vi valt att jämföra PREST med NO är att vi anser att det finns 

tydliga likheter mellan ämnena som möjliggör en jämförande studie. Båda ämnesområdena kräver 

ämnesspecifik utrustning samtidigt som arbetssättet i undervisningen inom ämnena inkluderar arbete 

av praktisk karaktär. Som komplement till vår enkätundersökning, som fokuserar lärarnas syn på 

ramfaktorer och dess inverkan på undervisningsvillkoren, valde vi även att intervjua rektorer13 för att 

få ytterligare ett perspektiv på ramfaktorer i förhållande till de två studerade ämneskategorierna. På 

så sätt fördjupades vår studie (Lantz, 2007, s 36). Tillsammans med textgenomgångar fungerar detta 

som en metodologisk triangel som ramar in vår undersökning. Detta avsnitt är uppdelat i tre 

områden där vi börjar med att introducera de ramfaktorer som vi valt att studera. Avsnittet fortsätter 

sedan med Enkät som metod och Intervju som metod. 

5.1 Arbetsfördelning 

I arbetet med denna undersökning har vi valt att ansvara för olika områden. Då vår undersökning 

innehåller två olika metoder och därigenom två parallella delstudier, var det naturligt att göra den 

huvudsakliga arbetsfördelningen med dessa som utgångspunkt. Lisa Eriksson har i första hand haft 

ansvar för de texter, det arbete och de analyser som varit kopplat till enkätstudien och Erika Jansson 

har i första hand haft ansvar för det som hört till intervjustudien. Vidare har vi även delat upp 

arbetet med de teoretiska perspektiven där Lisa Eriksson har arbetar fram de texter som rör 

läroplansteori och Erika Jansson har arbetat med de texter som rör ramfaktorteorin. 

Förundersökningen har sammanställts och analyserats av Erika Jansson. Under rubriken tidigare 

forskning har Lisa Eriksson skrivit samtliga avsnitt. Resterande delar av arbetet (sammanfattning, 

bakgrund, resultat och analys, diskussion och konklusion) har skrivits fram tillsammans. 

                                                 
13 Se kapitel 5.5.1 för urval av rektorer 
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5.2 Definition av begrepp, en form av urval 

Praktiskt-estetiska ämnen: Det sätt man idag ser på och organiserar kunskap på är konstruktioner som 

gör att ämnesgrupperingar inte är givna för alla (Aulin-Gråhamn, 2005, s 9). I Lgr69 talas det om 

praktiskt-estetiska ämnen, vilka definieras som bild, slöjd (inkluderar både textilslöjd och trä-och 

metallslöjd), musik, idrott (nuvarande idrott- och hälsa) och hemkunskap (nuvarande hem- och 

konsumentkunskap). Begreppet praktiskt-estetiska ämnen kan rättmätigen användas som ett 

samlingsbegrepp för ovan uppräknade ämnen och har så gjorts bland annat i Kajsa Borgs avhandling 

Slöjdämnet: intryck – uttryck – avtryck (2001). Vi väljer i detta arbete att använda oss av begreppet 

praktiskt-estetiska ämnen, dock med modifikation när det kommer till vilka ämnen vi inkluderar14. 

Viktigt att notera är att vi väljer att i detta arbete vare sig definiera eller värderar begreppet praktiskt 

eller begreppet estetiskt då begreppen är sammankopplade och någon särskiljning därmed inte är 

nödvändig. (Borg 2001, s 11) 

Naturorienterade ämnen: I samlingsbegreppet naturorienterade ämnen ingår enligt Lgr11 (Skolverket, 

2010a, s 111-158) biologi, kemi och fysik. I detta arbete inkluderas även matematiken i begreppet 

naturorienterade ämnen då vi upplever att matematiken är nära sammankopplad till de utbildningar 

där naturvetenskapliga studier bedrivs.  

I detta arbete görs jämförelser mellan praktiskt-estetiska ämnen och naturorienterande ämnen för 

att se om det finns tendenser till kunskapsvärdering och kunskapshierarki mellan dessa två 

ämnesområden. För att förenkla de textstycken som behandlar dessa båda ämnesområden har vi valt 

att använda förkortningar för praktiskt-estetiska ämnen (PREST) och naturorienterade ämnen (NO), 

vilka hädanefter näst intill genomgående kommer att användas i arbetet.  

 Definitioner kring kunskapsbegrepp samt begrepp rörande ramfaktorer och läroplansteori 

definieras i respektive avsnitt. 

5.3 Presentation av kategorier för enkät- och intervjustudier 

Inför den empiriska studien ringades de ramfaktorer in som vi ansåg intressanta att studera i detta 

sammanhang. Nedan presenterar vi de utvalda kategorierna närmare. 

 

Ekonomi 

En av de största styrningsfaktorerna inom skolan är den ekonomiska styrningen (Lindensjö & 

Lundgren, 2000, s 25 ). Det är därför relevant att få en överblick kring om det finns resursskillnader 

                                                 
14 Vi har av olika skäl valt att inte inkludera idrott- och hälsa i vår studie, vilket således gör att detta ämne inte 

heller igår i vår definition av begreppet. Anledningen till detta är att ämnet skiljer sig åt i bland annat tillgång till 

lokaler, samt att skillnaden mellan antal ämnen i de två ämnesgrupperna redan är stor. 
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mellan ämnen när man vill studera kunskapsvärdering. Utifrån förundersökningen kunde vi se viss 

skillnad i resursfördelning vilket gjorde att det var intressant att utveckla studien kring ekonomisk 

resursfördelning i undersökningens vidare empiri. 

 

Lokaler 

Inom PREST- ämnen har lokalen och utrustningen en stor inverkan på hur väl undervisningen kan 

förlöpa. Då ämnena kräver ämnesspecifik utrustning i form av exempelvis symaskiner, vävstolar, 

pressutrustning, spisar och ugnar etc. är det relevant att ta reda på hur lärarna samt skolledningen ser 

på detta. Även No-ämnena kräver ämnesspecifik utrustning för sin undervisning i exempelvis kemi 

och teknik/fysik, vilket gör ämnesområdet lämpligt för jämförelse. 

 

Utbildning 

Lärarnas utbildning är relevant, speciellt när lärarlegitimationen blivit aktuell och det kommit att bli 

tydligare krav på att de lärare som undervisar är behöriga. Vi vill veta om det skiljer sig kring 

behörighet hos lärare mellan de två ämneskategorierna praktisk-estetiska ämnen och NO-ämnen. 

Vidare vill vi veta om det finns skillnader kring erbjudande om alternativt tillgång till fortbildning 

beroende på vilket ämnesområde lärare tillhör (utbud av exempelvis ämnesfortbildning). 

 

Tid 

Inom ramfaktorteorin var tid en av de tidigast definierade ramfaktorerna (Sundberg, 2005, s 55). Vi 

anser det därför viktigt att inkludera tid i denna studie, inte minst då ramfaktorsteorin har en stor 

plats i undersökningen. Hur timplaner ser ut är också relevant att studera då ämnesupplägget i 

PREST-ämnen borgar för avbrott och svinn på ett annat sätt än hos rent teoretiska ämnen. Vidare 

är det intressant att studera hur skolor arbetar för att garantera att elever får de timmar de enligt 

skollagen har rätt till.  

5.4 Enkät som metod15 

Vi har valt att genomföra en enkätundersökning. Motiveringen till detta val är framförallt att de fakta 

som eftersöks inte kräver långa, djupa svar utan kan besvaras med svarsalternativ. Att använda 

enkätundersökning som metod gör också att undersökningen kan nå fler respondenter och därmed 

uppnå högre validitet, till skillnad mot intervjuer, som ändå skulle få en hög grad av struktur utan 

öppna frågor (Esaiasson 2007, s 258-259). 

                                                 
15 Delar av detta avsnitt har tidigare författats i PM för uppsats AUO3, Lisa Eriksson. 
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5.4.1 Datainsamlingsmetod 

En enkätundersökning är en form av respondentundersökning där de svar som samlas in används 

för att hitta mönster, som till exempel kan visa på skillnader mellan olika grupper (Esaiasson s 258, 

2007), vilket passar väl in med vår undersökning. Eftersom studien önskar hitta generella mönster 

blir den kvantitativ, och eftersträvar därför att samla in så mycket data som möjligt på ett i hög grad 

strukturerat sätt, och att presentera resultatet i siffror – i det här fallet i tabeller (Esaiasson 2007, s 

260,267). Enkätundersökningar är en form av frågeundersökning med standardiserade frågor och 

svar (Esaiasson 2007, s 258, 262). 

I den utarbetade enkätundersökningen (se bilaga 2) återfinns både öppna och slutna 

svarsalternativ, de öppna frågorna är relativt enkla att klassificera och därmed kan de analyseras med 

en kvantitativ metod (Esaiasson 2007, s 277-278). Där respondenterna behöver ta ställning återfinns 

dock endast slutna svarsalternativ, ibland med möjlighet till kommentar vilket kan lyfta viktiga 

aspekter av respondenternas situation (Esaiasson 2007, s 277). Vet-inte-svar och mittenalternativ har 

utelämnats för att respondenterna inte ska ”fly” svaren (Esaiasson 2007, s 277). De svar som rör till 

exempel ekonomi per elev och läsår kommer hanteras med yttersta försiktighet och som 

uppskattade och inte absoluta siffror, vilket kommer framgå av följebrevet och presentationen av 

enkäten för respondenterna (se bilaga 1 och 2). 

5.4.2 Urval 

För att få en högre validitet har inte studien begränsats till endast till exempel textillärare, utan 

undersökningen strävar efter ett representativt urval från alla praktisk-estetiska ämnen utom idrott, 

och som tidigare nämnts väljs NO-lärare ut som jämförelsegrupp. Den enkät som utformats 

kommer därför att delas ut till musik-, bild-, hemkunskaps-, textilslöjds-, och trä och metallslöjds-

lärare å ena sidan, och till kemi-, fysik, biologi- och matematiklärare å andra sidan. Matematik skiljer 

ut sig bland dessa ämnen då det är ett ämne som inte kräver särskilt mycket utrustning, vi har dock 

valt att ha med även detta ämne i undersökningen då det är det enda ämne i undersökningen som 

har nationella prov. Vi har valt att begränsa oss till Uppsala kommun och till årskurs 7-9 i första 

hand, då NO-ämnena endast undervisas som egna ämnen i dessa årskurser. Kontakt med alla 28 

grundskolor i kommunen med undervisning i årskurs 7-9 undersöktes, dock uppstod det ett bortfall 

på 13 skolor då det inte framgick vilka lärare som undervisade vilket ämne på deras hemsidor, där e-

postadresserna hämtades. Totalt skickades enkäterna ut till 15 skolor med totalt 154 lärare, varav 85 

var lärare inom något praktiskt-estetiskt ämne, och 69 inom något NO-ämne. Bortfallet blev dock 

stort, totalt 59 svar inkom. Det största bortfallet stod lärarna inom NO för då endast 19 av 69 

svarade på enkäten. Vilket även förstärkte snedfördelningen mellan ämnesgrupperna. Anledningen 

till den ursprungliga snedfördelningen berodde dels på att vi ville få ut enkäter till så många lärare 
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som möjligt, och antalet PREST-lärare var helt enkelt fler, trots att vi uteslutit idrott och hälsa16. 

Viktigt att minnas är att de lärare som medverkat i denna studie inte representerar olika skolor, utan 

enbart sina ämnesgrupper. Därför kommer ingen närmare jämförelse mellan skolorna att göras. 

5.4.3 Bearbetning och analys 

Bearbetningen av det insamlade materialet skedde genom att data från enkäten samlades i en databas 

liknande Excel och sedan analyserades i SPSS17 genom statistisk analys. Huvuddelen av analysen sker 

genom korstabeller, vilket är en form av sambandsanalys som till exempel kan belysa ett samband 

mellan icke-behöriga lärare och praktiskt-estetiska ämnen om ett sådant finns. (Esaiasson 2007, s 

409, 393-442) 

5.4.4 Genomförande 

Då vi hittade ett enkelt sätt att utforma en digital enkät skickades den ut via e-post. Tack vare detta 

kunde vi nå en större grupp av respondenter. Om vi hade genomfört enkätundersökningen ute på de 

fysiska skolorna hade vi haft möjlighet att samla in data från genomomsnitt 5-10 lärare. Dock hade 

vi riskerat ett bortfall av respondenter som av olika anledningar inte fanns tillgängliga för 

medverkan. Mycket tid hade det gått åt till resande mellan skolorna och till eventuellt förarbete att på 

förhand kontakta rektor eller annan ansvarig på de skolor vi ville besöka. 

Den största fördelen med den digitala enkäten är möjligheterna till ett mycket stort urval. Den 

största nackdelen är att mista kontrollen över materialet och respondenterna (Esaiasson 2007, s 262). 

Men detta skulle även vara fallet om vi hade valt att skicka ut materialet per post. Urvalet blir i båda 

dessa fall mer differentierat då svaren bör komma från ett större antal skolor, och därmed ge ett mer 

representativt urval. 

5.4.5 Etiska aspekter enkät 

Enkätmetoden ger en god grund för konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2002, s 12). I materialet 

förkommer inga namn och de inlämnade enkätsvaren är inte knutna till de e-postadresser vi fått tag 

i, respondenterna är alltså anonyma redan från början (vilket de informeras om, se bilaga 1). Då de 

sedan kommer att analyseras i grupp för att se mönster kommer denna anonymitet ytterligare 

förstärkas. Samtycke kommer varje respondent kunna ta ställning till innan de fyller i enkäten 

(Vetenskapsrådet 2002, s 9ff), där även information om studien ges (se bilaga 1), det är självklart 

frivilligt att vara med, de enda påtryckningar respondenterna utsattes för begränsades till två 

                                                 
16 Fördelningen mellan deltagande respondenter och ämne kan studeras i Tabell C, Bilaga 4. 
17 Statistical Package for the Social Sciences, ett program för statistisk analys. 
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påminnelser om deltagande, eftersom ett stort bortfall riskerar att ge låg validitet till studien. Något 

som kan vara problematiskt är att då studien är liten och tar kort tid, och respondenterna troligtvis 

snabbt glömmer sin medverkan, är deras möjlighet att dra undan sitt samtycke till 

forskningsutnyttjande, begränsat (Vetenskapsrådet 2002, s 14). Dock är studien av sådan art att det 

inte handlar om etiskt känsliga ämnen och uppgifterna borde därför inte upplevas som sådant som 

riskeras att dras tillbaka. 

