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Sammanfattning 

 

Bildlärares kamp om att få sina röster hörda hos ledningen. The title in english: The struggle 

with art teachers trying to be heard by the school management. Denna uppsats behandlar en 

undersökning om några bildlärares uppfattning av sin kommunikation med ledningen. 

Undersökningen grundar sig på intervjuer med tre bildlärare vid gymnasieskola X i Karlstad 

där ett estetiskt program finns. Bildlärarna har möjligheten att uttrycka sin uppfattning kring 

lärarlag, arbetsmiljö, ledning, samt kvalitetsförbättring. Syftet är att få reda på hur bildlärarna 

är formade i sitt arbetslag, och vilka möjligheter de har att kunna påverka sin arbetssituation. 

Intervjuerna är även till för att visa hur dessa bildlärare upplever att skolledningen ser på 

bildämnet, och hur mycket stöd de får i form av resursbehov. Det har visat sig att dessa 

bildlärare är upprörda över arbetssituationen. Upplevelsen de har är att det inte finns någon 

struktur i arbetslaget, att bristen på dialog med skolledningen försätter dem i en situation där 

bildarbetslaget lämnats åt sig själva. De intervjuade bildlärarna uppfattar att skolledningen 

inte bryr sig om bildämnet utan fokuserar på administrativa uppgifter. Detta har lett till att 

bildlärarna inte får de resurser de behöver i form av tid att planera givande och kvalitativa 

undervisningar. De saknar resurser för inköp av extra material, förståelse för själva bildämnet. 

De tre intervjuade bildlärarna är eniga i sina svar. Det är för dem en ohållbar situation och de 

vet intet vad de själva kan göra åt situationen då ledningen blundar.   
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1	  Inledning	  
Gymnasieskolan X är en av få gymnasieskolor i Karlstad som erbjuder ett estetiskt program. 

Inom detta program kan eleverna välja bland musik, teater, drama, media och bild. Skolan har 

ett samarbete med en annan närliggande gymnasieskola där programmen är av 

naturvetenskaplig karaktär. Där finns även programalternativet Media, som tillhör estetisk 

verksamhet. Efter några besök hos bildlärarlaget har jag tagit del av bildlärarnas vardag. Den 

informationen resulterar i denna uppsats. Det är viktigt att problematisera detta ämne eftersom 

det har en stor betydelse för skolverksamheten och ungdomars utveckling. Bildämnet är ett 

ämne som behöver lyftas fram framför näsan på ledningen i gymnasieskola X, så att 

bildlärarna kan få en chans att argumentera för sina rättigheter som lärare. 

 

 

1.2	  	  Bakgrund	  	  
Skolans estetiska ämnen ignoreras av den nuvarande skolministern ..] I flera utredningar om olika skolreformer 

reduceras de estetiska ämnena, som exempel tar man bort estetisk verksamhet som gemensamhetsämne 

(kärnämne) i gymnasieskolan till frivilligt val för eleverna  

Citatet ovan är hämtat från den webbaserade tidsskriften Lärarnas Nyheter, skrivet av 

lärarförbundets ombudsman Peter Holfve. Detta politiska synsätt gör det svårt för bildlärare 

som vill nå fram till skolledning, andra lärare och elever för att få förståelse sin arbetssituation 

och bildämnet. Men är det så svart och vitt överallt, eller finns det verksamheter som arbetar 

för estetisk verksamhet? Finns det skolor där ledningen är medveten om betydelsen av 

bildämnet, som för goda dialoger med bildlärarna? 
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2	  Tidigare	  forskning	  

2.1	  Nödvändigheten	  med	  utformning	  av	  lärarlag	  
Enligt Dahlgren (1989) är det är viktigt med ett fungerande arbetslag. Hur ett arbetslag än är 

hopplockat måste det finnas en viss struktur på hur arbetslaget fördelar sitt arbete. Det betyder 

att var och en har en egen roll som syns och hörs. 

Dahlgren, genomsyrar många viktiga faktorer inom en skolorganisation och författaren har 

via boken forskat kring hur en pedagogisk verksamhet bör se ut. En viktig del är att där finns 

olika lärarlag (även om det inte är en obligatorisk konstruktion) som med varje lärares 

expertisområde samarbetar med varandra, genom att regelbundet föra dialoger med varandra 

om hur t.ex. olika mål ska se ut. Lärarlagen träffas vid sidan av undervisningen för att 

gemensamt diskutera olika lösningar. Ibland kan lärarlagen även samråda med eleverna själva 

(Dahlgren mf, s 1). Det är alltså inte obligatoriskt att lärare skapar lärarlag på varken eget 

eller ledningens initiativ, men det har i praktiken visat sig vara av stor vikt för att 

verksamheten ska kunna fungera fullt ut. Alla lärare behöver ha struktur kring sina ämnen och 

är i behov av gemensamma konferenssamtal där de kan sätta upp mål och planer. 

 

Myndigheten för skolutveckling, har tagit fram en bok som heter, Att granska och förbättra 

kvalitet. Där tas bl.a. termen kollegialt samarbete upp, som berättar mer utvecklande om hur 

det kan och bör gå till i en skolverksamhet. Skolors olika lärarlag har stor betydelse för 

forskning kring skolans sammansatta sociala liv. Med det menar författaren att ett bra 

sammansatt arbetslag på ett bra och pedagogiskt sätt har möjligheterna att se vad som sker i 

hela verksamheten. Ett lärarlag har som grupp möjligheten att se till de enskilda eleverna och 

skolkulturen, och kan utefter det tillsammans skapa arbetsplaner. Inom ett arbetslag ses alla 

eventuella problem vilket gör det lättare för ett samarbete till förnyelse (Hedwall, s 2). Även 

här påvisas vikten av formning av arbetslag. 
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2.2	  Generella	  behov	  för	  lärare	  
Behovet av kvalitet ligger i människans natur och är viktig för hennes välbefinnande, att 

personalen har de förutsättningar som behövs är den viktigaste faktorn som bör utredas, innan 

ämnesmålen tas vid. Dahlgren (1989), betonar vikten av att leda anställda som mår bra och 

arbetar med goda förutsättningar. Enligt Dahlgrens olika undersökningar om hur lärares 

arbetssituation är, känner många lärare av psykisk påverkan av den stress som råder. I de 

flesta fall ligger problemen i själva undervisningen där oordning kan ta form. I övrigt känner 

lärarna att de är stimulerade av andra lärare. Som lärare och individ ska rättigheten till 

relevant och otvetydlig information tilldelas. Det är ledningens skyldighet att alla lärare 

tilldelas relevant information. Förordningarna finns för att säkerställa individens rätt till att 

påverka.   

