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Abstrakt 
Den nya bildläraren 

Studiens syfte är att undersöka bildlärares erfarenheter av att börja arbeta på en ny 

skola. Vilka utmaningar de kan uppleva och om den tidigare bildlärarens arbetssätt 

påverkar deras möte med de elever de tar över. Studiens empiri består av tre enskilda 

semistrukturerade intervjuer med bildlärare som arbetar på högstadiet. Intervjuerna 

fokuserade på bildlärarnas upplevelser då de började arbeta på en ny skola med fokus på 

arbetssätt, mötet med eleverna, eventuella utmaningar och hur de arbetade med dem. 

Studiens resultat visade att det viktigaste för lärarna var att bygga en relation med de 

elever som haft en tidigare lärare eller som kommer in som nya. Det ger dem en 

förståelse för varandra vilket kan vara olika utmanande beroende på den tidigare 

bildlärarens arbetssätt och hur mycket det skiljde sig från informanternas. Det framkom 

att det spelade viss roll om skolan låg på landet eller i staden vad beträffade elevers 

attityd kring både bildämnet och skolan. Det visades även att skolans attityd mot 

bildämnet kunde förändra lärarnas upplevelse av sin första tid som den nya bildläraren. 

 

The new art teacher 

The purpose of this study is to investigate art teachers’ experience when they start to 

work at a new school. The challenges they may have faced and if the former art 

teachers’ way of teaching affects their meeting with the students. The study’s empirical 

data consists of three individual semi-structures interviews with art teachers working at 

three different junior high schools. The interviews focused on the teachers’ experiences 

as they began to work at their new school, and with a particular focus on their methods 

of teaching, the meeting with the students, possible challenges and how they handle 

them. The results of the study showcased that the most important factor vas for the new 

art teacher to build a relationship with the students. This appeared to be of extra 

importance if the new art teachers’ methods of teaching differed from the former 

teacher. It was also apparent that it mattered whether the school was in the countryside 

or in the city since of the attitude towards the art subject changed among the students 

and the school in general, according to the informants experiences. Finally, it was 

showcased that the school’s perspective on art as a subject affected the new art teachers’ 

experience of their first years as the new art-teacher.  
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1 Inledning 
Vad för utmaningar kan bildlärare möta då de blir anställda på en ny skola och hur 

reagerar eleverna om den nya bildlärarens arbetssätt skiljer sig från det de är vana vid? 

Det var under en utav mina VFU-perioder dessa frågor, som kommer ligga till grund för 

min studie, började ta form. Min VFU-handledares berättelse om sin erfarenhet och de 

utmaningar som dykt upp i vissa elevgrupper fick mig att undra om det var något alla 

går igenom eller om det beror på hur den tidigare bildläraren har förhållit sig till ämnet? 

Min VFU-handledare, trots erfarenhet, tydlig pedagogik, en klar bild av ämnet och vad 

som krävs av elever för att nå målen upplevde ett motstånd med vissa elevgrupper då 

hen började arbeta på den nuvarande skolan. Vissa elever vill inte alls gå med på de nya 

krav som plötsligt kom i samband med en ny lärare. Relationen mellan lärare, ämne och 

elev kom ur balans.  

Didaktikerna Agneta Bronäs och Niclas Runebou (2016) beskriver hur 

undervisning alltid består utav minst en lärare, en elev och ett ämne vilket blir synligt i 

den didaktiska triangeln där dessa tre stöttar upp varandra och relationerna mellan de tre 

aktörerna alltid är beroende av varandra (84). 

Som ny lärare på skolan kanske det inte kommer som en överraskning att även om 

både lärare och elever har en relation till ämnet har de inte någon relation till varandra. 

Mina tankar kommer därav återigen tillbaka till de frågor min VFU-handledare fick mig 

att börja fundera kring. Vad för roll har den tidigare bildlärarens arbetssätt att spela i hur 

den nya lärarens arbetssätt möts av eleverna? Finns det kanske ett allmänt motstånd då 

man börjar som ny lärare som alla måste förvänta sig och hur ska man som ny lärare, 

erfaren eller nyexaminerad, handskas med de utmaningar som kan komma i mötet med 

elevgrupperna?  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka utmaningar bildlärare som undervisar på 

högstadiet kan möta då de blir anställda på en ny skola. Det är av särskilt intresse att 

undersöka hur bildlärarna upplevde mötet med de klasser som haft en tidigare 

bildlärare.  