5.4.6 Reflektion över metoden 

Metoden riktar in sig på frågeställningarna genom att tematisera de olika ramfaktorer som fokuserats 

i frågeställningarna. Genom att ställa liknande frågor kring samma tema, uttöms varje område och 

ger därmed studien en högre reabilitet (Esaiasson 2007, s 274). Metoden känns annars som rätt val 

eftersom, som påpekats innan, intervjuer knappast hade gett mer information och inte gett samma 

möjligheter till generaliserbarhet. En textanalys hade inte varit möjlig då de budgetar som då skulle 

ha analyserats skulle ha gett ett statistiskt siffer-resultat liknande enkäten, vilket i så fall hade varit 

metoden även där. Telefonintervjuer uteslöts på grund av det stora arbete som skulle krävas jämfört 

med den valda metoden, även om telefonintervjuer skulle höja kontrollen markant (Esaiasson 2007, 

s 264, 268). Genom att vi valde att skicka ut enkäten via e-post kunde vi få ett stort antal 

respondenter. Dock uppstod problem kring att få in svar, något vi misstänker beror på att ett e-mejl 

är lättare att glömma än ett brev. Det låga antalet deltagare påverkar i hög grad resultatets 

generaliserbarhet och utgångpunkten i en kvantitativ studie. 

5.5 Intervju som metod 

Intervjuerna i detta arbete har gjorts med syfte att fungera som komplement till den genomförda 

enkätundersökningen och vi har inte för avsikt att låta resultaten från intervjustudien stå på egna ben 

(Esaiasson, 2007, s 289). Då enkätundersökningen belyser ramfaktorer och kunskapsvärdering 

utifrån lärarnas perspektiv ansåg vi det naturligt att även infoga skolledningens perspektiv.  

5.5.1 Urval rektorer 

Vårt urval av respondenter baserades i första hand på den förundersökning vi genomförde där vi 

analyserade tre grundskolors läromedelsbudgetar mellan läsåren 2008-2012. Denna studie gav oss 

underlag kring hur de studerade skolorna valt att fördela sina ekonomiska resurser mellan de i vårt 

arbete studerade ämneskategorierna. Då vi redan var insatta i dessa läromedelsbudgetar ville vi gå 

vidare och intervjua rektorerna på dessa skolor för att på så sätt få möjlighet att följa upp 

läromedelsbudgetarna och återkoppla till vår förundersökning. 
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Rektor för skola A från förundersökningen tackade nej till att medverka i vår intervjustudie på 

grund av tidsbrist, medan rektor för skola B valde att medverka. Eftersom att intervjuernas syfte 

enbart varit att fungera som ett komplement till enkätstudien för att belysa våra frågeställningar ur 

ytterligare ett perspektiv snarare än att vara en regelrätt uppföljning till vår förstudie, ansåg vi att 

rektor A var utbytbar som respondent (Esaiasson, 2007, s 295). Således kontaktades ett antal andra 

rektorer på kommunala grundskolor i Uppsala där en rektor valde att medverka i studien. 

Värt att notera är att två av skolorna från förundersökningen är så kallade profilskolor som 

erbjuder profiler för elever i högstadiet inom både PREST-ämnen som NO-ämnen. Då vi i 

huvudstudien valt att fokusera på högstadiets (grundskolan åk 7-9) förutsättningar valdes den tredje 

av de studerade skolorna från förundersökningen, skola C, bort då detta var en F-6 skola. 

Sammanfattningsvis har vi valt att göra ett strategiskt urval av rektorer/respondenter till vår 

kvalitativa intervjustudie. Då det inte är de intervjuade rektorerna i sig som är det intressanta utan 

snarare de tankegångar som de genom intervjuerna kan bidra till att visa, anser vi inte att studien 

påverkades av att två av de tre medverkande skolorna i förundersökningen ersattes med en annan 

rektor i intervjustudien. (Esaiasson, 2007, s 295).  

5.5.2 Datainsamlingsmetod 

I vissa typer av intervjustudier är det viktigt att inte styra respondenterna genom att exempelvis 

presentera möjliga svarsalternativ. I dessa fall lämpar sig en riktad öppen intervjuform med avgränsat 

innehåll och bestämda frågeområden bäst (Lantz, 2007, s 49). Denna form av intervju kallas även 

kvalitativt havstrukturerad intervju och är ett mellanting mellan ett vanligt samtal och ett strukturerat 

frågeformulär (Kvale, 1997, s 32).  I de fall då syftet är att fördjupa förståelsen av ett fenomen är det 

lämpligt att använda en öppnare form av intervjumetod (Lantz, 2007, s 35). I den här metoden deltar 

oftast ett mindre antal personer och intervjuerna blir olika fokuserade beroende på hur 

respondenterna svarar (Lantz, 2007, s 35). 

Vi genomförde två stycken öppet riktade/halvstrukturerade intervjuer med rektorer i 

grundskolan med syfte att belysa bakomliggande orsaker till hur exempelvis ekonomiska resurser 

fördelas mellan ämnen. Kvale (1997) poängterar vikten av att en intervju skall spegla den 

intervjuades upplevelser och uppfattningar, något vi tagit fasta på inför intervjuerna. Denna del av 

vår undersökning kan därför kategoriseras som kvalitativ då intervjuerna i sig inte varit tänkta att 

jämföras sinsemellan utan istället fungera som en möjlighet att utifrån skolledningens sida belysa och 

i viss mån förklara eventuella skillnader som uppmärksammas i ramfaktorer mellan PREST- ämnen 

och NO-ämnen i grundskolan. 
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5.5.3 Strukturering 

För att undvika att i intervjusituationen påverka respondenterna skrevs en intervjuguide med sex 

teman med i huvudsak öppna frågor fram (se bilaga 3). Fyra av de uppställda temana hade i 

huvudsak sin utgångspunkt i våra frågeställningar (se kapitel 2.8) för undersökningen och 

benämndes som Ekonomi, Lokaler, Utbildning/behörighet samt Tidsfördelning. Ett av de två återstående 

temana var Uppvärmningsfrågor, med vilket vi inledde intervjun. Det sista temat behandlade 

Kunskapshierarki och intervju avslutades med sammanfattande frågor som knöt ihop intervjun. Inom 

varje uppsatt tema hade ett antal exempelfrågor formulerats. Frågornas ordningsföljd var inte 

bindande i intervjusammanhangen utan intervjuaren anpassade sig efter samtalet för att inte störa 

respondentens tankegångar i för hög utsträckning (Kvale, 1997, s121). Dock behandlades temana i 

den på förhand uppställda ordningen för att strukturen skulle vara tydlig för såväl intervjuare som 

respondent.  

Såväl Kvale (1997) som Lantz (2007) belyser vikten av att skapa en förståelse för vad det är man 

skall undersöka innan datainsamlingen påbörjas. Genom att skriva fram en intervjuguide 

strukturerades och tematiserades vår undersökning utifrån syftet med arbetet och en tydlig och 

genomtänkt avgränsning kunde presenteras i intervjusammanhangen. 

För att alla intervjuer skulle ske på lika villkor standardiserades intervjuerna i så hög grad som 

möjligt genom att samma intervjuguide användes till samtliga intervjuer likväl som samma 

intervjuare. Med oss till den ena intervjun hade vi även budgetunderlag för den specifika skolan från 

vår förundersökning/pilotstudie. Vid den andra intervjun fick vi tillgång till skolans aktuella 

läromedelsbudget i intervjusituationen. 

5.5.4 Genomförande 

För båda intervjuer avsattes samma tidsram, en timma, och båda författarna till detta examensarbete 

deltog vid genomförandet av samtliga intervjuer. Samtliga intervjuer spelades även in, efter samtycke 

från respondenterna, för att underlätta vid bearbetningen av källmaterialet (Esaiasson, 2007, s 302). 

Samma person ledde de båda intervjuerna och den andra förde anteckningar. Även den som ledde 

intervjuerna förde anteckningar, men på grund av interaktionen och samspelet med respondenterna 

blev dessa anteckningar av naturliga skäl mer kortfattade då fokus låg på både samtalet, den sociala 

atmosfären såväl som den personliga interaktionen (Kvale, 1997, s 148). Detta är en av 

anledningarna till att det är bra att vara två personer närvarande vid intervjuer då man kan fokusera 

på olika saker (intervjua respektive föra anteckningar) vilket gör att intervjun i alla avseenden blir 

bättre i både genomförande och dokumentation än om man intervjuar ensam. I efterhand har man, 

om man är två, möjlighet att prata igenom intervjun samt jämföra de svar som antecknats för att 
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säkerställa att alla svar stämmer och inte är tolkningar gjorda av intervjuaren i efterhand, vilket ökar 

reliabiliteten. 

Intervjuerna genomfördes i enskilda rum på de skolor där de intervjuade rektorerna arbetar. 

Inledningsvis presenterades underökningen och rektorerna hade möjlighet att ställa frågor kring 

arbetet innan intervjuerna inleddes. Intervjuerna följde den på förhand nedskrivna intervjuguiden i 

den mån som var möjlig, dock valde vi att vara flexibla i de tillfällen respondenten kom in på och 

behandlade teman i annan ordning än den vi ställt upp då vi inte ville riskera att påverka och styra 

respondentens svar (Lantz, 2007, s 49). 

5.5.5 Intervjuernas etiska aspekter 

I inledningen av intervjuerna informerades respondenterna om de etiska aspekterna kring intervjun. 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra krav kring intervjuetiska aspekter som alltid bör uppfyllas i samband 

med intervjuer. I samband med att respondenterna kontaktades första gången (via telefon respektive 

e-post) presenterades vår studie och syftet med såväl undersökningen som deras eventuella 

medverkan, som vi poängterade var frivillig. Denna information upprepades även i inledningen av 

intervjuerna, vilket gör att vi anser att Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s 7) är uppfyllt. 

Efter det att information kring vår undersökning delgivits respondenterna hade de möjlighet att 

tacka ja eller nej till att medverka. Då medverkan i forskningsintervjuer skall vara helt frivillig 

(Vetenskapsrådet, 2002, s 10) gav respondenterna sitt direkta samtycke till medverkan när de valde 

att tacka ja till att delta i vår intervjustudie. Således anser vi att vi även har uppfyllt Samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s 9). 

Vi anser inte att själva innehållet i intervjuerna är av känslig natur då kommunala budgetar samt 

anställningsunderlag som utbildning etc är offentliga uppgifter. Vi har trots detta valt att 

anonymisera såväl skolorna som rektorerna samt även valt att inte använda könsbenämningar på 

respondenterna för att undvika att respondenterna skall kunna identifieras av personer i deras 

närhet. Detta anonymiserande arbete stämmer överrens med Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2002, s 13). 

Avslutningsvis har vi i vår studie även förhållit oss till Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s 

14) när vi informerat de medverkande om att den insamlade informationen enbart skall användas i 

samband med denna specifika studie och inte nyttjas av andra eller för annat bruk. 

5.5.6 Bearbetning av materialet 

Hur stor del av genomförda intervjuer som skrivs ut och i vilken form beror av undersökningens 

tidsram, materialets natur samt undersökningens syfte (Kvale, 1997, 155). I många intervjuer räcker 

det att transkribera delar av intervjun då man i sin analys kanske inte har behov av allt som sades 
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(Esaiasson, 2007, s 302). Vi valde i detta arbete att inte transkribera de inspelade intervjuerna 

ordagrant på grund av den snäva tidsram vi hade att hålla oss inom. Istället för att transkribera 

materialet valde vi att utifrån våra samlade anteckningar och de digitala inspelningarna sammanfatta 

det som framkom under varje temaområde i vår intervjuguide. Vissa citat lyftes dock ut från 

bandinspelningarna och nedtecknades ordagrant. 

Ett sätt att bearbeta och analysera materialet är att sammanfatta en genomförd intervju under 

strategiskt uppställda teman/frågor (Esaiasson, 2007, s 305) för att lyfta fram och belysa det för 

undersökningen viktigaste som framkommit under intervjun. Tillsammans med sammanfattningen 

kan man infoga rena citat från intervjun som då fungerar som exempel (Esaiasson, 2007, s 305).  I 

våra sammanfattningar utgick vi från en sammanfattningsteknik vid namn koncentrering där långa 

uttalanden komprimeras till det som var kärnan i uttalandet (Kvale, 1997, s 156;174). I vissa fall kan 

man i anslutning till dessa komprimerade stycken välja att infoga egna kommentarer eller 

funderingar kring det som sagts, vilket vi gjort. Esaiasson (2007, s 305) föreslår att man i detta arbete 

använder anpassade kodblanketter för att få struktur i sitt arbete. Vi valde att utgå från de uppställda 

temana samt utvalda frågor från vår intervjuguide.  Det är dessa sammanfattningar som delvis 

presenteras i vår resultatdel. 

5.5.7 Reflektion över metoden 

Syftet med intervjustudien i detta arbete har varit att belysa de studerade områdena ur ett 

skolledarperspektiv som ett komplement till enkätstudien, som belyser områdena ur ett 

lärarperspektiv. Om vi även i detta sammanhang hade använt enkät som metod hade svaren vi fått in 

inte blivit lika uttömmande då svarsmöjligheterna varit begränsade och inte gett så mycket utrymme 

för respondenterna att vidareutveckla resonemang eller möjlighet för oss att förklara och förtydliga 

frågor etc (Esaiasson, 2007, s 266). På detta sätt undersöker enkäten vad skolorna gör medan 

intervjuerna undersöker vad skolledarna säger att de gör. . Risken med intervjuer är att respondenten 

anpassar sina svar efter undersökningens inriktning, vilket är något vi är medvetna om, därför är det 

av vikt att intervjuerna inte står ensamma, utan kan jämföras med empirin från 

enkätundersökningen. 