Vidare tas de fysiska förutsättningarna i akt då arbetsmiljön måste utformas så att den inte 

sliter på sinnena. Lokaler och arbetsrum måste vara trevliga och praktiska där det bör finnas 

anordningar som strukturerar upp dokument, i form av pärmar och skåp. Ljuset måste vara bra 

för att inte orsaka huvudvärk o.s.v. Avsaknad av buller och andra störningar är att föredra 

(Dahlgren mf, s 2-4). Författaren menar att dessa kvalitetssäkringar är av a & o för att lärarens 

planering ska kunna fungera utan att han/hon blir utsatt av stress samt oförmåga att kunna 

fokusera. Utöver de basala rättigheterna till god arbetsmiljö är det av stor vikt att läraren får 

stöd i ämnet de undervisar i för att de ska kunna ge eleverna bra förutsättningar. 

 

 

2.3	  Lärares	  syn	  på	  estetiska	  ämnen	  
Thavenius (2004), behandlar forskning kring ämnena kultur och estetik. Forskningarna 

grundar sig på att förespråka kulturlärare i skolan. I Arvika gjordes en fallstudie på ett antal 

rektorer samt lärare för att ta reda på vad de anser om estetiska verksamheter.   

Kultursamordnaren Annika Åstrand planerade och utförde denna studie. I intervjuerna fick 

hon kommentarer av lärarna som t.ex. Vad är konst? Här finns inga konstnärer! De flesta av 

den intervjuade personalen har liten eller ingen kunskap om kultur och dess betydelse. Inte 

ens estetiska läroprocesser anses ingå i någon kursplan. De i lärargruppen som ändå har viss 

kunskap om begreppet estetik svarar att det inte finns tid till att inkludera estetiska 
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estetiska ämnen behövs ju inte riktigt (Thavenius mf, s 67 och 71). Bland dessa rektorer och 

lärare framkom inga tecken på att estetik ska anses vara en viktig faktor och en del av 

kursplanen. De flesta av de intervjuade lärarna har inga kunskaper om vad estetik egentligen 

är och det verkar inte finnas några önskemål om att skolan behöver mer kulturbildning.  

 

Lindstrand (2009), behandlar en studie rörande estetik i skolan och vad olika grundskolelärare 

anser om att ha ämnet i skolan. I studien har lärarna och skolledarna, med egna ord fått berätta 

hur estetisk verksamhet framställs och hur de väljer att legitimera sig själva. En lärare anser 

att ett praktiskt arbete förs fram på ett positivt sätt då den kunskapen är användbar vid en 

naturvetenskaplig teori då eleven t.ex. kanske behöver kunna mäta upp en tapet. En annan 

lärare nämner att det någonstans står skrivet att eleverna ska känna till olika kulturer men att 

den biten inte fått plats i kursplanerna. Det står att eleverna ska varva teori med praktik, och 

det anser denna lärare vara helt rätt för de har redan så mycket teori (Lindstrand mf,  177-

178). Dessa två lärare anser att praktisk verksamhet är viktigt och att det någonstans bör 

finnas med i kursplanen. Dock är ingen av dem speciellt insatt i exakt vad estetisk verksamhet 

är.  

 

Vidare anser en skolledare enligt boken att estetisk verksamhet är nödvändig för bl.a. 

flyktingbarn (s 179). De barnen är i behov att få arbeta praktiskt. Hon pekar också starkt på att 

barn som inte fungerar så bra på teorinivå verkar bli lugnare av att arbeta med estetisk 

verksamhet. De teoretiska lärarna säger ofta att de här problemeleverna är jobbiga, men dessa 

attityder känns inte alls igen när de får arbeta praktiskt. Skolledaren menar, att det är de 

barnen som lyckas bäst på de praktiska lektionerna, som då är t.ex. slöjd och hemkunskap, 

Lindstrand anser att dessa åsikter 

gällande estetisk verksamhet kan tolkas på tre olika sätt. Dels kan det tolkas som att de 

praktiska ämnena är mindre koncentrationskrävande. Det kan även ses som att problemelever 

behöver få arbeta extra med estetisk verksamhet för att klara av teoriämnena. En tredje 

tolkning kan vara att problemeleverna med hjälp av estetisk verksamhet behöver kompenseras 

för att de inte lyckas så bra på teorilektionerna (Lindstrand mf, s 190-181). De intervjuade 

lärarna och skolledarna verkar se de estetiska verksamheterna som ett positivt och nödvändigt 
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inslag. Det kan tolkas som estetiska ämnen bidrar till terapeutiska effekter på elever som har 

det svårt i teoretiska ämnen och är därför nödvändiga. Estetisk verksamhet får goda lovord i 

berörda skolor. Dessa lärare och skolledare har ingen djupare kunskap kring de estetiska 

ämnena och se dem som mer terapeutiska än bildande. 

Thavenius (2004), nämner att lärare kan lägga estetiska perspektiv på alla ämnen, all 

undervisning och på hela skolans verksamhet. Alla lärare i skolan behöver utveckla sina 

kulturkunskaper och kompetens i förhållande till undervisningsämnet och i förhållande till de 

elever som ska undervisas. En estetisk praktik består av människor som för dialoger med 

varandra, som är teoretiskt och praktiskt verksamma för att uppnå samma mål genom att 

gestalta känslor, upplevelser och idéer (Thavenius mf, s 31). Att lägga estetiska perspektiv på 

en hel verksamhet kan tolkas som att ledning och personal satsar stort på att från ledningens 

rum in till klassrummet, skapa roingivande arbetsanda. 

 

 

2.4	  Estetikens	  betydelse	  
Inledningsvis kommer här några rader taget ur skolverkets (rapport i pdf format) allmänna 

läroplan. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Skolorna ska arbeta efter att: 

Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en 

 

 

Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för 

att stärka denna förmåga hos alla som verkar där ). 

 

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för 

att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas 

utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och 

samhällslivet. . 
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kolan ska sträva efter flexibla lösningar för organisation, kursutbud och arbetsformer (s 8). 

 

ektorn ansvarar för skolans resultat och har inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer efter elevernas 

skiftande behov och förutsättningar, samt att skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt 

elevinflytande gynnas (s 15). 

 

Dessa urval av punkter ska hjälpa till att visa skyldigheterna som skolan ska arbeta efter. De 

ska visa att både lärare och ledning ska se en stor öppenhet för olika former av kunskap och 

arbetsmetoder. Det är främst den sistnämnda punkten som spelar stor roll i relation till estetisk 

verksamhet.  

 

Hjort (2001), belyser estetik som en kunskapsform. Elever ska få uppleva olika uttryck för 

kunskap, genom att skolarbetet ska genomsyras av de intellektuella såväl som de praktiska, 

sinnliga och estetiska aspekterna. Hjort nämner vidare att lärare ska känna att de tar del av 

detta synsätt, men att det ur ett estetiskt perspektiv kan vara svårt eftersom många lärare inte 

har någon konstnärlig utbildning (Hjort, s 80-81). Författaren nämner skolarbetet ur ett 

allmänt synsätt vilket kan tolkas som att alla skolarbeten borde eftersträva de olika uttrycken.  