Frågeställningar 

• Hur beskriver bildläraren sin pedagogiska praktik i relation till tidigare 

bildlärares undervisning? 

• Hur upplevde bildläraren mötet med eleverna på sin nya arbetsplats?  

• Vad upplevde bildläraren påverkade relationen med elevgrupperna? 

• Hur hanterade bildläraren de eventuella utmaningar som uppstod i mötet 

med elevgrupperna?  
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1.2 Forskningsöversikt 

Under följande del kommer den tidigare forskningen att presenteras. Den kommer 

fokusera på nya lärares erfarenheter av att börja arbeta på en skola, hur skolor ser på de 

estetiska ämnena, deras ibland varierande undervisning samt forskning kring 

ordningsregler i skolan.  

 

1.2.1 Första tiden i yrket 

Arja Paulin (2007) undersökte i sin doktorsavhandling Första tiden i yrket - från student 

till lärare vilka utmaningar lärare kan möta under sina första år i skolan. Paulin följde 

25 språklärare, med olika ämneskombinationer och som undervisade i olika årskurser 

under deras första tre terminer som lärare. Undersökningen bestod av att Paulin träffade 

lärarna fyra gånger per termin i tre olika grupper. Hon lät där lärarna fritt diskutera de 

svårigheter eller utmaningar som var aktuella för dem. Att nyblivna lärare lämnas 

ensamma under sin yrkesintroduktion visade sig vara ett överskuggande problem. 

Lärarna upplevde svårigheter vad gäller att hantera relationer och konflikter, att hantera 

problemelever, skapa arbetsro i klassrummet och att förhålla sig till kollegor samt att 

förstå föräldrar. Hennes resultat visade även på att de svårigheter lärare möter under sin 

första tid följde ett mönster, en progression över tid.  

Beroende på vad lärarna undervisade i för årskurser och ämne fanns en viss 

variation mellan de olika grupperna men det fanns ett gemensamt mönster i hur och när 

svårigheterna upplevs. Första terminen hade mycket fokus kring klassrumsinteraktionen 

och eleverna. Fokuset låg helt på de sociala faktorerna. Den andra terminen hade även 

den fortfarande mycket fokus på klassrummet och eleverna men istället för det sociala 

var det nu undervisningen som stod i fokus. Även kollegor och föräldrar blev mer 

synliga under denna termin. Den tredje terminen hade lärarna blivit så pass inskolade att 

de började få syn på uppdragets helhet. Slutsatsen i Paulins undersökning visar att 

mentorskapet för nyexaminerade lärare kan behöva utvecklas på skolorna, men även 

lärarutbildningen kan behöva fundera på relationen mellan teori och praktik. 

 

1.2.2 De estetiska ämnena och skolan 

Anders Marner och Hans Örtegren har gjort flera studier kring de estetiska ämnena och 

2014 publicerade de sin studie Digitala medier i ett bildperspektiv där de undersökte 

digitala mediers dominans i bildämnet. I studien framkommer det att de största 

faktorerna som avgjorde om en bildlärare använde sig av digitala medier eller inte är 

lärarens kunskap inom ämnet och skolans ramfaktorer vad gällde digitala resurser.  

Det som kan uppmärksammas i Marner och Örtegrens (2014) studie är att de lärare 

som medverkade arbetade väldigt olika med de digitala medierna. Det skulle därför 

kunna spekuleras att om dessa lärare bytte skola med varandra skulle undervisningen i 

ämnet förändras för eleverna. Möjligheten att arbeta med digitala medier i en uppgift 

skulle möjligtvis försvinna på grund av den nya lärarens bristande kunskap. Enligt 

skolverkets (2011) kursplan för bild i grundskolan beskriver det både i syftet och i det 

centrala innehållet att eleverna ska få möjlighet att använda sig av digitala medier såsom 

foto eller film, men i kunskapskraven benämns endast kunskap i olika tekniker, verktyg 

och material.  
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I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak 

fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. 