Genom att göra halvstrukturerade intervjuer kunde de studerade områdena uttömmas i högre 

grad än om intervjuerna varit helt strukturerade. Genom att i intervjusituationerna även behandla 

teman snarare än specifika frågor med givna svar gavs respondenterna möjlighet att själva utveckla 

sina resonemang, vilket gjorde att svar som inte var förväntade kunde registreras (Esaiasson, 2007, s 

298).  

Om vår studie hade syftat till att studera hur förutsättningarna ser ut på specifika skolor hade 

kanske en tydligare återkoppling till enkätstudiens resultat kunnat göras under intervjuerna.  Genom 
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att istället se respondenterna som källor till att visa tankegångar inom skolledningsperspektivet, 

flyttades fokus från rektorerna som personer till de svårigheter och förutsättningar som finns för 

skolledningen, vilka de nu kunde spegla. Vi är dock medvetna om att antalet respondenter är lågt, 

något som beror på den begränsade tidsperiod som funnits för studien. Om vi hade haft möjlighet 

att intervjua fler rektorer hade säkerligen tydligare mönster kunnat framträda, något som hade 

förstärkt underökningens validitet och reliabilitet. Utifrån denna komplementerande intervjustudie 

har vi fått empiri som möjliggjort för oss att bland annat analysera samband i enkätsvaren då 

respondenterna bidragit med viktiga tankegångar kring vad som kan ligga till bakgrund för vissa 

företeelser som framkommit ur enkätstudien samt bearbetningen av tidigare forskning etc. 

5.6 Undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet 

Inledningsvis bör det poängteras att denna undersökning inte syftar till att vara generaliserbar då 

respondenterna i båda de genomförda delstudierna varit alltför få i förhållande till populationen 

(Lantz, 2007, s 36). Vi anser dock att studien har kastat ett ljus över den problematik som finns kring 

kunskapsvärdering och ramfaktorernas påverkan på de studerade ämnenas förutsättningar och 

möjligheter. 

När det kommer till undersökningens validitet utökades studiens forskningsobjekt då vi valde att 

inkludera två olika perspektiv i studien: lärarperspektivet och skolledarpespektivet. Om vi enbart 

hade valt att genomföra en enkätstudie för att belysa lärarnas perspektiv hade vi haft svårt att 

resonera kring och se samband med de faktorer och begränsningar som ligger bakom de beslut som 

ligger till grund för lärarnas förutsättningar. Genom att addera ett skolledningspespektiv kunde andra 

faktorer, som begränsningar i den ekonomiska situationen samt avsaknad av behöriga sökande till 

tjänster, belysas och inkluderas i studien.  

Studiens reliabilitet är till viss del god då vi varit konsekventa i bruket av de teman som 

genomgående använts i såväl frågeställningar, enkätstudien samt i intervjustudien. I 

intervjusituationerna utgick vi från samma på förhand uppställda intervjuguide, där de övergripande 

temana var de samma som i det uppställda enkätformuläret. Detta konsekventa bruk av teman har 

hjälp till att behålla fokus på det som den samlade studien ämnat studera (våra frågeställningar) och 

gjort att resultaten från de båda delstudierna har kunnat integreras med varandra. Dock kan man 

ifrågasätta om den skeva fördelningen mellan medverkande såväl inom enkätstudien (skev fördelning 

mellan PREST-lärare och NO-lärare) som mellan enkätstudien och intervjustudien påverkar 

reliabiliteten i undersökningen. 
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6. Resultat och analys 

Resultatet från de båda delstudierna presenteras integrerat under teman utifrån de ramfaktorer vi valt 

att studera i frågeställningen: Hur skiljer sig de praktiskt-estetiska ämnenas villkor åt i jämförelse med NO-

ämnena, vad gäller ramfaktorerna: ekonomi, tid, lokaler, och lärares utbildning och behörighet? då delstudiernas 

syfte är att komplettera varandra. Resultaten från enkätundersökningen presenteras i tabeller18 och 

löpande text. De generaliseringar som görs utifrån resultatet från enkätundersökningen är 

begränsade då de endast bygger på respondentsvar från totalt 59 lärare, vilka är snedfördelade i antal 

mellan PREST- (40 respondenter) och NO-ämnen (19 respondenter). Hur fördelningen mellan 

kommunala och friskolor samt stadier ser ut i undersökningen, se Bilaga 4, tabell A och B.  

Resultaten från de genomförda intervjuerna presenteras i form av sammanfattningar av det som 

framkom kring ramfaktorerna. Inte heller här används den insamlade empirin som grund för några 

större generaliseringar då det som presenteras enbart bygger på data från två intervjuer. Presenterad 

data syftar istället till att exemplifiera studerade områdena. Direkta citat samt kommentarer används 

för att belysa materialet. Åtskillnad görs mellan de två respondenterna som Rektor A och Rektor B 

vid direkta citat samt vid speciellt betydelsefulla passager i sammanfattningarna. 

6.1 Skillnad i ramfaktorer för PREST-ämnen och NO-ämnen 

Nedan presenteras de resultat kring skillnader mellan PREST-ämnen och NO-ämnen som 

framkommit i förhållande till de studerade ramfaktorerna. Resultaten analyseras fortlöpande. Vi har 

valt att kategorisera de följande avsnitten efter ramfaktorerna, vilka presenteras i följande ordning: 

ekonomi, tid, lokaler, lärares utbildning och behörighet. 

6.1.1 Ekonomi 

Utifrån intervjuerna kunde det konstateras hur stor roll ekonomin spelar för såväl undervisningen 

som skolan i stort, samt hur beroende ekonomin är av skolpengen och därigenom av elevantalet.  

Intervjuerna visade att det är en marginell del av skolenhetens budget som rektor och skolledning 

har möjlighet och ansvar över att fördela. I första hand är det läromedelsbudgetens resursfördelning 

som åligger de intervjuade rektorerna. Båda respondenterna poängterar att läromedelsbudgeten är 

väldigt liten i förhållande till skolans övriga omkostnader: 

                                                 
18 Resultatet presenteras ej i procent då underlaget är begränsat ,och procent på de flesta ställen skulle riskera att 

bli missvisande. Genom att konsekvent redovisa antal blir det begränsade underlaget synligt. 
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  ”Alltså de flesta kostnaderna finns ju där och hör till… eh... det är ju inget konstigt med det... 

som lönerna är ju fasta till exempel och hyran och sånt. Så… jag skulle säga att ungefär… 2/3 av 

budgeten går ju till löner och hyran kan jag ju inte heller påverka. Så det blir ju inte mycket pengar 

kvar till läromedel och allt det andra då.” (Rektor A) 

För att kunna mäta lärarnas ekonomiska situation ställdes det i enkätundersökningen frågor kring 

vilken slags läromedelsbudget varje lärare har per elev och läsår samt hur lärarna upplevde 

satsningen på sitt ämne från skolledningens sida. I intervjuerna synliggjordes skolledningens 

perspektiv. De två ramfaktorerna ekonomi och lokaler (framförallt vad gäller utrustning) överlappar 

varandra, se därför även resultatet från avsnittet lokaler. Utifrån tabell 1a kan man se att den största 

spridningen i ekonomiska resurser i enkätstudien finns mellan NO-lärarna och inte mellan 

ämnesområdena. Majoriteten inom de båda grupperna har mellan 51-100 kronor per elev och 

termin, det som skiljer ut sig är att 6 PREST-lärare har över 200 kronor per elev och termin, vilket 

inte återfinns hos NO-lärarna. 

Tabell 1a. Ekonomiska resurser per elev och termin, fördelat på PREST- och NO-ämnen. 

 

 
Läromedelsbudget per elev och termin 

 

 

0 kr 

 

1-50 kr 

 

51-100 kr 

 

101-200 

kr 

 

200 kr eller 

mer 

 

Totalt 

 
PREST 2 7 18 7 6 40 

NO 3 5 7 4 0 19 

Total 5 12 25 11 6 59 

       

 

Tittar vi närmare på vilka lärare som har denna budget kan vi se att musik, trä- och metallslöjd och 

framförallt hem- och konsumentkunskap är de ämnen som får mest pengar enligt denna studie (se 

tabell 1b, Bilaga 4). Dock rör det sig om ett fåtal individer och en generalisering är svår att göra. 

De flesta lärare i enkätstudien är missnöjda med skolans satsning på sitt ämne (se tabell 2), något 

som även visar sig i intervjustudien (se nedan). Det finns en tendens till att NO-lärarna är mer nöjda 

i förhållande till PREST-lärarna, dock befinner sig de flesta lärarna kring mitten och på den mindre 

nöjda högerdelen av skalan (se tabell 2). 

Tabell 2. Värdering av skolledningens ”satsning” på ämnet. 

 

 
Skolledningen satsar på mitt ämne 

 

 

I hög grad 

 

I ganska hög grad 

 

Tillräckligt 

 

I låg grad 

 

Inte alls 

 

Totalt 

 
PREST 6 6 11 12 5 40 

NO 1 6 6 5 1 19 

Total 7 12 17 17 6 59 
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Ingen av de intervjuade rektorerna anser att det finns något skolämne som generellt sett kräver 

större andel av läromedelsbudgeten än andra ämnen och inte heller att det finns något speciellt ämne 

som oftare får stå tillbaka till förmån för andra ämnen. Båda respondenterna upplever dock att de 

flesta lärarna är för snävt inriktade mot sina egna ämnen och alltid tycker att just de får för lite 

pengar. I båda intervjuerna framkommer det att lärarna på skolorna har möjlighet att komma med 

önskemål och synpunkter kring läromedelsfördelningen och hur viktigt det är att lärarna själva tar 

detta initiativ: 

 
  ”Det är ju liksom upp till lärarna själva att poängtera om någonting saknas eller behöver bytas ut 

och så.. Om det kommer såna synpunkter får vi ju ta ställning till det då.” (Rektor A) 

 

  ”Det är ju skolledningen som bestämmer hur pengarna ska fördelas… det är det ju.. men lärarna 

kan komma med synpunkter och önskemål om nya läromedel och sånt.. det är upp till varje lärare.. eh 

..man kan väl säga att det beror på person mer än vilket ämne vilka som får byta ut material och så. ” 

(Rektor B) 

  

När det kommer till vilka ämnen som på de intervjuade rektorernas egna skolenheter skulle behöva 

prioriteras de kommande åren, anser rektor B att det inte finns något sådant behov just nu. På den 

andra skolan handlar det om NO-ämnena där det material som finns måste bytas ut och man 

behöver köpa in ny utrustning, något som kommer öka NO-kvoten i läromedelsbudgeten under en 

period. Det framkommer tydligt hur viktigt det är att hushålla med de pengar man har och att man 

måste planera för större inköp av material etc:  

  ”Det är ju som jag sa innan alltså att man kan inte byta ut allt på en gång... eh… vissa år får man 

prioritera det mest akuta och andra år har man bättre ekonomi och då kan man kanske lägga mer 

pengar på att byta ut utrustning och så.. Just nu är det NO-salarna som måste uppdateras en del… det 

kommer ju kosta såklart… då får man kanske hålla lite mer i pengarna på andra håll under den 

perioden… eh … men det är ju så det är.”(Rektor A) 

För att kort sammanfatta de presenterade resultaten för kategorin ekonomi kan man se att 

resursfördelningen i ämnesbudgeterna inte skiljer sig särskilt mycket åt mellan ämnesområdena 

PREST och NO. Både intervju- och enkätstudien visade dock att många lärare är missnöjda med 

den budget de fått sig tilldelade, men vid intervjuerna framgick det att resurstillgången nog till stor 

del handlar om varje enskild lärares initiativförmåga och engagemang. Om läraren vill ha större 

resurser verkar det som att han eller hon får kämpa för det. Frågan är då om det snarare kan handla 

om en samhällsspegling av en struktur där de tillbakadragna lärarna rent ekonomiskt får stå tillbaka 

till förmån för de mer drivande. Vi återkommer även till att det endast är inom PREST-ämnena som 

budgeten ligger på över 200 kronor per elev och termin. Dock är det värt att notera att denna 

budgetkvot främst rör hem- och konsumentkunskap, vilket är ett ämne som uppenbarligen kräver 
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större resurser än andra. Att lagra färskvaror kan tänkas vara en del av den stora omkostnaden och 

någon kunskapsvärdering kan därmed inte fastställas. De musik- trä- och metallslöjdslärare som 

utifrån resultaten har större budget får ses som representanter för den stora variationen som finns 

mellan skolor och deras budget, både vad gäller PREST- och NO-ämnen. Intervjustudien belyser 

även att läromedelsbudgeten är en förhållandevis liten del av skolenheternas läsårsbudgetar, vilket 

kan förklara att de pengar som finns måste fördelas eftertänksamt, något lärarna kan uppleva som 

återhållsamt. 

6.1.2 Tid 

I enkätstudien fick alla lärare svara på hur många lektionspass och hur mycket undervisningstid en 

elev i årskurs 8 har i deras ämne. Vad ett ämne har för tidsutrymme påverkar dess förutsättningar. 

Inom de praktiskt-estetiska ämnena kan en längre tid behövas vid varje tillfälle. Detta syns 

framförallt inom hem- och konsumentkunskap (se tabell 3), där alla utom en lärare har tillgång till 

120 minuter med eleverna per lektionstillfälle och vecka. Bland de andra PREST- ämnena återfinns 

inte så långa lektionspass. Dock är det troligtvis så att eleverna endast har hem- och 

konsumentkunskap en av terminerna i årskurs 8. De praktiskt-estetiska ämnen som har minst tid att 

tillgå är bild och musik, men även 4 av de 13 textillärare som svarat uppger att de har lektioner som 

är kortare än en timme (se tabell 3). Inget PREST-ämne har fler än ett lektionstillfälle i veckan (se 

tabell 4, Bilaga 4).  De ämnen som har både flest lektionstillfällen och mest tid per vecka är 

matematik och biologi (se tabell 4, Bilaga 4 samt tabell 3). Att matematiken har mer tid och fler 

lektionstillfällen speglar timplanen och kursmålen för ämnet. 