 

Karlsson (1998), lyfter fram Vygotskys teori om att människan har två grundläggande typer 

av handlingar, den reproducerande och den kreativa. Den reproducerande är återskapandet av 

tidigare erfarenheter och handlingsmönster och är förknippat med minnet. Den kreativa 

innebär skapandet av nya spår. Till det behövs fantasi och föreställningsförmåga. Vygotskty 

menar att kreativiteten är livsnödvändig för att människan ska kunna anpassa sig till framtiden 

och till förändringar i tillvaron (Karlsson, s 123). Det är då underförstått att varje individ i en 

hel skolverksamhet är i behov av att få känna och öppna den kreativa sidan för att tillvaron 

ska bli dräglig.  
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2.5	  Ledningens	  ansvar	  
Även om ett lärarlag vill åt samma håll tar det stopp om ledningen inte har samma vision. 

Settergren (2003), berättar i sin bok om olika modeller för att elever och skolan som helhet 

ska kunna uppvisa bra resultat i en tilltalande atmosfär. Författaren talar om förutsättningar 

för utveckling och kommer in på engagerat ledarskap. För att en skola ska utvecklas krävs en 

ledare som är stark och engagerad och har ett genuint intresse för skolans huvudprocesser, 

undervisning och lärande. Skolledaren bör enligt Settergren ha en mängd instrument med 

vilka han eller hon kan skapa goda förutsättningar med hjälp av skolans budget och 

organisation. Det är i arbetslagen som idéer och utvecklingsförslag diskuteras men det är i 

grund och botten skolledaren som tar det slutgiltiga beslutet. Eftersom skolledaren är ansvarig 

för skolans alla aktiviteter är det av vikt att skolledaren själv går ut i klassrum och observerar 

undervisningen. Detta förutsätter att ledaren är pedagogiskt insatt och har kunskap om skolans 

elever så att stödinsatser kan sätta in om så behövs. Vidare menar Settergren, att en skolledare 

måste ha kunskap om sin personal så att även den har de bästa förutsättningarna. En 

skolledare behöver precis som läraren ha föräldrakontakt och ha kunskap om eleverna för att 

få en ordentlig överblick av skolsituationen (Settergren, s 78).  

 

 

Det finns verksamheter där både lärare och ledning har samma visioner. Lindgren (2006), 

berättar mer om det i sin avhandling som behandlar diskursiva positioneringar i samtal med 

lärare och ledning. Rektorn för en grundskola som beskrivs i avhandlingen, anser att elever 

måste få ta en ordentlig paus med jämna mellanrum, och därmed hitta lösningar för en 

anpassad studiegång. Om en elev är väldigt bra i t.ex. praktiskt-estetiska ämnen ska hon/han 

få arbeta med det. Det är viktigt att is

kombinera det med sådant eleven får energi av. Denna rektor anser att elever med hjälp av 

praktiskt-estetiska ämnen, kan bli duktiga i ämnen som mattematik och engelska (Lindgren, s 

99 och 117). Här visar Lindgrens samtal med verksamheten att ledningen är öppen för estetik 

i skolan, samt att estetik borde ligga som grund i alla ämnen. Det visar även att skolledningen 

är öppen för lärares tankar och synpunkter vilket pekar på en bra dialog. 
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2.6	  Problemlösningar	  för	  bästa	  möjliga	  förutsättningar	  för	  lärare	  och	  
den	  estetiska	  verksamheten	  
Om en verksamhet inte riktigt fungerar utifrån de basala kriterierna finns olika 

tillvägagångssätt för att inleda större arbeten för utveckling. Hedwall (2003), beskriver om en 

chans till förbättring där olika skolverksamheter anmäler sig till att få en kvalitetsutbildning 

via en organisation som heter DidaktikCenter. DidaktikCenter är en utbildningssamordnare 

som varit i bruk sedan 1998. Deras mål är att verksamma skolor anmäler sig till en kurs hos 

dem där varje verksamhet får verktyg att arbeta med för kvalitetsförbättring. Utbildningen är 

till för att all personal i skolan ska delta men verksamheten får inga ytterligare resurser, utan 

tanken är att verksamheten under tiden skall arbeta som tidigare. DidaktikCenter har under 

sina verksamma år arbetat med 70 olika skolor runt om i landet. Organisationen vill att 

skolorna själva skall anmäla sig till utbildningen men det händer att kommunen anmäler en 

skola. Viktigt är även att den individ som anmäler verksamheten beaktas, för att på så vis göra 

engagemanget och motivationen högre. Den enskilda lärare eller personal som anmäler ska bli 

uppmärksammad av DidaktikCenter för ett visat intresse och engagemang i skolan. Under 

utbildningens gång är ständiga dialoger på olika nivåer viktiga för att hålla intresset vid liv. 

Ett samarbete med DidaktikCentrum har påvisat delresultat där t.ex. lokala arbetsplaner 

reviderats, kompetensutveckling på individ  och gruppnivå skett, samt att skolledningen fått 

tillfälle att forma en stöd- och styrgrupp för ett självförnyande kvalitetssystem och med det 

knyta kontakter med skolor i Sverige (Hedwall, s 17, 25, 29). DidaktikCentrum är en 

organisation som tar hänsyn till alla kvalitetsaspekter, från ledning till lärare och från elev till 

förälder.  

 

 

Aulin-Gråhamn (2003) kommer med olika förslag på hur man kan integrera en skola i estetisk 

verksamhet. De anser att lärarens expertis ligger i att hålla igång elevernas estetiska 

lärprocesser men att de även måste vara öppna för att ta hjälp av andra om det behövs. Den 

hjälpen kan de få utav t.ex. en konstnär som med sin erfarenhet leder skolverksamheten in på 

nya estetiska spår. En konstnär har i regel inte den pedagogiska utbildningen för att kunna 

undervisa, men kan bli en bra lärare med hjälp av utbildning. Ansvaret ligger dock i 

skolledningens och lärarnas uppdrag att i en verksamhet, oavsett ämne kunna ha förståelse för 
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att integrera estetik. Det finns konstnärer som utbildats till att bli kulturpedagoger och som 

arbetar tillsammans med andra lärare för att ge dem nya perspektiv på estetisk verksamhet 

(Aulin-Gråhamn mf, s 230-231). Det är av stor vikt att en skola får träffa kulturutbildade 

människor som med estetisk erfarenhet kan bidra med nya infallsvinklar till den 

standardiserade undervisningen. 