(Skolverket 2011, 5). 

 

Då det inte står att eleven ska visa någon form av kunskap i just digitala medier är 

det möjligt att bildlärare ovana vid digitala medier eller bristande resurser kunna välja 

att arbeta med det ytterst lite och istället fokusera på olika typer av traditionella medier.  

Monica Lindgrens disputerade 2006 i musikpedagogik vid Göteborgs universitet 

med avhandlingen Att skapa ordning för det estetiska i skolan. I sin avhandling granskar 

och analyserar hon lärares och skolledares uttalanden om grundskolans estetiska 

verksamhet. Det som framkommer i studien är att den estetiska verksamheten ofta 

används som specialpedagogik och med terapeutiska inslag för elever som anses ha mer 

behov av de estetiska ämnena. De används som en form av kompensation. De estetiska 

ämnena anses även mer avslappnade och det syns en uppdelning mellan de praktisk 

estetiska och de teoretiska ämnena, de är till för att skapa en balans i allt det teoretiska i 

skolan. De ska fostra bra medborgare och det framkommer en syn om att de ska vara 

roliga, bidra till glädje och att få elever att våga. Det tas för givet att alla barn tycker 

aktiviteter inom det estetiska området är roligt och att alla har behov av dem medan 

kursplaner och betygskriterier inte diskuteras överhuvudtaget.  

Attityden kring de estetiska ämnena i Lindgrens (2006) undersökning kan visa 

vilken roll de estetiska har i den svenska skolan, att de inte är där för att de är viktiga 

utan för att väga upp de tunga teoretiska ämnena vilket skulle kunna ge synen på att de 

endast är nödvändiga så länge eleverna behöver dem. Samtidigt framkommer det i 

Lindgrens undersökning hur de estetiska ämnena strävar efter att vara mer 

verklighetsnära då det verkliga livet anses vara mer kroppsligt, praktiskt och kreativt. 

Det har sin grund i att livet utanför skolans ses som det riktiga livet medan skolans liv är 

på låtsas. Just synen på att de estetiska ämnena är mer användbara utanför skolan och 

har mer kopplingar till det så kallade riktiga livet skulle kunna knytas till hur Gunnar 

Åsén (2017) beskriver bildämnets nuvarande tradition som handlar om att eleverna ska 

lära sig att förstå och tolka bilder (17–18).  

 

1.2.3 Att hålla ordning 

Maria Westers (2008) avhandling Hålla ordning men inte överordning undersöker vad 

som i skolan anses som gott uppförande och vad ord om respekt och auktoritet 

egentligen innebär. Undersökningen fokuserar på uppförandenormer i retorik och 

praktik i svenska klassrumskulturer med fokus på makt och kön. Hon har utfört både 

intervjuer och observationer från tre högstadier. Hennes resultat visar att även om alla 

skolorna hade formulerat lokala trivselregler och det fanns en önskan från både lärare 

och elever om ordning framkommer det inte i praktiken. 

I undersökningen visade det sig att eleverna hade en betydligt strängare attityd 

kring hur de vill att beteenden som bryter mot ordningsreglerna ska hanteras, de 

beskriver hur de vill att lärarna ska vara en tydlig ledare. Hos lärarna framkommer dock 

en rädsla för att tillrättavisa elever då de kan bli tillsagda av skolledningen om de 

tillrättavisar en elev för hårt trots att både elever och kollegor visar en uppskattning 

kring det. Även eleverna arbetar emot sig själva när det kommer till deras vilja att ha 
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ordning och reda i skolan då det möts upp av deras vilja att ha roligt. Att det dessutom 

kan uppkomma olika regler i olika klassrum leder till mer oordning.  

Tydligare läroplaner och att lärare får en fortsatt utbildning i ledarskap är ett 

förslag som Wester lyfter fram i sin undersökning. Lärare vill enligt undersökningen 

fokusera mer på undervisningen än att arbeta med ordningsregler till den grad att de inte 

längre lägger energi på att tillrättavisa eleverna. Förslaget är menat att underlätta lärares 

arbete kring trivsel- och ordningsregler.  