Tabell 3. Antal undervisningsminuter per ämne och vecka i årskurs 8. 

 

 
Antal undervisningsminuter per vecka och 

ämne 
 

 
upp till 40 
min/vecka 

 
upp till 60 
min/vecka 

 
upp till 90 
min/vecka 

 
upp till 120 
min/vecka 

 
upp till 160 
min/vecka 

 
upp till 190 
min/vecka 

 
upp till 
eleven 

 
 

Totalt 

 

Textilslöjd 4 1 8 0 0 0 0 13 

Bild 1 3 0 0 0 0 0 4 

Musik 1 3 1 0 0 0 2 7 

Trä- och metallslöjd 0 0 4 0 0 0 1 5 

 Hem och Konsumentkunskap 0 0 1 8 0 0 0 9 

Övriga estetiska ämnen, tex 
dans, drama 

0 0 1 1 0 0 0 2 

Kemi 0 4 1 1 0 0 0 6 

Fysik 0 0 1 0 0 0 1 2 

Biologi 0 1 0 0 2 1 0 4 

Matematik 0 1 0 0 4 1 1 7 

Total 6 13 17 10 6 2 5 59 
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Båda de intervjuade rektorerna uppgav att man på skolorna följer uppsatta timplaner. De 

refererade även båda till den nya kommunala timplanen för Uppsala kommun som tas i bruk 

höstterminen 2012. Rektor A uppgav att skolenheten länge haft samarbete med en närbelägen F-6 

skola, från vilken de får de flesta av sina elever, när det kommer till timfördelning. Detta menade 

respondenten var ett sätt att garantera att eleverna fick de timmar de har rätt till: 

  ”Jag tycker att det är viktigt att man har ett bra samarbete så att det blir en god överlämning. Vi 

och X-skolan har tidigare jobbat fram så att våra timplaner hänger ihop så då vet man att eleverna får 

rätt timmar och så...” (Rektor A) 

På den andra skolan var upptagningsområdet större så ett sådant samarbete var enligt rektor B inte 

möjligt då det skulle involvera för många skolor att ta hänsyn till. Rektor B menade att detta skulle 

bli för komplicerat att genomföra. Istället tar man på denna skola de avsatta timmarna från 

timplanen och delar dem med tre så att eleverna får lika stor del undervisning i ämnena under hela 

högstadietiden (åk 7-9). Viss justering av denna tidsfördelning förekom dock. 

När det kommer till undervisning i PREST-ämnen har eleverna på båda de skolor där 

intervjuerna gjordes undervisning i slöjd under alla tre åren (åk 7-9). På båda skolorna har eleverna 

60 min slöjd per vecka. På den ena skola har man tagit en del tid från slöjdundervisningen för att få 

utökad profiltid för alla profiler utom idrott där den extra tiden tas från de ordinarie 

idrottstimmarna. Profiltiden är den tid som i timplanen kallas för elevensval-tid och uppgår till 90 

min/vecka plus lite extra tid som alltså tas från slöjdtimmarna. Anledningen till detta, uppger rektor 

B, är att det skulle bli för komplicerat att ta tid från olika ämnen för de olika profilinriktningarna:  

”Det är slöjden vi har tagit lite tid från för att fylla på profiltiden… men inte för idrottsprofilen för då 

tas den tiden från idrotten. […] Det hade blivit för komplicerat att ta tid från olika ämnen, om till 

exempel matteprofilen skulle ta tid från vanliga matten och No-profilen från NO:n… det hade inte 

gått och man hade blandat in så många lärare då så då har vi gjort såhär istället för att förenkla det.” 

(Rektor B) 

Värt att notera är att båda de intervjuade rektorerna ansåg att det var viktigt med estetisk verksamhet 

under hela skoltiden eftersom att detta skapar variation i undervisningen: 

  ”Ja jag tycker att det är viktigt att ha obligatorisk slöjd i åk 9…eh… att det inte går att välja bort 

de estetiska ämnena… Skolan är så teoretisk idag och jag tycker att man behöver få den estetiska 

träningen med sig också.”  (Rektor B) 

Men sammanfattningsvis kan man undra om det inte förekommer en kunskapsvärdering när tid tas 

från slöjden för att ge mer profiltid? Speciellt då denna tidsfördelning även gäller för de teoretiskt 

inriktade profilerna som exempelvis matematikprofil. Är inte detta ett exempel på 

kunskapsvärdering, där ett ämne får mer tid på bekostnad av ett annat? Vidare kan en stor skillnad i 
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tidsfördelning utläsas från tabell 3. Viktigt är att i detta sammanhang ta hänsyn till det arbetssätt, 

som i första hand används i PREST-ämnen, som riskerar att skapa tidssvinn då elever måste röra sig 

mycket i lektionssalarna, hämta material, vänta på individuell handledning etc. Man bör fråga sig hur 

mycket tid som återstår av en lektion som endast är 40 minuter lång när detta tidssvinn räknas bort? 

Eventuellt kan hem- och konsumentkunskapens särställning i den presenterade empirin visa att detta 

är en typ av ämne, där en minskning av tiden inte är möjlig då det ju inte går att äta den tillagade 

maten vid nästa lektionstillfälle. Övriga PREST-ämnen har inte samma möjlighet att hävda sig och 

vikten av längre sammanhängande lektionstillfällen. 

6.1.3 Lokaler 

Genom att studera platsen där undervisningen sker kan ett ämnes förutsättningar bli synlig 

(Lindström & Pennlert, 2009, s 44). I denna studie har efterforskning gjorts både vad gäller 

lokalernas placering och om salen har ämnesspecifik utrustning, samt vilken standard denna har. 

Den ämnesspecifika utrustningen är något som krävs inom både NO- och PREST-ämnen.  

När matematik skiljs ut från NO-ämnena visar resultatet att det är främst inom matematik som 

undervisning sker i allmän lektionssal (se tabell 5). Majoriteten av PREST-lärarna har egen lokal med 

ämnesspecifik utrustning, bland NO-lärarna varierar typen av sal och utrustning, dock är det endast 

en som bedriver undervisning i delad, allmän skolsal (se tabell 5).  

Tabell 5. Lokalens utformning 

 

 
Typ av lokal 

 

PREST-ämnen NO-ämnen Matematik Totalt 

 

Egen lokal (eller delad med 
ämneskollega) med 

ämnesspecifik utrustning 
32 6 0 38 

Delad sal med andra 
liknande ämnen, med viss 
ämnesspecifik utrustning 

6 5 2 13 

Delad, allmän skolsal 2 1 5 8 
Total 40 12 7 59 

 

Vad gäller salarnas placering på skolan visar tabell 6 (se Bilaga 4) att nästintill alla är placerade i 

anslutning till övrig verksamhet på skolan, och det finns ingen tydlig skillnad mellan PREST- och 

NO. Däremot kan en viss skillnad märkas i de kommentarer som lämnats. Av de 19 NO-lärarna har 

endast en lärare lämnat en kommentar, och han eller hon menar att det är positivt att NO-salen 

ligger i anslutning till matematiksalen (se Bilaga 5). Bland PREST-lärarna kan ett större missnöje 
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utläsas då fler än vad tabell 6 uppger har uppgett att salen ligger i annan byggnad. Exempelvis ligger 

en sal tillsammans med matsal och uppehållsrum, en annan i en byggnad med endast PREST-ämnen 

och en tredje tillsammans med idrotten (se Bilaga 5). Ytterligare två lärare uppger att slöjdsalen ligger 

på en annan skola, till en tar det 20 minuter för eleverna att gå till (se Bilaga 5). Däremot finns det 

även flera positiva kommentarer (4 stycken), där PREST-salarna ligger centralt placerade i skolan, 

vilket några påpekar är positivt för ämnet och för att lärarna inte ska känna sig isolerade (se Bilaga 5). 

På de båda skolorna där intervjuerna genomfördes finns det fler än en byggnad för lektionssalar. 

Slöjdsalarna och hem- och konsumentkunskapssalarna ligger i en egen byggnad och bildsalarna 

ligger i huvudbyggnaden. Musiksalarna ligger på den ena skolan i huvudbyggnaden och på den andra 

tillsammans med slöjd och hem- och konsumentkunskapssalarna i en fristående byggnad. På båda 

skolorna finns det flera NO-salar som alla ligger i huvudbyggnad. 

Rektor A ansåg inte att salarnas placering borde påverka ämnenas status eller förutsättningar. 

Rektorn sade sig aldrig ha reflekterat över något sådant tidigare.  Rektor B trodde att det kunde ha 

viss påverkan på i första hand de aktuella lärarna som lätt kan bli isolerade från övriga kollegiet när 

de arbetar i en fristående byggnad: 

  ”Jo, det tror jag kan ha betydelse… Det finns ju en risk att de känner sig isolerade från de andra 

på skolan för de är ju så mycket i sina egna lokaler och det kan kanske bli lite ensamt emellanåt… Det 

är viktigt tror jag att de som arbetar där har en bra sammanhållning.” (Rektor B) 

Man kan fråga sig om inte salens placering i förlängningen påverkar undervisningen om det är så att 

salens placering faktiskt påverkar läraren och eventuellt skapar missnöje, så som framgått i 

enkätstudien, eller skapar känsla av isolering från övrigt kollegium, så som intervjustudien visat? 

På båda skolorna där intervjuerna genomfördes är det lärarna som är ansvariga för att se över 

möbler och utrustning i salarna. Även i de allmänna lektionssalarna var lärare utsedda att ansvara för 

detta. Båda rektorerna uppgav att lokalerna och utrustningen ses över inför varje nytt läsår men 

poängterade också vid flera tillfällen att man inte kan byta ut allting samtidigt. På ingen av skolorna 

tas pengar från ämnenas läromedelsbudget vid de tillfällen utrustning (exempelvis möbler, 

symaskiner, labbutrustning etc) behöver bytas ut. Istället används så kallade investeringspengar. 

Vidare framgår av resultaten i enkätundersökningen att lokalens utformning och utrustning är av 

vikt för ett ämnes förutsättningar. En stor majoritet av de tillfrågade lärarna i enkätundersökningen 

anser sig ha en välutrustad, eller ganska välutrustad sal (se tabell 7). Från kommentarerna framgår det 

dock att flera textillärare tycker att deras sal är för liten och en lärare måste flytta utrustningen till 

salen inför varje lektion (se Bilaga 5). Några NO-lärare anser sig ha slitna kursböcker och salar (se 

Bilaga 5). 

Baserat på de presenterade resultaten framkommer det tydligt hur viktig lokalen och utrustningen 

är för undervisningens villkor och genomförande. Enkätundersökningen visade att majoriteten av 
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PREST-lärarna hade egen sal med ämnesspecifik utrustning, vilket även var fallet på de skolor där 

intervjuerna genomfördes. Bland NO-lärarna var salutformningen mer spridd. En tydlig skillnad 

mellan PREST och NO var dock placeringen av lektionssalarna, där PREST-salarna i högre grad 

tenderar att ligga i fristående byggnader, något som utifrån kommentarer från intervjuerna, kan 

tänkas ha en inverkan på undervisningen eller synen på ämnet. Värt att notera är att detta i första 

hand gäller slöjd och hemkunskap. 

6.1.4 Utbildning 

Trots den skeva fördelningen mellan PREST-lärare och NO-lärare i enkätundersökningen kan ett 

resultat uttydas vad gäller lärares behörighet och utbildning. Av de totalt 59 svar vi fick in var det 

endast fyra stycken som inte tagit lärarexamen, vilka alla återfanns inom PREST-ämnena (se tabell 

8). Eftersom enkäten endast gick ut till de lärare som fanns med på de respektive skolornas 

hemsidor kan dock denna siffra vara för låg, då de lärare som har kortare vikariat kanske inte 

mottagit enkäten. Tabell 9 visar de lärare som tidigare arbetat utan behörighet och sedan utbildat sig 

(och alltså är med i denna undersökning). 

Tabell 8. Behöriga och obehöriga lärare inom PREST- och NO-ämnen 

 

 
Lärarexamen 

 

 
Ja 

 
Nej 

 
Totalt 

 

Textilslöjd 12 1 13 

Bild 3 1 4 

Musik 7 0 7 

Trä- och metallslöjd 4 1 5 

Hem och 
Konsumentkunskap 

9 0 9 

Övriga estetiska ämnen, tex 
dans, drama 

1 1 2 

Kemi 6 0 6 

Fysik 2 0 2 

Biologi 4 0 4 

Matematik 7 0 7 
Total 55 4 59 

 

 

Båda de intervjuade rektorerna uppgav att de anser att det är viktigt med utbildning och 

behörighet hos lärarna. Majoriteten av deras anställda lärare hade avlagt lärarexamen. I båda fallen 
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fanns det även här obehöriga lärare i första hand inom PREST-ämnena, närmare bestämt inom slöjd 

och idrott/profilidrottstränare:  

 
 ”Vår trä-och metallärare är den enda obehöriga men han har jobbat på skolan i många år… 

 han är väldigt bra och det är inga problem… men vi har pratat han och jag om han skulle läsa in en 

lärarexamen men han är över 60 så han kände att det var för sent och så [...] Han får förlängt per läsår, 

för vi måste utlysa tjänsten varje år men det är aldrig någon behörig lärare som sökt hittills så… ja..” 