 

Vidare berättar Aulin-Gråhamn om KES, en organisation som har sin grund vid Malmö 

högskola. KES går ut på att kombinera olika universitets estetiskt engagerade människor med 

kulturutbildade personer som är villiga att dela med sig av sina kunskaper. Ett KES-fält anses 

kunna bidra till skolutveckling och att en kulturpolitik för skolan kan ta form, samt att ett nytt 

bildningsuppdrag formuleras. En viktig del är att lärarutbildningar och kompetensutveckling 

ger beredskap att iscensätta och reflektera kring estetiska praktiker. En estetisk praktik 

innebär t.ex. att läraren och elever arbetar med musik, teater, film/foto, eller bild.  Aulin-

gråhamn lyfter vidare fram vikten av att rektorer får samma slags utbildning som lärare och 

studenter för att kunna stödja dem i deras gestaltande och reflekterande arbete (Aulin-

Gråhamn mf, s 232, 241-242) 

 

 

3	  Problemformulering	  
Hur ser bildlärarna på kommunikationen mellan bildarbetslaget och skolledningen, vid 

gymnasieskola X? Lärarna får möjligheten att berätta om bildlärarlaget, arbetsmiljön och 

kvalitet, synen kring ledningen samt om de har några funderingar kring hur eventuella 

problem kan åtgärdas.  
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3.1	  Syfte	  
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken ställning bildlärarna upplever sig ha 

gentemot ledningen. Får lärarna relevanta förutsättningar för att kunna arbeta med bildämnet, 

och har de någon makt för att kunna påverka sin arbetssituation? 

 

 

3.2	  Metod	  och	  Material	  
Jag gjort har valt att göra en fallstudie genom att intervjua tre olika lärare. 

Då jag vid andra tillfällen har intervjuat personal i skolor anser jag det vara en bra metod för 

att samla in relevant information. Jag har även genom min studietid läst en del litteratur där 

författaren arbetat med forskning och använt sig utav intervju som primär metod.  

Denna metod har visat sig vara bra då den tillåter fri tankegång kring frågeställningar till 

intervjuobjekten. 

 

 

Från början drogs tankarna mot en stor kvalitetsundersökning genom att jämföra en 

kommunal skola med en privat. Det fanns dock inte tillräckligt med underlag då flera olika 

skolor i sådana fall skulle ha varit mål för intervjuer. I detta arbete har tre bildlärare tagna ur 

samma arbetslag intervjuats. Hela arbetslaget består av bildlärare. Eftersom intresset enbart 

ligger i vad lärarna har att säga betyder det att ingen i skolledningen eller någon elev har 

intervjuats.   

 

För att få tillräckligt med nödvändig information bestämde jag mig för att prata med tre lärare, 

och alla tre fick prata om samma grund. Grunden, låter varje lärare uttrycka sina attityder 

kring verksamheten. Jag har inte använt mig utav specifika frågor utan har gett lärarna 

möjligheten att uttrycka sig fritt. Den metoden anser jag ha fungerat eftersom att jag har fått in 

relevanta svar, och tankar från de intervjuade lärarna. Under intervjuerna noterade jag lärarnas 
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svar med hjälp av papper och penna. Efter varje intervju har jag sammanställt och 

sammanfattat varje lärares tankar för att på så sätt inte glömma bort helhetsperspektivet.  

Lärarna intervjuades en och en vilket betyder att jag fick komma till skolan vid tre olika 

tillfällen. Varje intervju varade i ca 45-60 minuter, och här nedan kommer ämnena som 

lärarna diskuterade om: 

-bildabetslagets funktion 

-arbetsmiljö och kvalitet 

-synen kring ledning och kommunkation 

-eventuella åtgärder  

 

 

4	  Resultat	  
Här nedan presenteras intervjuerna. Lärarnas svar är sammanfattade till varje rubrik. 

 

4.1	  Atmosfären	  inom	  arbetslaget	  är	  viktig	  
Bildlärare 1 anser inte att det råder någon fackindelning i arbetslaget. Med det menar han att 

alla bildlärare undervisar gemensamt i alla bildämnen, utan att rent administrativt ha blivit 

tilldelad ett visst undervisningsområde. Varför strukturen ser ut på detta sätt beror på tidsbrist. 

Tidsbristen uppkommer p.g.a. skolledningen vill räkna undervisningstimmar, vilket leder till 

att varje lärare inte får den tid som behövs för att ge en kvalitativ undervisning. Kvalitativ 

undervisning betyder enligt bildlärare 1 att varje lärare tar sig tid till elevernas olika 

förutsättningar för att klara undervisningen.  

Bildärare 1 fortsätter, och menar att arbetslaget ihop, har kommit fram till en lösning där alla 

bildlärare undervisar i alla bildämnen, att de samarbetar. Det betyder att varje lärare 

självutnämnt har tagit på sig vissa specialområden och försöker arbeta och undervisa efter den 

indelningen.  
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Bildlärare 2 anser inte att det finns någon slags rollfördelning i arbetslaget för att nå bra 

struktur. Hon anser ändå att det råder en bra atmosfär inom lärarlaget då de alla har bra 

kommunikation med varandra och prioriterar lektionsplanering. Utöver alla gymnasielärares 

obligatoriska konferenser en dag i veckan, har bildarbetslaget även en extra konferensdag. 

Där får lärarlaget en chans att diskutera och gå djupare in på problemområden, än vad de 

skulle få under den obligatoriska konferensdagen där så många andra punkter tas upp.  

 

Bildlärare 3 säger att det inte finns någon struktur som det är nu, och det var många år sedan 

det var ordning. Den estetiska institutionen har bytt rektor många gånger och efter varje byte 

har den tillsatta rektorn brytt sig mindre och mindre om den pedagogiska delen i sitt jobb. Det 

har lett till att lärarna som arbetslag inte fått några tydliga direktiv. De har även genom åren 

blivit så pass ostrukturerade att bildarbetslagets uppgifter blivit sådant som rektorer och annan 

personal helt enkelt inte haft tid för. Bildarbetslaget har blivit ett avlastningsbord. Som grupp 

delar de samma åsikter och längtar efter att få synas som estetisk verksamhet. 

 

 

4.2	  Arbetsmiljön	  och	  kvalitet	  för	  bildlärarna	  
Bildlärare 1 inleder med att ingen student tidigare har ställt frågor kring kvalitet, vilket får 

honom att fundera på sina svar. Han är positivt överraskad av frågan.  

Efter en stunds reflekterande inser han att frågan måste ses ur många olika perspektiv men 

konstaterar att bildsalarna måste kunna bistå med bra material. Men det finns inga 

ekonomiska resurser att ge varje elev speciella penslar eller speciella material om de så 

behöver, sådant måste de införskaffa själva. Han fortsätter med att tid, ständigt är en bristvara. 

Bildlärarna får inte den tid som behövs för att fullt ut kunna engagera sig i det eleverna gör, 

vilket ofta kan leda till att eleverna själva känner av den spänning som råder bland lärarna. 