Westers undersökning handlar mycket om att hitta en balans och överenskommelse 

med eleverna om vad som kan bli en trivsam läromiljö i klassrummet, något som även 

kom upp i Paulins (2007) avhandling som en av utmaningarna nya lärare möter då de 

börjar på en ny skola. Deras första termin handlade nästan helt om det sociala och 

klassrumssituationer för att först i andra terminen fokusera på undervisningen. Eleverna 

som det framkom ville ha en tydlig ledare skulle kunna bli förvirrade av den nya läraren 

som kanske inte lägger ner lika mycket arbete vad gäller ordning medan de elever som 

samtidigt vill ha lika roligt som ordning skulle tycka det är jobbigare med en lärare som 

lägger mer tid på det.  

Som lärare är det inte bara undervisningen som kommer hamna i fokus vilket blir 

tydligt i Weters (2008) avhandling. Lärare måste ibland lägga en stor del av sin tid på 

trivsel- och ordningsregler i till en sådan grad att vissa till och med har gett upp att 

arbeta med dem, något som skulle kunna bli en utmaning för en ny lärare. I läroplanerna 

så som Wester lyfter fram finns inga tydliga riktlinjer när det kommer till ordningen i 

klassrummet. Det är upp till lärare och elever att bestämma vad de anser är en trivsam 

och läroberikande miljö vilket i många fall kan se väldigt olika ut.  

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Det här kapitlet kommer ta upp de teoretiska utgångspunkter den här studien kommer 

luta sig mot. Fokuset kommer först hamna på bildämnets ämneskonceptioner, detta för 

att få en djupare förståelse i ämnets historia och vilken påverkan det kan ha haft på den 

syn som dominerar bildämnet då denna studie skrivs. Vygotkijs sociokulturella 

perspektiv kring barn, deras utveckling och hur lärare måste möta upp elever i deras 

kunskap. Bronäs och Runebous ämnesdidaktiska perspektiv som beskriver hur 

undervisning handlar om omständigheter och hela tiden är beroende av eleven. Slutligen 

kommer Aspelins teori kring lärare som pedagogisk ledare baserad på Scheffs teorier 

om sociala band och deras förändringar beskrivas.  

 

1.3.1 Ämneskonceptioner 

Marner och Örtegren (2003) vill i En kulturskola för alla – estetiska ämnen och 

läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv föra fram ett teoretiskt 

perspektiv inom området estetiska ämnen samt estetiska läroprocesser. De 

uppmärksammar hur den mystiska begåvningen är något som präglar de estetiska 

ämnena och författarna uttrycker detta som ett av problemen. Den mystiska 

begåvningen, som innebär att några bara har talang för de estetiska ämnena, leder till en 

attityd att det estetiska är ämnen som inte kräver samma form av övning som de så 

kallade teoretiska ämnena. Författarna tar även upp de estetiska ämnenas period av det 
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fria skapandet som lade fokuset på den emotionella utvecklingen istället för att betona 

ämnenas medium. Något som författarna menar har bidragit till att ämnena förlorat sina 

identiteter (11, 36–46).  

Det fria skapandet tillhör en av bildämnets tre traditioner eller faser som Gunnar 

Åsén (2017) beskriver i Bildundervisning och lärande genom bilder. De tre olika 

faserna är teckning som avbildning, teckning som uttrycksmedel och bild som 

kommunikationsmedel. Utöver dessa faser finns även tre särpräglade traditioner inom 

bildlärarutbildningen, en teknisk, en konstpsykologisk och en bildspråklig syn. Åsén 

beskriver hur alla skolämnen är kopplade till långa traditioner såväl som samhälleliga 

krav och förutsättningar. Då teckning först börjades undervisas i skolan under 1800-

talet låg fokuset på avbildning, det skulle vara yrkesförberedande och inpränta vikten av 

noggrannhet och arbetets disciplin. Det hade därav inte endast ett praktiskt värde utan 