(Rektor A) 

 

”Ungefär 90 % av lärarna har lärarexamen… det är till exempel tränarna (idrottsprofiltränare, red. 

anmärkn.)som inte har lärarutbildning...  men de är ju inte anställda som pedagoger utan som 

tränare… Annars finns de obehöriga spridda mellan ämnena. Det finns väl en 3-4 lärare som inte är 

klara med sina studier och har några poäng kvar.” (Rektor B) 

 

I tabell 9 kan vi se att två av de obehöriga lärarna som deltog i enkätundersökningen har arbetat 

inom skolan utan behörighet i 17 år och en annan i 15 år, värden som inte återfinns inom NO-

ämnena. De NO-lärare som arbetat utan examen har endast gjort det under kortare tid – som längst 

i fem år, och alla dessa har sedan tagit lärarexamen inom sitt ämne. Det framkommer även att det är 

vanligare att lärare inom PREST-ämnen arbetar inom skolan innan de tar sin examen, vilket visas i 

sammanställningen av resultatet för PREST-lärarna varav 24 av 40 aldrig har undervisat utan 

examen, framför 12 av 19 NO-lärare. 

Tabell 9. Antal lärare som arbetat utan examen. 

 

 
Arbetat utan examen 

 

PREST 

 

NO 

 

Totalt 

 

 

Endast arbetat med examen 24 12 36 

1 år utan examen 5 1 6 

2 år utan examen 2 4 6 

3 år utan examen 2 0 2 

4 år utan examen 0 1 1 

5 år utan examen 0 1 1 

6 år utan examen 2 0 2 

7 år utan examen 1 0 1 

8 år utan examen 1 0 1 

15 år utan examen 1 0 1 

17 år utan examen 2 0 2 

Total 40 19 59 

 

Går vi djupare in i lärarnas behörighet kan vi se att flera av de tillfrågade lärarna i 

enkätundersökningen saknar ämneskompetens. Av de som inte har en fullständig examen i de 

ämnen de undervisar i återfinns totalt 18 lärare (se tabell 10, Bilaga 4). Här visar dock resultatet att 
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det främst är NO-lärarna som saknar full ämnesbehörighet, något som även framkom i vår 

intervjustudie där de båda intervjuade rektorerna uppgav att det förekommer att lärare undervisar i 

fler ämnen än vad de har behörighet i. Vid båda intervjuerna kom lärare i SO och NO upp som 

exempel. Lärarna är i dessa fall ofta behöriga i två av SO/NO-ämnena men undervisar i tre eller 

fyra:  

  ”Det vanligaste är väl att SO-lärarna kanske bara är behöriga i samhäll och historia men de 

undervisar ändå i geografi och religion… det är väl likadant i NO:n med det där... att man kanske 

undervisar i fysik också fast man bara är behörig i kemin och biologin.” (Rektor A) 

För att återgå till enkätstudien, är alltså antalet obehöriga NO-lärare högre än tabell 8 visar, då 

hänsyn måste tas till full ämnesbehörighet. Detta framförallt då alla NO-lärare valt att svara på 

enkäten utifrån det ämne de är behöriga i. Dock är det fortfarande så att det inte återfinns någon 

NO-lärare utan lärarexamen i studien, det de saknar är viss ämneskompetens. 

I intervjun med rektor B diskuterades lärarbehörigheten något mer ingående där det framkom att 

rektor ansåg att eleverna riskerar att bland annat tappa kopplingen mellan ämnena om de har för 

många lärare, något som blir aktuellt genom kravet på behörighet i och med den nya 

lärarlegitimationen. Detta kan relateras till NO-lärarna som tidigare påpekats ofta undervisar i flera 

ämnen inom sitt område: 

  ”Det blir många lärare när man skall ha behöriga lärare i alla ämnen. Jag tror inte det är bra för 

eleverna att ha för många olika lärare… man tappar liksom kopplingen till ämnet 

och..eh..ämnesintegreringen. […] Lärarna blir säkrare i de ämnen de är behöriga i men man kan nog 

inte ha behöriga lärare i alla ämnen på en skola, det tror jag knappt finns idag.”(Rektor B) 

Vad gäller fortbildning syns återigen en skillnad mellan PREST- och NO-lärarna i 

enkätundersökningen, där majoriteten (14 av 19) av NO-lärarna har blivit erbjuden fortbildning. 

Siffran för PREST-lärarna ligger på runt hälften (21 av 40) (se tabell 11, Bilaga 4). Inom vilket 

område fortbildningen skett skiljer sig inte åt mellan ämnesområdena, dock fortbildar sig flest inom 

sitt ämne och mer sällan inom pedagogiska frågor (se tabell 12 & 13, Bilaga 4). 

Vid intervjuerna framkom att lärarna erbjuds fortbildning inom både ämnesspecifika och 

pedagogiska områden. Det är generellt både skolledningen och kommunerna som erbjuder 

fortbildning, i första hand kring IT-satsningar, läroplansutbildningar etc. Rektor B tyckte att 

kommunen var dålig på att erbjuda ämnesfortbildning och att detta var den typ som lärarna på 

skolan behövde mest. Rektor B uppmanar sina arbetslag att själva leta efter ämnesfortbildningar och 

fortbildning uppmuntras av skolledningen. 

På den andra skolan ansåg rektor A att man inom matematiken behöver arbeta för att höja 

elevernas resultat genom att avsätta mer tid för diskussion lärarna emellan kring hur man kan jobba 

med att förbättra undervisningen, ta del av forskning och hur man skall arbeta för att nå målen. 
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Rektor A ansåg att den pedagogiska sidan behöver utvecklas inom matematiken för att resultaten 

skall höjas och att lärarna också överlag behöver få mer utbildning inom ämnespedagogik.  

Av resultaten framgår att utbildning och behörighet har stor vikt inom skolan, men att det finns 

undantag som kan diskuteras då resultatet från både enkätstudien och intervjustudien visar att lärare 

kan undervisa i många år utan examen. I resultatet framkom att ett flertal av de medverkande 

PREST-lärarna saknat examen under någon del av sin yrkesverksamhet samt även underisade utan 

examen nu, men att inga NO-lärare saknade lärarexamen eller hade undervisat utan i samma 

utsträckning. 

6.2 Kunskapsvärdering 

I föregående avsnitt, som var kopplad till frågeställningen ”Hur skiljer sig de praktiskt-estetiska ämnenas 

villkor åt i jämförelse med NO-ämnena, vad gäller ramfaktorerna: ekonomi, tid, lokaler, och lärares utbildning och 

behörighet?” har vi redan analyserat vissa faktorer rörande kunskapsvärdering. Detta område kommer 

nu utvecklas ytterligare i behandlingen av resultaten för nästa frågeställning: Hur återspeglas 

kunskapsvärderingar i ramfaktorerna ekonomi, tid, lokaler, och lärares utbildning och behörighet? 

Detta avsnitt innefattar i första hand resultatgenomgång för intervjustudien där kunskapsvärderingen 

behandlades i mer konkret mån än i enkätundersökningen. Nedan presenteras de resultat som 

utifrån denna delstudie kunnat kopplas till kunskapsvärdering. 

6.2.1 Resultat och analysgenomgång av kunskapsvärdering  

Under intervjuerna har det framkommit aspekter som går att härleda till kunskapsvärdering. Rektor 

A tror inte själv att det finns någon kunskapshierarki inom skolvärlden och känner inte att det finns 

någon på skolan. 

  ”Nej jag tror inte att det finns det [kunskapshierarki, red. anm.] längre i hela skolvärlden, jag tror 

att vi har passerat det. Jag tycker inte att man känner av något på denna skolan heller.” (Rektor A) 

Därefter ger rektorn uttryck för att det ändå kanske finns lite rangordning hos eleverna men att det 

inte är uttalat kring något specifikt ämne eller ämnesgrupp. 

  ”Möjligen finns det hos eleverna, men inget gemensamt… det kan gälla vilket ämne som 

helst…Alla är ju fullt medvetna om vikten av matte, svenska och engelska som krävs för behörighet 

tillgymnasiet… det är inte uttalat att de står över de andra (läs ämnena, red. anm.) men visst är det 

viktigt.” (Rektor A)  

Rektor B menar att det finns tendenser till en kunskapshierarki på den egna skola och att det inom 

alla kategorier på skolan (elever, lärare, föräldrar) ”glimmar till” ibland men att det inte är uttalat eller 

jättetydligt.  
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”Ja det finns nog en kunskapshierarki på skolan… det glimmar väl till litegrann ibland hos alla men 

inte jättetydligt… jag tror det finns i hela samhället… ’Är du bra på matte så är du smart’ (ger ett 

exempel, red. anmärkn.)... skolan är ju en spegling av samhället så det vore ju konstigt annars menar 

jag.” (Rektor B) 

Rektor B menar att det är matematik, svenska, engelska och NO som på skolan kan betraktas som 

viktiga ämnen och att de estetiska ämnena kan ligga lite lägre. Rektorn resonerar kring att det är 

kopplat till hur samhället värderar kunskap och uttrycker att skolan är en spegling av samhället.  

  ”Man värderar ju allt efter pengar idag. Ute i samhället så är det ju teoretisk kunskap som ger 

mest pengar och sånt ser man ju.” (Rektor B) 

Rektorn ger även ett exempel från en tidigare arbetsplats där hem- och konsumentkunskapsläraren 

gav bort lektionstid till matematikundervisningen eftersom att hk-läraren själv tycket att matten var 

viktigare än hem- och konsumentkunskap. 

  ”Ibland tror jag att vissa inte vill förhäva sig också. Det var en HK-lärare en gång som i 

lärarrummet sa att matten kunde få lite tid från HK:n om det behövdes inför nationella proven eller 

vad det var för hon tyckte själv att matten var ett viktigare ämne…” (Rektor B) 

Båda respondenterna uttrycker en önskan om att de praktisk-estetiska ämnena måste integreras mer 

med de övriga ämnena och att det är samarbetet som behöver vara en viktig del i framtiden. Rektor 

B uttryckte också en önskan om att de praktisk-estetiska ämnena skulle behöva lyftas. Ett förslag var 

att lärarna skulle ta sig tid att verkligen studera läroplanen för att ringa in det speciellt viktiga och 

sedan arbeta med att verkligen få ut det i undervisningen. 

Rektor B ansåg att de praktisk-estetiska ämnena delvis ger eleverna själva hantverkskunnandet, 

men respondenten såg också ett högre syfte i att träna elevernas estetiska och värderande sidor. 

  ”Det är viktigt att öva sina estetiska sidor, speciellt i dagens samhälle. Det finns ju till exempel 

bilder och budskap överallt idag som man måste tolka och värdera… reklam och sånt.. och musik, det 

är ju en så stor del av samhället också.” (Rektor B) 

Vidare fortsatte rektorn att tala om hur viktigt det är att kunna uttrycka sig och att olika typer av 

begåvning måste värdesättas. Respondenten ansåg att den estetiska träningen i slutändan syftar till att 

utveckla eleverna som personer och förbereda dem för livet. 

  ”Alla är inte världsbäst på att tala eller skriva och då kan man kanske uttrycka sig på andra sätt. 

[…]Det praktiska är viktigt för att få ett bra liv. Vad gör man egentligen mest sen ute i livet? … Lagar 

mat eller räknar algebra...?” (Rektor B) 

För att sammanfatta dessa resultat kan en dold, outtalad kunskapshierarki, där kärnämnena 

värderas högre än andra ämnen, uttydas. Samtidigt som båda respondenterna från intervjustudien 

uttycker en önskan om att lyfta PREST-ämnena bidrar de till att ta tid från dem, som tidigare visats 
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under resultatkategorin tid. Vidare tycks den outtalade kunskapshierarkin återspeglas i studien genom 

lärarnas agerande. Exempelvis synliggjordes detta av hem- och konsumentkunskapsläraren, som själv 

ansåg att matematik var viktigare än sitt eget ämne. Frågan är då om detta även överförs till de 

ekonomiska resurserna och om denna lärare även håller tillbaka sig själv när det kommer till att 

kräva mer ekonomiska resurser för att kunna utveckla och driva sitt ämne framåt? För att hänvisa till 

de genomförda intervjuerna, verkar det finnas en tendens att mycket av ansvaret ligger på de 

enskilda lärarna att begära ekonomiska resurser.  

Men vilken slags kunskap är det då som värderas högt? En av respondenterna i intervjun (rektor 

B) tar upp ekonomi som en viktig aspekt och värdemätare av kunskap samtidigt som rektorn själv 

lyfter vikten av att kunna ta hand om sig själv som en viktig kunskap, kanske till och med den 

viktigaste. 
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7. Diskussion 

Härunder följer en diskussion rörande de resultat som framkommit i studien, i ljuset av den 

bakgrund och tidigare forskning som tidigare tagits upp. 

7.1 Ramfaktorer och kunskapsvärdering 

I figur 3 har ett möjligt förhållande mellan samhällets värderingar och skolan illustrerats, detta utifrån 

resultatet av tidigare forskning och studien som genomförts. Samhället och dess värderingar 

påverkar den kunskapssyn som råder inom skolan (läroplansteori). I nästa steg illustreras även hur 

ramfaktorer påverkar dess förutsättningar och möjligheter (ramfaktorteori). 

 

 
Figur 3: Ramfaktorer och läroplansteorins förhållande till skolan. 