 

Ämnesmässigt fortsätter bildlärare 1 med att lärarlaget anser sig hålla en bra kvalitet genom 

att de alla samarbetar inom varje bildämne, som tidigare nämnts. Den strukturen gör att alla 

lärare får möjligheten att ta del av varandras idéer.  
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I själva undervisningen anser han att eleverna måste känna till de grundmetoder som en gång i 

tiden används för att fullt ut kunna ha förståelse för ämnet och det de arbetar med. Det är en 

viktig faktor för att hålla en bra undervisningskvalitet. 

Bildlärare 1 avslutar fråga 2 och nämner att en lärare avgör kvaliteten då den prövas mot 

elever, andra lärare, rektor och nationella prov. Därför ska varje lärare i början på varje termin 

presentera kursmålen för eleverna. Kursplanen i bildlärarlaget är öppen för förändring, vilket 

även det bidrar till bra kvalitetsundervisning. Lärarna har då möjligheten att bättre kunna 

anpassa lektionerna efter elevernas olika behov.  

 

 

Bildlärare 2 anser att det viktiga är elevernas välmående, därför håller bildlärarna en 

öppenhet gentemot eleverna genom att de t.ex. ska kunna känna sig välkomna in till 

lärarrummet på oplanerad tid. 

Hon går vidare med att nämna tid. Tid är bildlärarlaget inte bortskämd med och det yttrar sig 

genom att eleverna inte riktigt vet vilken lärare som ska hålla i lektionerna. Även bildlärare 2 

nämner samarbetet, och att det kan bli problem då alla bildlärare tar del av varandras 

lektioner. Det ostrukturerade upplägget med att lärarna försöker arbeta ämnesöverskridande 

skapar ibland osäkerhet och eleverna måste arbeta mer på egen hand då rätt resurs saknas. Det 

är dock en bra övning för eleverna att bli mer självständiga, säger bildlärare 2. Tidsbristen 

yttrar sig även på andra sätt, t.ex. att bildlärarna aldrig har tid nog för att beställa nödvändigt 

material till bildsalarna, även om standarden på material är bra. Tidsbristen leder även till att 

eleverna inte alltid kan få den uppmärksamhet de behöver. Detta beror på att arbetslaget måste 

pussla ihop lektionstiden. Tidsbristen orsakas av skolledningen, nämner bildllärare 2. 

Skolledningen kan ge fler förutsättningar av resurser men fokuserar bara på ekonomi vilket 

gör att nivån på kvaliteten sjunker.  

 

Bildlärare 2 avslutar med själva undervisningen. För att ge bra undervisning har de som 

arbetslag samtal där de lyssnar på varandra och försöker förnya kursplaner. De försöker ge sig 

ut i verkligheten för att se vad som är aktuellt i konstvärlden. Det brukar göra lektionerna mer 

intressanta. De har även alltid 2 lärare på varje klass som har ett praktiskt ämne. Det 
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möjliggör mer elevhjälp. Men tröttheten tar ofta över och bildlärare 2 märker av brist på 

engagemang från sig själv som lärare. 

 

 

Bildlärare 3 anser att eleverna ska få ut något av utbildningen, det är det främsta målet 

lärarna har. Men det ligger inte enbart på varje lärares ansvar att se till så att varje elev lär sig, 

utan ansvaret ligger lika mycket på eleverna själva. Problemet kommer när läraren själv 

saknar glöden att vilja lära ut. För att känna passion och vilja lära ut krävs de rätta 

förutsättningarna, vilket bildlärarlaget inte har. Förutsättningarna som saknas är enligt 

bildlärare 3 tid, olika resurser, samt dialoger med skolledningen. 

Viktigt är även att bra material finns tillgängliga, och det anser bildlärare 3 att gymnasieskola 

X har. Men det är material som behandlar bildämnet i alla former förutom media. Bildlärarna 

på denna gymnasieskola har varken tid eller resurser till att införskaffa bra teknisk utrustning, 

utan får handskas med enklare kameror, datorer etc. 

 

Efter en visning i de estetiska lärarnas arbetsrum fortsatte bildlärare 3 att prata om hur läget 

ser ut. Bildlärargruppen har fått ett litet rum med 6 skrivbord och ett runt fikabord med 

fåtöljer i mitten. Det finns ingen dörr in till själva rummet vilket betyder att vem som helst 

kan komma in när som helst. Lärare som elev. Eftersom bildarbetslaget redan är så pass 

splittrat behövs ett riktigt samtalsrum där lärarna i lugn och ro ska kunna diskutera. De 

behöver även viss avskildhet vid sina arbetsbord för att i lugn och kunna fokusera på arbetet. 

Men nu har bildlärarna varken egna arbetsbås eller fikarum. Allt är hoptryckt i ett enda rum 

och det känns inte alls roligt, säger bildlärare 3. 

Musiklärarna har ett stort arbetsrum med den avskildheten var och en behöver, sedan har de 

även bra med utrymme för fika och samtal, samt bra och nya möbler. De har även en dörr in 

till rummet! 

Bildlärare 3 anser att alla estetiska ämnen verkar ha mer betydelse än bildämnet. Att en lärare 

inte ska få ha ett eget krypin är brist på kvalitet. Det är en av de förutsättningarna som behövs 

för att kunna göra ett bra jobb.  
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4.3	  Dialoger	  mellan	  bildlärarna	  och	  ledning	  
Bildlärare 1 menar generellt att skolans rektor inte är kompetent för att leda de estetiska 

ämnena. Denna rektor har tagit tjänsten i administrativa syften, vilket har lett till rektorns 

tydliga okunskap och förbiseende gällande bildarbetslagets olika behov. 

 

Han berättar vidare att skolledningen vill göra skillnad mellan olika institutioner där media 

och bild dras isär från varandra och där ytterligare en rektor satts in för institutionen Media. 

Denna uppdelning har lett till att Media är en helt egen institution och bild en annan där de 

båda rektorerna inte tar del av varandras ämnen. Istället för att kombinera media och bild 

skiljs de åt och försätter bild på utkanten. Det ämnet blir inte lika viktigt. Bildlärare 1 

fortsätter och nämner att bildinstitutionsrektorn inte har några fördjupade kunskaper inom 

estetik, utan arbetar administrativt. Kommunikationen mellan rektorn och lärare blir då 

avsevärt bristfällig och leder lärarlaget till sämre kvalitetsgrunder där effekterna har blivit 

som bildlärare 1 tidigare nämnt, rektorns oförståelse för tid, resurser, planering och 

ämneskunskap.  

 

Bildlärare 2 känner av ett motstånd i hierarkin. Lärarlaget känner inte att rektorn har någon 

framåtanda eller vision.  

Som bildlärare 1 nämnde finns det numera två rektorer som ansvarar för varsin institution. 