även ett moraliskt. Det var under 1900-talet som teckningen skulle börja få ett mer 

estetiskt fokus då skolan nu inte bara skulle förbereda barn och unga för arbetslivet, en 

uppskattning för design, en smakfostran skulle ingå. Under 1950-talen började en ny 

metodik diskuteras och det som kom att kallas det fria skapandet tog sin form inom 

ämnet. Nu var det elevernas kreativitet som skulle lyftas fram, de skulle få nya 

upplevelse, erfarenheter och genom det utveckla egna idéer. Det var under nästa fas som 

dök upp under 1960-talet som argumenten om att ämnet var för snävt och konstinriktat 

dök upp. Samhället hade förändrats och bilder hade nu blivit en del av samhället på ett 

annat sätt genom bland annat reklam och popkultur. Ämnet skulle nu ge eleverna 

förutom skapande kunskap en ökad förståelse i bildspråket. De skulle lära sig att kritiskt 

granska och förstå bilders budskap (13–18).    

Marner och Örtegren (2003) beskriver att ämnet efter det fria skapandet tradition 

ska ha mer fokus på symbolsystem samt kritiska, historiska och estetiska aspekter 

utöver utövandet. De lyfter även fram hur ämnet ska täcka väldigt mycket då det 

svenska ämnet bild skiljer sig från till exempel ämnet Art i England. Bild innebär alla 

typer av bilder inte endast konst (46–47). 

För att skydda de estetiska ämnena vad gäller timmar och ge tydligare riktlinjer för 

lärare med ingen eller en väldigt kort estetisk utbildning lyfter Marner och Örtegren 

(2003) fram vikten av att ha tydligare styrdokument. Författarna menar att det 

mediespecifika bör definieras tydligt i respektive kursplan, inte så att ämnet ska bli 

ensidigt utan för att stärka det. De skriver detta mot bakgrund av lärare och elevers nya 

mer aktiva roll i förhållande till styrdokumenten, men även i relation till skolledningens 

uppfattning om estetiska ämnen. Genom att ge alla de estetiska ämnena ett eget 

hemmedium skulle det hjälpa dem stå på egna ben (49–52).    

Argumenten för tydligare styrdokument i de estetiska ämnena skulle kunna kopplas 

tillbaka till Marner och Örtegrens (2014) studie Digitala medier i ett bildperspektiv som 

visar hur olika bildlärare arbetar med digitala medier i bildämnet. Författarna 

konstaterar även att då en ny kursplan med nya mål går igenom och ska börja användas i 

skolan sker det inte med en snabb helomvändning utan är något som tar tid. Flera 

ämnens traditioner verkar parallellt med varandra och nya läroplaner modifierar ämnet. 

Det kan ledas till att det breddas och på så sätt skapar en stoffträngsel och 

urvalsproblem. Likaså blir bildens ämneskonceptioner relevanta för den här studien då 
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den lägger fokus kring bildlärarnas pedagogiska praktik, syn på ämnet och om den 

enligt deras upplevelse skiljer sig från den tidigare bildläraren.  

 

1.3.2 Det sociokulturella perspektivet 

Roger Säljö (2017) som är psykolog och forskare vid Göteborgs universitet beskriver 

hur den sociokulturella traditionen har sitt ursprung i Lev Semenovich Vygotskijs 

teorier om språk, lärande och utveckling. Vygotskij arbetade under tio år med frågor 

kring utveckling och lärande ur ett både biologiskt och sociokulturellt perspektiv. 

Vygotskijs teorier bygger bland annat på att människor använder sig av två redskap, 

språkliga och materiella för att förstå sin omvärld (251–253).  

Vygotskijs ((1930) 2006) teorier kring barn och deras utveckling tar upp hur 

barnets skapande är en av pedagogiken och barnpsykologins viktigaste frågor då det har 

med barnets allmänna utveckling att göra. Barnets fantasi och förutsättningar är 

beroende av hur mycket barnet har upplevt eller sett då fantasin enligt Vygotskij bygger 

på upplevelser från verkligheten (15–22).  

Den sociala kommunikationen och barns utveckling förklaras utifrån Vygotskijs 

((1935) 2001) teorier i hans verk Tänkande och språk. Gunilla Lindqvist beskriver i den 

svenska utgåvans förord hur Vygotskij menar att sociala och historiska sammanhang är 

det enda sättet som vi kan förstå psykologiska fenomen och processer genom. 