 

På detta sätt påverkar samhällets kunskapsvärderingar varje ämnes förutsättningar, både vad gäller 

indirekt styrning såsom ramfaktorer, och genom direkt styrning, vad gäller läroplaner. Styrningen är 

även påverkad av 1990-talets decentralisering. Följden av decentraliseringen var att  

beslutsmakten och ansvaret för skolan flyttades från statlig nivå till kommunal/lokal nivå (Jarl, 

Kjellgren & Quennerstedt, 2007, s 24) och att de statligt detaljerade reglerna kring verksamhetens 

utformning som följd minskade. Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att såväl de ekonomiska 
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förutsättningarna som tidsfördelningen idag varierar mellan skolor19. Enkätstudien visade en spridning i 

såväl ekonomiska resurser som avsatt lektionstid, något som tyder på att de medverkande lärarnas 

undervisning har förutsättningar som skiljer sig åt. Genom vår intervjustudie fick vi även ett 

skolledarperspektiv på detta vilket bekräftade och tydligt belyste att ansvaret för såväl 

resursfördelning (för läromedel) som tidsfördelning idag åligger de enskilda skolenheterna, något 

som alltså skapar variation. I den tidigare presenterade studien kring ramfaktorer som Skolverket 

gjorde i början av 2000-talet, kunde ett samband mellan de studerade skolornas budget och 

effektivitet påvisas, där större budget gav högre effektivitet (Skolverket 2004, s 26).  Forskarna som 

genomförde denna undersökning menade att detta stödjer hypotesen att de kommuner som 

prioriterar skolan högt också har en effektivare skola. Frågan är om inte detta samband kan finnas 

även inom skolan, där en högre ämnesbudget ökar effektiviteten och resultaten och således kanske 

även värderingen av ämnet? Den rådande kunskapsvärderingen inom varje skola och skolledning 

påverkar alltså troligtvis de ramfaktorer som varje ämne blir tilldelad, detta framför allt då det endast 

är läroplansbudgeten som skolledningen kan påverka i särskilt hög grad, då lokal- och 

lönekostnaderna är relativt konstanta. Även den kunskapsvärdering som finns inom varje kommun 

påverkar verksamheten, då de är fria att organisera sin skolverksamhet i relation till nationella mål 

och riktlinjer (Lindgren 2006, s 30). Att det största ansvaret sedan tillfaller varje enskild lärare att 

begära och önska mer resurser kan även det hjälpa till att hålla upp den rådande strukturen. För hur 

mycket kan en enskild lärare påverka de förutsättningar som finns, och hur låst är han eller hon i de 

strukturer som råder? På detta sätt bekräftar vår studie Gustafssons resonemang att ramarna är 

beroende av hur de uppfattas av aktörerna, det vill säga av lärare, elever, skolledning, kommun och 

föräldrar, något som påverkar hur ramarna därmed utnyttjas i de pedagogiska processerna 

(Gustafsson, 1994, s 14). 

Om man fortsätter studera hur ramfaktorn tid påverkar undervisningsmöjligheterna kan man se 

tydliga kopplingar mellan våra resultat och den juridiska styrning som var en av följderna av 

decentraliseringen.  De centrala styrdokument, som det efter decentraliseringen åligger staten att 

författa, har de enskilda skolorna ansvar att tolka och förverkliga (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 

2007, s 35). Vår studie har visat att timplanerna, ett av de juridiska styrdokumenten, tolkas och 

hanteras olika på olika skolor. Här blir det tydligt att den tolkning av centrala styrdokument som 

krävs av de enskilda skolorna gör att undervisning i dagens skola inte kan göras helt likvärdig. Man 

kan således fråga sig hur överföringen mellan formuleringsarenan staten och realiseringsarenan 

skolan egentligen fungerar? Liksom i de studier med ramfaktorn tid i fokus som tidigare genomförts, 

finns det även i denna studie tendenser till att tid tas från de praktiskt-estetiska ämnena till förmån 

                                                 
19 Observera att begreppen ekonomiska förutsättningarna och tidsfördelningen som här används motsvarar de studerade 

ramfaktorerna ekonomi och tid. 
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för mer teoretiska ämnen (Elmeroth m.fl. 2004, s 55), där tid lånats från exempelvis 

slöjdundervisningen för att istället läggas på profilämnen som matematik, musik och NO, trots att de 

intervjuade rektorerna talar om PREST-ämnen som viktiga. Detta kan vara en spegling av en 

kunskapsvärdering, där teoretiska typer av ämnen och kunskap lyfts fram som det viktigaste, men 

också det enda vägen att gå för att lära sig till exempel räkna och skriva (Marner 2003, 2005). 

För att fortsätt behandla centrala styrdokument har vi i bakgrunden redan konstaterat att det i 

läroplanen för gymnasieskolan, Lgy11 (Skolverket, 2010b), numer är valfritt att läsa estetiska ämnen, 

något som tidigare legat varit obligatoriskt. Är inte detta en form av kunskapsvärdering då vissa 

ämnen genom detta förklaras som frivilliga att arbeta med, medan andra tillskrivs tillräckligt stor vikt 

för att vara obligatoriska? I den genomförda studien skymtar en dold kunskapshierarki i dagens 

skola, där vissa ämnen outtalat anses vara viktigare än andra. Man kan tänka sig att de ramfaktorer 

som finns med och påverkar undervisningens förutsättningar således tydligt finns med och styr även 

denna dolda hierarki där exempelvis tidsminskning och låg resursfördelning inför alla inblandade kan 

tänkas indikera att det förfördelade ämnet och den kunskap det förmedlar inte är värd att satsa på. 

På detta sätt är detta en samhällsspegling, det samhället anser viktigt är det som får hög status i 

skolan, precis som läroplansteorin menar där samhälleliga styrningar och värderingar påverkar 

skolans upplägg (Lundgren 1983, s 19). Att skolan har som syfte att reproducera och förse samhället 

med kompetenta individer gör dock att vi inte kommer ifrån det faktum att skolan måste vara en 

spegel av samhället (Lundgren 2012 s 54, Nordin 2012, 182), annars kan det inte föras framåt och 

vidare. Men vad betyder det att fungera i samhället? Är det att vara bra på fysik, kunna tvätta eller att 

vara en duktig konstnär? Troligtvis ingen av dem. Men vad som ses som viktig kunskap speglar sig i 

läroplaner och betygssystem (Stigendal 2004, s 61), styrsystemen avslöjar kunskapsordningen – 

episteme (Nilsson 2008, s 42, Fransson 2009, s 26), även om det som inte värderas högt här, 

värderas högt någonannastans (Gardner 2001, s 15, 21, 25). Den rådande fokuseringen på det 

mätbara berättar om den dagens episteme, dagens sätt att se på kunskap, om vad, hur och varför 

man ska lära sig saker (Gardner 2001, Säljö 2007, Nilsson 2008, s 42). Det som blir intressant i 

denna undersökning är vad styrsystemen inte berättar om, om det icke-mätbara. Kunskapen som 

PREST-ämnen genererar är i detta resonemang inte mätbar, kan det då resultera i att den då mer 

sälla prioriteras (Nordin, 2012, s 180)? Säger det någonting om samspelet mellan människor och i 

hur någon fungerar i vardagslivet? Säger det någonting om en människas interpersonella eller 

intrapersonella intelligens, eller om en elevs förmåga att tänka kreativt, och således ha förmåga att bli 

en kritiskt tänkande och aktiv deltagare i samhället, med förmåga att styra över sitt eget liv – om den 

demokratiska aspekten (Gardner 2001, s 48, Marner 2005). 

Vad gäller ramfaktorn lärares behörighet, kan en koppling till kunskapsvärdering göras. Då 

komptenta lärare är en utav de viktigaste faktorerna för att elever ska nå målen (Lärarförbundet 

2010), blir det en av de viktigaste ramfaktorerna även i denna studie, om man antar att full 
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behörighet ger god kompetens. Att de obehöriga lärarna återfinns inom PREST-ämnena och inte 

alls inom NO-ämnena blir symptomatiskt för den kunskapshierarki som lyfter faktakunskaper 

(Nordin 2012, s 180, Lindgren 2006, s 180). Medan det hos matematiklärarna inte räcker med 

behörighet för att säkerhetsställa goda resultat och rättvisa betyg, utan måste kontrolleras med 

nationella prov, återfinns det inom PREST-lärarna alltså lärare helt utan behörighet. De båda 

grupperna avproffesionaliseras på två olika sätt, de ena genom statlig kontroll (Lindgren 2006, s 104, 

109), och de andra genom att indirekt berätta att särskild utbildning inte är absolut nödvändig inom 

vissa ämnen. För stora växlar ska kanske inte dras av detta, det stora antalet lärare som arbetat inom 

skolan utan examen kanske mer berättar om PREST-lärares väg in i yrket, än just en 

kunskapsvärdering?  Dock går det inte att komma undan att dessa lärares möjlighet att arbeta utan 

behörighet under längre tid beror på det låga antalet behöriga PREST-lärare, vilket kan observeras 

genom att studera resultatet ovan. Finns det tillräckligt mycket behöriga lärare, finns det inte heller 

platser för icke utbildade lärare. Detta måste dock ställas i kontrast till de resultat som Skolverket 

presenterat, som visar att det inte är lärarnas pedagogiska kompetens som påverkar elevernas 

resultat, utan i högre grad hur erfarna lärarna är (Skolverket 2004, s 23). Dock är det inte kvaliteten 

på undervisingen som är av intresse här. 

Ytterligare en tydlig skillnad mellan PREST-ämnen och NO-ämnen blev synlig i undersökningen, 

gällande lokaler. Att det på vissa skolor kan vara så långt som en tjugo-minuterspromenad till 

slöjdsalen visar inte bara på de resurser som krävs för att bedriva denna typ av undervisning utan 

kanske även speglar en kunskapsvärdering? Kan denna typ av exkludering påverka de lärare som 

arbetar på en skola, men håller till på en annan? Kan detta även ske om de praktiskt-estetiska 

ämnena ligger i en egen byggnad på skolans mark, vilket en av intervjurespondenterna tar upp? Att 

PREST-lärare som har sin sal centralt placerad i skolan var positiva, pekar kanske på att detta inte är 

något självklart. Det enda ämne som inte tycks riskera att bli placerad utanför skolan är bild, ett 

ämne som, relativt de andra PREST-ämnena, inte kräver lika stor del ämnesspecifik utrustning eller 

ställer samma krav på salen där undervinsingen hålls. 

7.2 Synen på kreativitet och praktisk-estetisk kunskap 

Det finns ingen uppenbar uppdelning mellan de praktiskt-estetiska och de naturorienterade ämnena, 

varken hos skolledningen eller hos de lärare som tillfrågats, ingen anser sig vara viktigare än någon 

annan, men vissa (om inte alla) känner sig förfördelade, eller till och med nedvärderar sig själva, 

något en av intervjurespondenterna observerat. Kanske har detta en bakgrund i att det ständiga 

behovet att försvara sin position, sitt syfte och att vara under ständigt nedläggningshot (Schoug, 

Idvall 2003, s 20f)? Risken är att så länge samhället inte har en bredare syn på vad intelligens är 

(Gardner 2001, s 15, 88), vilket innefattar skolledning, lärare, föräldrar, och elever, och inte ser på de 
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musikalisk-rytmiska, kroppslig-kinestetiska och visuell-spatiala intelligenserna som just 

intelligenser/kunskap (Marner 2003, s 44, Gardner 2001, s 47), kommer en åtskillnad fortsätta att 

göras, outtalad eller inte, så som påvisats i intervjuerna. Så länge skolans resultat mäts i effektivitet, 

såsom de presenterade studierna som studerat olika ramfaktorers påverkan på skolors effektivitet 

och resultat, kommer PREST-ämnena troligtvis ha svårt att hävda sig och fortsätta försvara sin nytta 

och typ av kunskap (Gustavsson 2002, s 33), och fortsätta ge bort tid till ”viktigare ämnen”. Vidare 

lyfter ingen av respondenterna från intervjustudien vikten av att även arbeta kreativt och praktiskt 

inom de teoretiska ämnena (Marner 2003, s 48), eller talar om praktisk eller estetisk intelligens 

(Gardner 2001, s 47). Den särskilda kunskapen som lyfts fram är istället hantverkskunskaper och 

demokratiska frågor. Även om det inte kan avläsas av resultaten från denna studie, så blir följden att 

de som lever upp till bilden av den intelligente individen premieras (Gardner 2001, s 15, Nordin 

2012, s 180). PREST-ämnena löper risk att försvinna om deras syften formuleras utifrån andra 

ämnen, om den ämnesspecifika kunskapen inte lyfts fram, något vi återkommer till senare (Marner 

2003, s 47). Men så länge forskarna har tolkningsföreträde för vad kunskap är, och så länge detta 

kommer till uttryck inom skolan i så kallad mätbar kunskap, är det den akademiska världen som 

kommer reproduceras i skolan, och därmed endast en viss typ av kunskap och intelligens (Marner 

2003, s 44, Gardner 2001, s 47). Frågan är varför den mätbara kunskapen har så hög status, när den 

är så lätt att komma åt i dagens informationssamhälle (Säljö 2007, s 20-21). 

Om skolan ska vara en spegel av samhället, är det av vikt att reflektera kring avsaknaden av 

kreativitet som i samtalet om skolan, då detta ofta lyfts fram som en förutsättning på många 

arbetsplatser idag (Marner 2005, s 33). Ingen av respondenterna talar om vikten av förmåga till 

kreativit, varken inom PREST eller några andra ämnesområden. Istället lyfts förmågan att klara sig 

själv (kunna laga mat) och hantverket (se resultat). Fokus ligger alltså på själva görandet och ämnena 

tycks frikopplade från samhället (Marner 2003, s 52). Undantaget är respondentens kommentar om 

förmåga att tolka bilder (se resultat), vilket ger ämnet en stark koppling till samhället och demokrati, 

men har ingen koppling till kreativitet.  

Liksom på de skolor där intervjuerna genomfördes, är det idag vanligt inom vissa kommuner, att 

skolor profilerar sig genom att skapa profiler med till exempel sport-, estetisk- eller naturinriktning. 

Detta blir ett sätt att lyfta skolan ur mängden, och används för att locka elever. Det problematiska 

med framförallt de estetiska profilerna är att de riskerar att bli ämnesgenerella istället för 

ämnesspecifika, vilket framför allt blir problematiskt om tid tas från de vanliga PREST-ämnena 

(Marner 2011). Detta är främst problematiskt gällande behovet av ett kulturellt område för att kunna 

vara kreativ (Ängquist 2000, s 15). Finns det ingen bestämd utgångspunkt, finns det ingenting att 

utveckla, på samma sätt som en innebandyspelare inte kan utvecklas genom att spela fotboll. Dock 

kan även den strikta uppdelningen mellan ämnen hindra kreativiteten, då detta inte speglar hur 

världen ser ut (Marner 2005, s 32), något som kan användas för att dra paralleller till den strikta 
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uppdelningen mellan teoretisk och praktisk kunskap, för är inte denna uppdelning problematiskt om 

människor besitter många olika former av intelligenser (se Gardner 2001), och om varje 

ämnesområde i sig aldrig är endast teoretiskt eller praktiskt (se Marner 2003, 2005)? 
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8. Konklusion 

Finns det då en kunskapshierarki i skolan, och återspeglas denna i varje ämnes ramfaktorer? 