Två institutioner som egentligen bör kombineras. Bildlärarlaget känner att de inte automatiskt 

får ta del av den andra (Media) institutionens information, och det gör att bildlärarna känner 

sig åtsidosatta. Det krävs en bra organisation för att lägga upp bra planer, och detta lärarlag 

har inte den strukturen. Dialog mellan arbetslag och ledning är viktig och det är tydligt en 

bristvara hos dem, som försätter arbetslaget i sämre planerings  och undervisningskvalitet. 

Bildlärare 3 anser att man som lärare måste kunna lita på ledningen, lika väl som ledningen 

måste kunna lita på läraren. Men för att nå den tilliten krävs dialoger och bra kommunikation. 

Det existerar inte mellan ledningen och bildlärarna. Åter igen knuffas bildgruppen åt sidan för 

att lämna plats åt övriga estetiska ämnen. Bildorganisationen tas inte på allvar utan ses som ett 

måle

Istället ska klassrummet bestå av en klass, en kateder och en kontrollerande lärare. Men 
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kontroll skapar bara mer problem. Bildlärare 3 menar att en undervisning med 

envägskommunikation inte är till varken lärarens eller elevens fördel då undervisningen blir 

stel och tråkig. Genom att hela tiden kontrollera undervisningen på detta sätt blir det som att 

man letar efter syndabockar. Vem gör rätt och vem gör fel?  

 

Chefer ska kunna befinna sig ute bland de anställda, och se till att allt fungerar som det ska, 

säger bildlärare 3. Hon anser även att en rektor till viss del borde undervisa själv, för att få 

någon kunskap om vad han/hon faktiskt arbetar med. Rektorn för bildarbetslaget ser varje 

elev som en peng, inte som en människa som behöver få en pedagogiskt utformad utbildning. 

  

 

4.4	  Åtgärder	  för	  bättre	  klimat	  
Bildlärare 1: Det är viktigt att hela lärarlaget håller ihop och har samma visioner. Man kan då 

försöka bekämpa de rådande brister som finns hos ledningen.  

Alla skolor ska kunna erbjuda bild, och förhoppningsvis ska ledningen någon gång inse hur 

viktig bilden faktiskt är.  

 

 

Bildlärare 2 säger att arbetslaget har diskuterat behovet av nya lärare, och de har även tagit 

upp detta med ledningen. De får ingen hjälp p.g.a. det inte får kosta mer än att ta in vikarier.  

 

Bildlärare 3 känner inte att speciellt mycket kan göras eftersom skolpolitiken ser ut som den 

gör. Det händer att bildlärarna försöker tala med rektorn, men det går runt i en ond cirkel. 

Bildlärare 3 menar att rektorn inte har rätt avsikter med sin tjänst och dessutom sitter det i 

regeringen en styrande skolminister som överhuvudtaget inte bryr sig om bildämnet. Detta 

resulterar i att bildarbetslaget faktiskt är bra på att förnya sig genom att komma med nya 

idéer, samt sköta de administrativa uppgifterna själva. 
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5	  Resultatanalys	  
Mitt syfte med intervjuerna är att undersöka vad de olika bildlärarna anser om hur deras 

relation till ledningen är, samt vilka konsekvenser det kan få för bildlärarna och bildämnet, 

Var och en av de intervjuade bildlärarna berättar hur förutsättningarna ser ut för just 

bildarbetslaget samt för bildämnet. 

Situationen enligt dessa lärare är att den nuvarande skolledningen vid gymnasieskola X inte 

alls är tränad i att arbeta pedagogiskt utan enbart tänker på ekonomi och vad skolan kan spara 

in på. Dessa insparningar försätter bildlärarlaget i kniviga lägen då de inte får varken nog med 

tid eller andra resurser för att behålla kvalitativa planeringsarbeten och undervisningar. 

Förutom detta är inte ledningen insatt i den estetiska verksamhetens bilddel, utan anser att de 

andra delarna som t.ex. musik och media är viktigare.  

 

Utifrån mina frågor till lärarna kan jag dra paralleller till litteraturen och på det sättet se hur en 

verksamhet enligt tolkning bör se ut. Den första punkten behandlar vikten av ett arbetslags 

funktion. Samtliga lärare som intervjuades var eniga om att struktur är en viktig del för att en 

skolverksamhet ska fungera. Därför har bildlärarna i gymnasieskola X ingått i ett lärarlag där 

de ihop ska få chansen att komma med idéer. Idéer om olika mål och lektionsplaneringar.  

Dahlgren, berättar att olika lärarlag är en förutsättning för att de olika lärarna ska kunna dra åt 

samma håll och kunna strukturera upp sina individuella arbeten. Men han säger även att 

formningen av arbetslag inte är obligatorisk (Dahlgren, 1989).  

Den andra punkten behandlar bildlärarnas syn på arbetsmiljö och kvalitet, Dahlgren, nämner 

att alla lärare ska ha tillgång till bra arbetsmiljöer. Bra arbetsmiljöer förutsätter att varje 

enskild lärare har en egen arbetsplats där inga störningsmoment finns, som till exempel 

tillgången till avskildhet. Personalen ska även få utrymme för konferensrum där de i lugn och 

ro kan samtala om det som behövs (Dahlgren, 1989). Efter en visning i den estetiska 

institutionens olika rum fanns tecken på att bildlärarna är det enda arbetslag som inte har en 

dörr in till sitt arbetsrum. Bildlärare 3 nämner detta. De tre intervjuade bildlärarna uttrycker 

att denna försummelse beror på ledningens ointresse för estetisk verksamhet, och i synnerhet 

bildämnet.  
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Thavenius, berättar i sin bok om olika studier som gjorts på både lärare och skolledning, där 

de får berätta vad de anser om estetiska lärprocesser. Flertalet av de intervjuade har inte alls 

någon erfarenhet kring ämnet och har knappt hört talas begrepp som estetiska lärprocesser och 

estetisk verksamhet. Därför anser de inte att de har något sådant i skolan och att det är något 

som tillhör konstnärer (Thavenius mf, 2004). De intervjuade lärarna och skolledning anser 

inte att det finns någon plats för estetisk verksamhet då de basala ämnena måste komma först. 

Så ser fallet ut på gymnasieskola X. Även fast skolan har ett estetiskt program verkar alla 

estetiska inriktningarna vara viktigare än bildämnet i sig. Därför får de inte de resurser som 

behövs för att bildlärarna ska kunna planera och utföra kvalitativt arbete. Varken i arbetsrum 

eller i klassrummen. De får inte den tid som behövs p.g.a. att ledningen vill vara ekonomiska. 

Det ter sig genom att undervisningstimmarna kortas ner samt att materialresurser blir tyglade.  