Resultaten visar att det finns skillnader mellan ramarna och förutsättningarna för PREST- och NO-

ämnen, dock är generaliserbarheten ganska låg då antalet respondenter är begränsat, både i enkät- 

och intervjustudien. I de fall då en tydlig skillnad framkommit är detta bara representerat av ett fåtal 

individer. Dock är det vid de tillfällen som ämnesområdena ligger som längst ifrån varandra som en 

struktur kan skymta fram, så som hos ramfaktorerna behörighet och lokaler. Att flera PREST-lärare 

arbetat utan behörighet i över 10 år medan endast någon enstaka NO-lärare arbetat utan examen i 

upp till 5 år, en examen som de dessutom sedan tagit, säger något, även om empiri inte finns hur 

lärare, skolledning och elever tänker kring detta. Men detta för oss vidare till fortsatt forskning, ett 

nästa steg skulle kunna vara att undersöka hur personer inom och utanför skolan talar om praktiskt-

estetisk kunskap och de ramfaktorer som tagits upp, det vill säga vad det finns det för diskurs kring 

detta? Talas det kring matbordet om den obehöriga bildläraren, finns det några reaktioner kring 

detta? Hur skulle samma samtal se ut om den obehöriga matematikläraren? I ett större perspektiv 

skulle detta även kunna handla om samtalet om syftet med skolan, vad är det politiker, rektorer, 

lärare, elever och föräldrar förväntar sig av skolan? Utan att gå händelserna i förväg, kommer 

resultatet av en sådan studie troligtvis bli spretig, skolan är ju trots allt en arena där alla måste 

samsas, från alla åldrar och politiska hörn. 
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   Följebrev            BILAGA 1 

 

Hej!  

 

Vi är två lärarstudenter vid Uppsala universitet som skriver vårt examensarbete om ramfaktorer inom 

skolan. Ramfaktorer är yttre omständigheter som påverkar undervisningen. 

  

De ramfaktorer vi valt att studera är ekonomiska förutsättningar, lärarnas behörighet/utbildning,  

lokalernas utformning/utrustning samt undervisningstid. 

  

Arbetet är upplagt som en jämförande studie mellan praktiskt-estetiska ämnen och NO-ämnena, där 

syftet är att undersöka om det finns skillnader mellan förutsättningarna hos de olika ämnestyperna samt i 

förlängningen även om det finns skillnader i hur de olika ämnestyperna värderas. 

  

Du har fått detta email med bifogad länk till vår nätenkät i egenskap av att du undervisar inom 

grundskolan i antingen ett praktiskt/estetiskt ämne eller ett NO-ämne.  

  

Enkäten innehåller i första hand kryssalternativ och tar ca 5 minuter att besvara. 

Din medverkan är helt anonym och frivillig och kommer bidra till att kasta ljus över rådande förhållanden 

inom skolan. 

  

Dina svar kommer att behandlas på ett säkert sätt och inte användas i andra syften än för just denna studie. 

Möjlighet att ta del av det färdiga resultatet kommer att finnas från och med juni 2012. Om du är 

intresserad av ta del av resultatet skall du svara på detta email och ange din e-postadress. Observera att din e-

postadress inte kommer att kunna kopplas till dina enkätsvar då enkätformuläret fylls i via extern webbplats. 

  

För att besvara enkäten följer du länken nedan. Vi önskar få in ditt svar senast fredag 20 april. 

Tack för din medverkan,  

Lisa Eriksson & Erika Jansson 

Lärarprogrammet, Uppsala Universitet 

  

Besvara enkäten här:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVsa3E3ajBZMnlRai1KUXppVGRrbUE6

MQ  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVsa3E3ajBZMnlRai1KUXppVGRrbUE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVsa3E3ajBZMnlRai1KUXppVGRrbUE6MQ


 Enkät  BILAGA 2 

 

Enkätundersökning kring ramfaktorer inom skolan (endast text, för original, se länk i bilaga 1) 

 

Denna enkät inleds med ett antal bakgrundsfrågor och är därefter uppdelad i avsnitt efter de ramfaktorer vi har valt 

att fokusera på. Frågorna besvaras i huvudsak med kryssalternativ.  

Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara. Dina svar är helt anonyma. 

 

När du besvarar frågorna skall du göra detta utifrån ETT av dina undervisningsämnen. Du väljer själv i listan 

nedan vilket ämne du vill besvara enkäten efter. 

 

Är du NO-lärare? Utgå från Kemi, Fysik, Biologi eller Matematik när du besvarar enkäten, men välj bara ETT 

ämne. Är du lärare inom flera praktiskt-estetiska ämnen? Utgå endast från ETT av dessa ämnen när du besvarar 

enkäten. 

 

Tack för att du tar dig tid att bidra till vår undersökning. 

 

*Obligatorisk 

 

Ange här det ämne du utgår ifrån när du besvarar enkäten: * 

Textilslöjd Bild Musik Trä- och metallslöjd Hem- och konsumentkunskap Kemi Fysik Biologi 

Matematik Teknik Övriga estetiska ämnen, t.ex.: Drama/Dans/Foto 

 

Undervisar du även i något annat ämne? Ange i så fall vilket nedan  

_______________ 

 

På vilken slags skola arbetar du? * 

 Kommunal skola 

 Friskola 

 

Kryssa för de stadier du undervisar i * 

 Lågstadiet 

 Mellanstadiet 

 Högstadiet 

 

Utbildning 

Har du avlagt lärarexamen? * 

 Ja 
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 Nej 

 

Har du avlagt lärarexamen inom alla de ämnen du undervisar i? * 

 Ja 

 Nej 

 

Om NEJ, ange vilka ämnen du undervisar i som du ej har behörighet inom i kommentarsfältet nedan 

Kommentar:  

 

Har du någon ytterligare utbildning inom ditt ämne? Ange i så fall vilken:  

(Ex: påbörjad ingenjörsutbildning, konststudier, folkhögskolestudier med relevans för ditt undervisningsämne etc.) 

  

Hur många år har du arbetat som lärare? * 

  

Hur många år har du arbetat som lärare med fullständig examen? * 

  

Har du blivit erbjuden någon form av fortbildning av skolan där du arbetar? * 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA på förra frågan, inom vilket område har dessa fortbildningar varit?  

(om nej, gå vidare till nästa fråga) 

 Inom mitt ämne 

 Inom didaktik och andra skolfrågor 

 Inom båda områdena 

 

Om NEJ, Har du ändå fortbildat dig på eget initiativ?  

 Ja, inom mitt ämne 

 Ja, inom didaktik och andra skolfrågor  

 Ja, inom båda områdena 

 Nej 

 

Lokaler 

 

Hur är lokalerna där du bedriver din undervisning utformade? * 

 Egen lokal (eller delad med ämneskollega) med ämnesspecifik utrustning 
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 Delad sal med andra liknande ämnen, med viss ämnesspecifik utrustning 

 Delad, allmän skolsal 

Kommentar:  

 

Hur väl utrustad anser du att din skolsal är för dina ämnesbehov? * 

 Mycket väl utrustad 

 Ganska väl utrustad 

 Accepterbart utrustad  

 Undermåligt utrustad 

Kommentar:  

 

Är lokalen belägen i anslutning till skolans övriga lokaler? * 

 Ja 

 Nej, i egen byggnad utan annan verksamhet 

 Nej, i annan byggnad i anslutning till annan verksamhet 

 

Kommentar:  

(Beskriv gärna lokalens placering närmare samt om du anser att detta påverkar din undervisning eller synen på ditt 

ämne i någon mån.) 

  

Ekonomi 

 

Ungefär hur många elever undervisar du per termin? * 

 färre än 100 elever 

 100-200 elever 

 200-300 elever 

 300 elever eller fler 

 

Hur mycket pengar per elev och termin får du för att bedriva din undervisning? * 

(Obs: Pengar till läromedel, materialkostnad etc.) 

 0 kronor 

 1-50 kronor 

 51-75 kronor 

 76-100 kronor 

 101-150 kronor 

 151-200 kronor 
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 200-300 kronor 

 300 kronor eller mer 

 

Påstående: Skolledningen satsar på mitt ämne * 

 (Ur ekonomisk synvinkel, vad gäller lokaler, ekonomi, utrustning, fortbildning etc) 

  I hög grad  1 2 3 4 5    Inte alls  

 

Tid 

 

I vilka årskurser är ditt ämne obligatoriskt för eleverna på skolan? * 

 (ange årskurserna åtskilda med kommatecken. Ex: åk 7, 8, 9) 

  

Hur många minuter i veckan har en elev i årskurs 8 i ditt ämne? * 

(svara i minuter) 

  

Hur många lektionstillfällen i veckan har en elev i årskurs 8 i ditt ämne? * 

  

 

Övriga kommentarer 

 

Har du några övriga kommentarer kring ditt ämne och dess förutsättningar på din skola?  

 

Tack för din medverkan! 

Vi uppskattar dina svar väldigt mycket! 

 

Lisa Eriksson & Erika Jansson 
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Uppvärmningsfrågor: 
 

1) Berätta om din bakgrund. 

  (Tid anställd på skolan, yrkesbakgrund, ämnesbakgrund etc) 

2)Vad tänker du själv om skolans syfte, d v s vad skall eleverna lära sig i skolan?  

  (Vilken kunskap eftersträvar du som rektor? Speglas det i er skola? ) 

 

3) Hur stor inblick upplever du själv att du har när det kommer till skolans ekonomiska resursfördelning, 

lärarnas behörighet och bakgrund, anpassning av lokaler, timplaner etc? 

  (Något område som du inte är bekväm med att behandla i denna intervju?) 

   

Tema Ekonomi 
 

1) Hur mycket kan du som rektor påverka resursfördelningen? 

2) Hur fördelas de ekonomiska resurserna på er skola, beskriv i stort.  

  ( Hyra av lokaler, löner, läromedel, fortbildning etc. Hur mycket kan du påverka här?) 

  (Hur stor del avsätts till läromedel/material? Hur fördelas pengarna mellan ämnena?) 

3) Upplever du att det finns något/några ämnen på skolan som kräver större del av budgeten än andra? 

  (Hur märks det?) 

  (Upplever du att något ämnesområde bör prioriteras i nuläget? Hur tas beslut kring det?) 

4) Hur upplever du lärarnas reaktioner/tankar kring de lagda budgetarna?  

  (Hänvisa till förundersökning för rektor A; skolans läromedelsbudget för rektor B) 

  (Kommentera eventuella avvikelser i budgeten) 

 

5) Har ämneslärarna i de ämnen som kräver ämnesspecifik utrustning/material möjlighet att påverka 

resursfördelningen för läromedel etc? 

  (Upplever du att det finns några ämnen som oftare får stå tillbaka än andra?) 

  (Hur tänker du kring det?) 

 

Ihopknytningsfråga ekonomi/utbildning/behörighet: 

 Återknyta till resursfördelning löner:  

6) Upplever du att lärartätheten på skolan har ökat eller minskat de senaste 5 åren? 

  ( Har ni behövt säga upp lärare de senaste 5 åren, i så fall inom vilka ämnen?) 

  (Har ni anställt lärare de senaste 5 åren, i så fall inom vilka ämnen?) 
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Tema Utbildning/behörighet hos lärarna 
 

1) Hur stor andel (ca) av lärarna på din skola har lärarexamen?  

  - Har ni många obehöriga lärare på skolan om vi definierar behörighet med lärarexamen? 

  - Finns det skillnad i ansökningarna (behöriga/ej behöriga)? 

  - Finns skillnader mellan ämnesområden? 

  - Återfinns de obehöriga lärarna inom något speciellt ämnesområde? 

   - Vad tror du det kan bero på? 

 

2) Förekommer det att lärare på skolan undervisar i fler ämnen än de är behöriga i?  

  - Hur tänker du kring det? 

  - Är det någon grupp som oftare ombeds rycka in än andra? 

 

3) Erbjuds lärarna på skolan fortbildning?  

  - Är det du eller kommun som erbjuder fortbildningen? 

  - Inom vilka områden? Ämnesspecifika, pedagogiska, andra? 

 

4) Hur tänker du som rektor kring utbildning och behörighet bland lärarna? 

 

Tema Lokaler 

 

1) Har alla ämnen på skolan egna lokaler eller är det i första hand allmänna lektionssalar? 

  - Hur ser det ut för PREST-ämnena? Skillnad mellanstadiet/högstadiet? 

  - Hur ser det ut för NO-ämnena? 
 

2) Är lektionssalarna för PREST-ämnen belägna i anslutning till övriga skolan eller ligger de i fristående 

byggnader? 

  - Tror du att detta påverkar undervisningen alt synen på ämnena i någon mån? 

  - Upplever du att lärarna har åsikter om placering av lokaler? 

 

3) Hur ofta ses utrustningen i lektionssalarna över?  

  - I de allmänna lärosalarna? I de ämnesspecifika lärosalarna? 

  - Finns det utrymme för inköp av exempelvis Smartboards, projektorer? Är detta  

  något ni prioriterar? 

  - Finns det utrymme för inköp av den utrustning ämneslärarna efterfrågar? Ex NO-salar, 

  slöjdsalar, HK-salar etc? 
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Tema Tidsfördelning 

 
1) Arbetar ni efter timplaner?  

  - Hur fördelas lektionstiden mellan årskurserna? Beskriv i stort. 

  - Hur tänker du kring timplaner och tidsfördelning? 

 

2) Har ni samarbete mellan andra skolor vid utformandet av dessa? 

  - Vad sker med elever som kommer nya/lämnar skolan? Följs timplanerna upp för att 

  garantera att eleverna får de timmar som är avsatta för de olika ämnena? 

  - Hur tänker du kring det? 

3) Har eleverna på din skola obligatorisk undervisning i estetiska ämnen i åk 9? 

  - Hur tänker du kring det? 

 

Kunskapshierarki 

 
1) Upplever du att det finns en kunskapshierarki på skolan? 

  - Värderas vissa ämnen högre än andra? 

  - Hur visar sig det? 

  - i lärarkollegiet? Bland eleverna? Hos föräldrarna? I ledningen? 

 

2) Har du som rektor någon egen vision/idé över hur PREST- ämnena ska se ut/utformas inom de 

närmaste åren? 

  - Behöver de stärkas på något sätt? 

  - Vilken slags kunskap tycker du det är viktigast att de förmedlar? 

  - Stämmer det överrens med den kunskap du anser att skolan ska förmedla? (Återkoppla 

  till Uppvärmningsfrågorna) 

 

Avslutande sammanknytning av intervju 

Kort sammanfattning av de behandlade temana. 

  - Något du vill förtydliga/få förtydligat?  

  - Har du något mer att tillägga? 
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Tabell B. Respondenternas fördelning över stadier. 

 

 
Undervisar stadium 

 

Mellanstadiet 

 

Högstadiet 

Lågstadiet, 

Mellanstadiet, 

Högstadiet 

 

Mellanstadiet, 

Högstadiet 

 

Totalt 

 
PREST 1 16 6 17 40 

 NO 1 13 0 5 19 

Total 2 29 6 22 59 

 

Tabell C. Respondenter fördelat per ämne 

 
Deltagande respondenter 

 

 
Antal 

 

Textilslöjd 13 

Bild 4 

Musik 7 

Trä- och metallslöjd 5 

Hem och Konsumentkunskap 9 

Övriga estetiska ämnen, tex dans, drama 2 

Kemi 6 

Fysik 2 

Biologi 4 

Matematik 7 

Total 59 

 

 

 

 

Tabell 1b. Ekonomiska resurser per elev och termin, fördelat per ämne. 

 

Tabell A. Skoltyper som ingår i undersökningen. 

 

 
Typ av skola undervisar på 

 

 

Kommunal 

 

Friskola 

 

Kommunal & 

Friskola 

 

Totalt 

 
PREST 32 7 1 40 

 NO 15 4 0 19 

Total 47 11 1 59 
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Läromedelsbudget per elev och termin, fördelat 

per ämne 

 

 

0 kr 

 

 

1-50 kr 

 

 

51-100 kr 

 

 

101-200 kr 

 

 

201kr eller 

mer 

 

 

Totalt 

 

Textilslöjd 0 2 8 3 0 13 

Bild 0 1 1 2 0 4 

Musik 0 2 3 0 2 7 

Trä- och metallslöjd 0 0 4 0 1 5 

Hem och Konsumentkunskap 0 2 2 2 3 9 

Övriga estetiska ämnen, tex dans, 

drama 
2 0 0 0 0 2 

Kemi 1 2 1 2 0 6 

Fysik 0 2 0 0 0 2 

Biologi 0 0 2 2 0 4 

Matematik 2 1 4 0 0 7 

Total 5 12 25 11 6 59 

Tabell 4. Antal lektioner per vecka och ämne. 

 

 
Lektioner per vecka uppdelat per 

ämne 
 

 

1 lek/ 

vecka 

 

2 lek/ 

vecka 

 

3 lek/ 

vecka 

 

4 lek/ 

vecka 

 

upp till 

eleven 

 

1 lek/vecka, 

varannan termin 

 

 

Totalt 

 

Textilslöjd 12 0 0 0 0 1 13 

Bild 3 0 0 0 0 1 4 

Musik 5 0 0 0 2 0 7 

Trä- och metallslöjd 3 0 0 0 1 1 5 

Hem och 

Konsumentkunskap 
8 0 0 0 0 1 9 

Övriga estetiska ämnen, tex 

dans, drama 
0 1 0 0 1 0 2 

Kemi 5 1 0 0 0 0 6 

Fysik 1 0 0 0 1 0 2 

Biologi 1 0 3 0 0 0 4 

Matematik 0 0 5 1 1 0 7 

Total 38 2 8 1 6 4 59 
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Tabell 10. Ämnesbehörighet bland PREST- och NO-lärare. 

 

 
Behörighet i alla ämnen som undervisar i 

 

 

Ja 

 

Nej 

 

Totalt 

 

PREST 31 9 40 

 NO 10 9 19 

Total 41 18 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Placering av lektionssal 

 

 
 

Lokalens placering 

 

 
Belägen vid 

övriga lokaler 

 
I annan 
byggnad 

 
I egen 

byggnad 

 
 

Totalt 

 
PREST 37 3 0 40 

NO 18 0 1 19 
Total 55 3 1 59 

Tabell 7. Lokalens utrustning. 

 

 
Hur välutrustad är lokalen? 

 

 

Mycket 

välutrustad 

 

Ganska 

välutrustad 

 

Accepterbart 

utrustad 

 

Undermåligt 

utrustad 

 

Totalt 

 
PREST 10 19 8 3 40 

 NO 4 9 5 1 19 

Total 14 28 13 4 59 

Tabell 11.  Lärarnas möjligheter till fortbildning. 

 

 
Erbjuden fortbildning 

 

 

Ja 

 

Nej 

 

Totalt 

 
PREST 21 19 40 

NO 14 5 19 

Total 35 24 59 
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Tabell 12. Område fortbildning skett inom, vid ledningens initiativ. 

 

 
Blivit erbjuden fortbildning, Inom vilket 

område? 
 

 

Inom mitt ämne 

 

Inom didaktik och 

andra skolfrågor 

 

Inom båda 

områdena 

 

Inte erbjuden 

 

Totalt 

 
PREST 10 3 9 18 40 

 NO 5 2 6 6 19 

Total 15 5 15 24 59 

 

Tabell 13. Område fortbildningen skett inom, vid eget initiativ. 

 

 
Inte blivit erbjuden fortbildning, fortbildat 

sig ändå? 

 

 

Ja, inom mitt 

ämne 

 

Ja, inom 

didaktik 

 

Ja, inom båda 

områdena 

 

Nej 

 

Erbjuden 

 

Totalt 

 
PREST 7 1 5 10 17 40 

 NO 3 1 0 3 12 19 

Total 10 2 5 13 29 59 
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Kommentarer Material och sal  

Nedan följer enkätrespondenternas kommentarer om materialresurser och lokalens utformning. 
Citaten är direkta och oredigerade 

PREST 

Allt material måste flyttas till salarna inför varje lektionstillfälle. 

Behöver en annan maskin än den jag har för att eleverna ska kunna göra mer avancerade arbeten 

Behöver några små övningsrum. Nu har jag ett grupprum förutom min musiksal, men det räcker inte när 
vi ska spela gitarr, det blir oftast för högljutt. 

Delad lokal med andra liknande ämnen är undermåligt utrust 

Det fungerar hjälpligt, men det är ingen bra sal. 

Har brännungn o drejskivor, datorer med bildbearbetningsprogram, digitalkameror för film och stillbild, 
projektor mm. BRA UTRUSTAD (min kommentar) 

Jag har själv utrustat min sal från grunden BRA 

Saknas viss utrustning: ex. diskbänk men tillgång till handfat i toaletten nära salen 

ska kompletteras inom kort! 

textilsalen är för liten 

Önskar dock en större sal. 

 

NO 

Har inte mycket pengar för inköp av material, böckerna är 10 år gamla och håller på att falla sönder, 
glasvaror helt ok, övrigt lab material är också ok 

Kemi är ett nytt ämne på skolan och jag har inte hunnit fullfölja inköpen 

Vi har projektor; annars är det slitet och inte av den standard som önskas 

 

Kommentarer Lokalens placering 

Nedan följer enkätrespondenternas kommentarer kring lektionssalens placering på skolan 
Citaten är direkta och oredigerade 

PREST 

Bra placering centralt i skolan 

En hörsal med minimal golvyta, eller en NO sal. Mitt ämne är helt frivilligt och har ingen egentlig status, 
men alla gillar att de har möjlighet att få drama. 

I anslutning till uppehållsrum + alla andra ämneslokaler 

I en korridor bredvid andra klassrum, inga träningsrum. 
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I ena änden av bottenvåningen. Hyfsat ljudisolerat, men det skulle behövas en hysat ljudsolerad dörr för 
"hallen" utanför så att elever kan öva i fler lokaler. 

I samma hus som fritidsgård och matsal 

Känns som att ämnet inte anses vara viktigt då det inte finns någon slöjdsal på skolan. 

Ligger centralt placerad, intill musikstudion.  Textil- och trä ligger långt ifrån och det är synd. 

Lokalen ligger i skolbyggnaden 

Lokalen är ansluten till en annan skola i närheten. detta medför att jag har dålig koll på vad som händer i 
skolan iövrigt då jag nästan aldrig är där. Mitt ämne tycker de flesta elever är roligt vilket bidrar till att de 
tycker att det är värt att gå de 20min det tar att ta sig till lokalen! 

Lokalen är centralt placerad nära skolans exp. 

Lokalen är placerad intill textilslöjdsalen nära idrottshallen. Alla salar ligger i samma byggnad. 

länst bort i källaren, skönt på ett sätt men visst kan man tyck att det avspeglar synen på ämnet 

Praktiskt-estetiska salarna ligger mycket centralt i skolan. Superviktigt för att inte känna sig isolerad. 

på en annan skola, eleverna går hit 

Salen är ibland en genomfartled till anliggande sal och även elevskåp. Det bidrar till vissa störande 
moment när elever går förbi och stör arbetande elever/undervisningen 

Vi är på skolan men i ett hus vi delar med idrotten... 

Är i ett hus med bara prestämnen 

NO 

NO-ämnena är granne med matten, vilket är bra. 

 

Kommentarer Delar sal och utrustning 
Nedan följer enkätrespondenternas kommentarer kring typ av lektionssal och tillgång till ämnesspecifik 
utrustning. Citaten är direkta och oredigerade 

 

PREST 

Delar ämnessal med andra lärare i samma ämne 

Har en kombinerad bild/mediasal 

Jag tycker att det är jobbigt att dela en musiksal med allt utrustning 

Liten och trång 

på den andra skolan är lokalen delad 

Salen är delad men allt material för bild finns där. 
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samt delad sal med andra liknande ämnen 

Skolan saknar dramasal 

Undervisningen bedrivs i hemklassrummen 

 

NO 

Fysik, Kemi, Biologi och Teknik i samma salar 

kass ställd fråga då jag har specifik sal i kemi men går runt i ma och NO. 

Kombisal, NO/andra ämnen, ett dragskåp, två diskställen, höga bänkar, byggd för 24 elever, har haft 31-
33 elever under flera år just nu 26-29 st elever 

Skulle vilja ha ansvar för en sal jag ska vara i mestadels 

 

Kommentarer Ämnets Förutsättningar 

Nedan följer enkätrespondenternas kommentarer kring ämnets förutsättningar på skolan de arbetar på. 

Citaten är direkta och oredigerade 

 

PREST 

Det är kul att skolan testar hur drama fungerar på skolan som frivilligt val för eleverna. Om projektet 
fortsätter kommer jag troligen att lyckas förhandla en bättre sal och en budget. Förhoppningsvis. 

8orna har bara musik en av två terminen under läsåret 

Eleverna arbetar ofta med ett ämne intensivt under ett antal veckor, så ibland har de inte mitt ämne under 
en period och sedan mer återkommande pass vid nästa period. Bra för eleverna att kunna fokusera under 
denna tid, men de missar den träning av tekniker och material som är viktig att utveckla med kontinuiteten 
i de praktiskt/estetiska ämnen. Eleverna har även möjlighet att komma på extrapass när de behöver och 
kan själva bestämma över hur mycket mer de har tillgång till bildämnet. 

För många kommentarer 

har bra status 

Har inte svårt att få göra extra inköp utöver min tilldelade ämnespeng. Många andra lärare gör ofta besök 
och tittar. Samarbetar periodvis med andra ämnen. 

Har klagat och kommer att få´mer undervisningtid i bild pga av ny kommunal timplan. 

Jag delar ekonomin med tre andra tror att mina elever kostar mer än de andras.. svårt att avgöra hur 
mycket pengar som läggs på var och en. Några elever har musikprofil och gör av med en del ..andra kostar 
nästan inget alls. 

Jag har ingen aning om budget för musiken. Jag har köpt in en del förbrukningsartiklar samt ersatt det 
digitala trumsetet under detta läsår. 

nej 
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nästa termin blir det år 6,7,8,9. det känns bra att bygga på, slipper bli ett glapp från 5 till 8. 

Skolan verkar inte orioritera ämnet i någon vidare utsträckning. 

Textilslöjd är kul! 

vet ej de ekonomiska ramarna, undervisar elever som går språkintroduktion, alltså inga i åk 8 

Vi har alltid hk i helklass vilket innebär att det är svårt att hålla riktigt bra koll! (en liten perentes bara 
ämnet heter hem- och konsumentkunskap och inte hemkunskap) 

Ämnet måste komma högre upp på viktighetsskalan för det är ett av de populäraste ämnena i skolan 

 

NO 

brist på stödundervisning 

Ekonomifrågan är ställd på ett dumt sätt. Jag har inte en budget utan får göra inköp efter behov. Det är 
alltså omöjligt att svara korrekt på er fråga. Träna gärna på hur man skriver enkätfrågor före nästa utskick. 
Antalet undervisningsminuter varierar me 

Jag vet inte riktigt hur mycket pengar vi har per elev. Jag gjorde bara en snabb uppskattning. 

Neddragningar gör att alla elever inte får lärobäcker. Pengarna som avsätts används till böcker inte till 
materiel för laborationer. En halvklasslektion i veckan, två helklasslektioner med 30 elever i klasserna. 
Detta begränsar så klart undervisningen. 

Tidsangivelserna ovan är ett snitt. Vi läser i temablock där vi har hela dagar med bara fysik under några 
veckor. 

Vi har NO därför stämmer inte ovastående fråga 

Vi läser NO/teknik i block, c:a 5 veckor i taget 