 

Lindstrand, berör också redovisningar kring intervjuade lärare och skolledning, och där ser de 

intervjuade lite annorlunda på estetisk verksamhet. Alla anser att praktisk estetisk verksamhet 

är ett bra inslag i undervisningen eftersom eleverna redan arbetar teoretiskt. De estetiska 

inslagen fungerar bra eftersom de har en terapeutisk inverkan på eleverna. Särskilt på elever 

som har olika svårigheter och inte annars presterar bra (Lindstrand mf, 2009). I 

gymnasieskolan X verkar det som att de andra estetiska ämnena går före bildämnet.  

Estetik är en viktig faktor och ett viktigt ämne som bör ingå i alla skolor och ämnen. Hjort 

skrev i sin bok om kunskap och att elever ska få uppleva olika uttryck för kunskap, genom att 

skolarbetet genomsyras av de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 

aspekterna.  Det kan ur ett estetiskt perspektiv vara svårt eftersom många lärare inte har någon 

konstnärlig utbildning (Hjort, 2001). Alla gymnasieskolor har inte estetiska program, och då 

är det viktigt med detta synsätt, att lärare och ledning arbetar för nya kunskapsformer med en 

öppenhet att själva vilja lära sig om estetik. 
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Den tredje punkten behandlar lärarnas syn på ledningen. Settergren skriver i sin bok om bra 

ledare, vilka uppgifter en skolledare har och vilka färdigheter som bör eftersträvas. Han säger 

att en skolledare ska se till hela verksamhetens olika behov, allt ifrån att lärarna har de 

förutsättningarna som behövs till kunskaper kring elevernas prestationer (Settergren, 2003). 

 

Lindgren redogör för sina intervjuer där bl.a. en skolledare får komma till tals gällande synen 

på estetisk verksamhet i skolan. Det visar sig att denna skolledare är väldigt öppen kring 

estetisk och han anser även att estetik borde ligga till grund i alla ämnen. (Lindgren, 2006). 

Det ligger alltså på ledningens ansvar att vara totalt medveten om den kommunikativa 

förmågan inom en skolverksamhet för att den ska fungera och vara mottaglig för förnyelse. 

Viktigt är även att ledaren har pedagogiska erfarenheter för att då och då göra besök i 

klassrummen. Skoledaren som ansvarar för den estetiska institutionen som bildlärarna tillhör i 

gymnasieskola X, fungerar inte alls ihop med bildarbetslaget och kan jämföras med de 

intervjuade i Thavenius bok där personal och ledare inte anser att estetik är nödvändigt.  De 

intervjuade i gymnasieskola X är överens om att kommunikationen är bristfällig och att 

ledningen inte tar bildlärarna på allvar.  

 

 

Den fjärde och sista punkten behandlar frågan om vad som kan göras för att 

kommunikationen ska bli bättre, och bildlärarnas profession erkännas. Om fallet är som för 

bildlärarna i gymnasieskola X blir situationen svårare då ledaren inte lyssnar på gruppen. I 

litteraturen jag läst finns en del att hämta. I detta fall handlar det om att ledningen inte lyssnar 

på bildlärarlaget p.g.a. att det inte finns någon förståelse för bildämnet. Aulin-Gråhamn 

nämnde bl.a. organisationen KES. Författaren menar att man med hjälp av estetiskt aktiva 

deltagare från olika universitet och kulturpedagoger kan slå ihop sig för att hjälpa verksamma 

-praktiskta. 

Aulin-gråhamn, 2003). Myndigheten för skolutveckling nämner organisationen 

DidaktikCenter som generellt arbetar med att försöka vägleda skolor som är i behov utav 

förnyelse. Författaren menar att det ska ligga på skolans initiativ att anmäla sig till en 

utbildning hos dem. Men det kan även i vissa fall vara kommunen som väljer att någon skola 
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bör ingå i en sådan utbildning. Utbildningen går även ut på att all inblandad personal aktivt 

bör delta i utbildningen(Hedwall, 2003). Ingen av de intervjuade bildlärarna nämnde någon 

vetskap kring hjälporganisationer som ovannämnt. 

 

 

De tre bildlärarna påvisar i enighet att: 

1, Kommunikationen mellan bildarbetslaget och ledningen inte fungerar.           

2, Bristen på kommunikationen leder till att bildarbetslaget lämnats åt sig själva där inga 

ansvarsområden delats ut. 

3, Inga resurser för bra förutsättningar finns, vilket leder till att bildlärarna inte har tilldelats 

bra arbetsrum eller samtalsrum. 

4, Bristen på de fysiska behoven leder till oförmåga att kunna fokusera på den enskildes 

arbete. 

5, Bristen på de olika behoven betyder att bildämnet i sig inte anses vara av lika mycket värde 

som de andra estetiska ämnena.      

6, Den största rådande bristfaktorn ligger på ledningsnivå där estetisk undervisning överlag 

inte anses ha någon plats i det teoretiska katederklassrummet.       

7, Bildlärargruppen är tvungen till att själv arbeta både praktiskt och administrativt (vilket de 

blivit bra på). 

8, Det råder under omständigheterna ändå god atmosfär i bildarbetslaget. 

9, Ingen av de intervjuade vet riktigt var arbetslaget ska vända sig för att det ska bli en 

förbättring, eftersom att de har liten auktoritet. 
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6	  Diskussion	  och	  slutsatser	  
Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilken ställning bildlärarna anser sig ha 

gentemot ledningen. Får lärarna förutsättningar för att kunna arbeta med bildämnet, och har 

de någon makt att kunna påverka sin arbetssituation?  

Mina frågeställningar var: Hur ser bildlärarlaget i gymnasieskolan X på kommunikationen 

mellan dem och ledningen? 

Genom att ha gjort fallstudier på tre av bildlärarna har de fått uttrycka sina upplevelser kring 

arbetslagsandan, kommunikationen mellan arbetslaget och ledningen, arbetsmiljön och 

kvalitet.   

 

De tre lärarna uttrycker sig likartat och är alla överens om att det inte finns någon bra 

kommunikation med ledningen och att det är en viktig faktor för att arbetslaget ska kunna 

fungera som ett lag. Bra kommunikation med ledningen ska ge ett arbetslag förutsättningar 

både i arbetsrum och i klassrum. De tre intervjuade bildlärarna anser inte att de har dessa 

förutsättningar utan måste tampas med tids  och resursbrist. De uttrycker även att ledningen 

inte tar bildämnet på allvar utan prioriterar andra estetiska ämnen, samt fokuserar på 

administrativa uppgifter istället för att vara pedagogiska. 

Detta resulterar i att bildarbetsgruppen har upplevt att de blivit lämnade åt sig själva och är 

tvungna att ta beslut utan stöd. Ingen i lärarlaget ser hur problemet skall kunna lösas när 

situationen lämnar dem maktlösa, trots att de anser sig ha gjort några försök.    

 

Varför just bildämnet skulle vara mindre värd än de andra estetiska ämnena kan man fråga 

sig? Precis som den intervjuade personalen i Lindstrands bok anser, borde praktisk-estetiska 

ämnen, inklusive bild vara nödvändiga faktorer och en del av en verksamhet. Det har enligt 

Lindstrand rogivande inverkan på eleverna och är samtidigt nödvändiga för att komma i 

samklang med andra ämnen. Även Vygotsky uttryckte på ett mer estet-filosofiskt sätt att 

människan har två grundläggande typer av handlingar, den reproducerande och den kreativa. 

De kreativa handlingarna bör enligt Vygotskys teori vara inbyggda i människans system. 
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göra arbeten kring det, varvat med att de lär sig hur man använder mattematik i praktiken får 

vi en intressantare och mer estetisk lektion. Det går att göra alla lektioner estetiska, men det 

beror på hur stor kunskap och erfarenhet läraren har. Mattematikböckerna består oftast av 

bilder. Skulle det inte ha med estetik och bild att göra? Jo, det anser jag att det har. Men 

traditionella lärare verkar inte ha förmågan att se det från det perspektivet p.g.a. brist på 

estetisk utbildning.           

För att detta överhuvudtaget ska fungera krävs att ledningen är insatt i bildämnet och estetisk 

verksamhet som helhet. Ledningen kan på så vis inspirera hela personalen till att lägga 

estetiska perspektiv på undervisningarna. Precis som tidigare nämnt behöver en skolledare 

delta i en undervisning genom att vara observatör eller själv undervisa. På det sättet kan 

ledningen få inblick i lektionsplaneringen och få förståelse för lärarnas olika behov, utan att 

spara in på resurser som anses vara onödigt.  

 

Förutom att skolledningen själv tar sig tiden att arbeta pedagogiskt och besöka lärarnas 

undervisningar bör lärarna tilldelas den tid och ekonomiska resurser som de kan tänkas 

behöva. Detta för att planeringsarbete och undervisning ska bli meningsfullt. Men för att en 

skolledare ska vara kompetent fullt ut och kunna följa en kriterielista, behöver den ledaren i 

början av sin karriär själv ha arbetat som lärare, om man går tillbaka till Settergrens 

resonemang. Resonemanget om att en skolledare måste ha kunskaper om lärare och elever 

genom att hela tiden vara delaktig i skolans aktiviteter. Skolledare behöver ha en pedagogisk 

bakgrund och utan de erfarenheterna kan det bli svårt att se en skolverksamhet ur ett bredare 

perspektiv. Det tillhör ledningens arbete att hela tiden föra dialoger med personalen samt visa 

hur viktigt det är att alla institutioner i verksamheten lyfts fram. I allra högsta grad, 

bildinstitutionen. Om brist på estetik råder är det upp till ledningen att se till så att ämnet 

problematiseras. 

 

Estetisk verksamhet finns i grundskolor och vissa gymnasieskolor just nu. DidaktikCenter 

borde se till att estetisk verksamhet ingår i utbildningen, och kämpa för att just bildämnet får 

lika mycket plats som övriga ämnen. De bör även i sina utbildningar ha med att estetik ligger 
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som grund för övriga ämnen. En kombination av KES och DidaktikCenter vore det bästa 

alternativet för att ge alla skolor en bra utbildning för utveckling och förnyelse. Viktigt är 

även att kommunen i sig är medvetna och anmäler de skolor som är i behov av den 

utbildningen.    

 

 

Bildämnet ligger inte på toppen av skolors ämnesprioriteringar, och det är något som bör 

lyftas fram på ledningsnivå. Gymnasieskolan X är i behov av en utredning och skulle då vara 

en utmärkt kandidat för både ett KES-fält, samt ingå i en utbildning hos DidaktikCenter. Men 

eftersom bildlärarna har sådan liten auktoritet kan det bli svårt för dem att själva sköta det 

arbetet. Det kräver att ledningen vill sträva mot samma mål. Det kan vara en idé att gå via 

kommunen som hjälper bildarbetslaget och förhoppningsvis kan anmäla skolan till 

kvalitetsutbildning. På det sättet finns det en chans att ledningen i gymnasieskola X får upp 

ögonen och vill inleda bättre dialoger med bildarbetslaget, samt ge dem samma 

förutsättningar som de andra arbetslagen har. Kunskap ska ju ses ur många olika aspekter och 

ett av människans grundbehov är att få uttrycka sin kreativitet. 

 

6.1	  Slutreflektion	  
Utifrån de frågeställningar som gjorts samt den metod, i form av intervjuer som använts har 

detta arbete har fått svar i relation till syftet. De problem jag upplevde som svårast var att hitta 

relevant litteratur. Intervjuerna vänder sig till gymnasielärare men jag fann enbart litteratur 

som behandlar grundskolans senare år. Det kan ta bort en del av validiteten. Dock handlar 

denna uppsats om en viss bildlärargrupps upplevelser kring ledningens 

kommunikationsförmåga och syn på bildestetik. Eftersom problemet är riktat mot ledningen 

betyder det att litteraturen som berör grundskolans senare års ledning även bör röra 

gymnasiets, eftersom en skolledning antingen har estetisk- och pedagogisk kunskap, eller inte. 

Det är skolledningens attityd som ska förbättras, inte lärarnas. 

En framtida forskning skulle kunna beröra uppföljning av skolors medverkande i 

verksamheter som DidaktikCenter och KES.  



  

27  

  

7	  Källförteckning	  
 

 

Aulin-Gråhamn, Lena, mf. Kultur och estetik i skolan. Studentlitteratur AB. Malmö. 2003. 

 

Dahlgren, Hans, mf. Skolans pedagogiska ledning. Gummessons tryckeri AB. Falköping. 

1989. 

 

Hedwall, Kjell. Att granska och förbättra kvalitet. Skolverket/Liber Distribution. Stockholm. 

2003 

 

Hjort, Madeleine. Konstarter och kunskap. Daleke Grafiska AB. Stockholm. 2001. 

 

Karlsson-Bendroth, Marie. Bildskapande i förskola och skola. Studentlitteratur. Lund. 1998. 

 

Lindgren, Monica. Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Länstryckeriet. Göteborg. 

2006.  

 

Lindstrand, Fredrik, mf. Estetiska lärprocesser. Studentlitteratur AB. Lund. 2009. 

 

Settergren, Per. Bättre skola. Ekelunds förlag AB. Västerås. 2003. 

 

Thavenius, Jan, mf. Skolan och den radikala estetiken. Studentlitteratur AB. Malmö. 2004. 

 



  

28  

  

Övriga källor 

 

Skolverkets hemsida. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Länk http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705. 

 

En webbaserad tidsskrift, Lärarnas Nyheter. 

http://www.lararnasnyheter.se/fotnoten/2009/12/15/glom-inte-bort-estetiken 

 

För eget bruk i arbetsprocessen 

 

Stukat, Staffan. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Holmbergs i Malmö 

AB. 2008. 

 