Tänkandet och språket är inte heller enligt Vygotskij enskilda processer utan har alltid 

en relation till varandra. Vygotskij menar att utan den sociala kommunikationen kan 

ingen utveckling ske i vare sig tänkandet eller språket (9,10). När det kommer till barns 

inlärning menar Vygotskij att det finns en optimal period för inlärning som kallas för 

den proximala utvecklingszonen. Den menar att det är mellan den lägsta och högsta 

tröskeln för inlärning som tillägnandet av kunskap är som starkast (334). 

Säljö (2017) beskriver hur Vygotskij såg människan under ständig utveckling och 

att det är människans naturliga tillstånd. Vygotskijs princip om den närmaste 

utvecklingszonen hänger nämligen samman med hur han såg lärande och utveckling 

som en ständig process, att människan så fort den behärskat något börjar den lära sig 

behärska något nytt. Utvecklingszonen kan ur Vygotskijs syn beskrivas som den zon där 

människan är mest mottaglig för instruktioner och förklaringar. Det är här läraren kan 

vägleda en elev till ny kunskap. Eleven eller den lärande är till en början beroende av en 

lärare som kan leda dem in i kunskapen för att sedan sakta avta då den lärande kan stå 

mer och mer på egna ben. Det är dock viktigt att i denna vägledning hitta en balans så 

att läraren inte går in och gör för mycket av den lärandes arbete, eleven får inte bli en 

passiv åskådare. Pedagoger behöver därför utveckla en känslighet för hur elevernas 

utvecklingszon ser ut i relation till den kunskap de ska ta till sig (260–261).  

Det som blir väldigt tydligt när det kommer till det sociokulturella perspektivet är 

att människans kommunikation och förståelse mellan varandra spelar en stor och viktig 

roll i hur väl vi kan lära oss något nytt. Det är just därför det här perspektivet kan ses 

som en relevant utgångspunkt för den här studien. Då en lärare kommer in i 

klassrummet för första gången och möter eleverna vet hen inte vilken nivå de ligger på. 

Alla elever bär med sig olika kunskap och lär sig på sina egna unika sätt och det är upp 

till läraren, så som Säljö (2017) skriver att hitta balansen och för att få dem att stå på 

egna ben (260–261).  
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1.3.3 Ämnesdidaktik 

Agneta Bronäs och Niklas Runebou (2016) har utvecklat en ämnesdidaktisk modell för 

att kunna göra en systematisk beskrivning av undervisning och de handlingar som lärare 

genomför under lektioner. Författarna vill ge ämnesdidaktiken en vetenskapsteoretisk 

grund som utgår från undervisning och systematiserar den. De frågar sig vad som gör 

någon till en skicklig didaktiker och hur lärare kan bli bättre på att undervisa. 

Författarnas svar är att det beror på omständigheterna, den skickliga läraren kan enligt 

författarna hantera dessa omständigheter på bästa sätt. De fortsätter att beskriva hur 

principer och omständigheter leder till handling och det gäller att vara medveten om de 

skäl som ligger bakom en undervisningshandling (9–14).   

Enligt Bronäs och Runebou (2016) har alla ämnen möjligheter till kunskap, men all 

kunskap är inte möjlig eller lämplig för elever. Som lärare måste man upptäcka de 

möjligheter som finns i ett ämne, i principerna och omständigheterna och därefter 

omvandla det till undervisning. Men om inte eleverna är villiga att delta i 

undervisningen kommer de inte nå de avsedda kunskapsmålen. De måste vilja gå i 

samma riktning som läraren, läraren är på så sätt beroende av eleverna. Som lärare 

måste man enligt författarna handla, man kan inte vänta in den handling som leder till 

bästa undervisningen, en planering kan i själva utförandet förändras helt av något 

oförutsägbart. Lärare behöver därför en bra handlingskompetens för att klara av yrket. 

Rutinhandlingar är även något som ingår och som bygger på att 

undervisningssituationer känns igen vilket leder till att läraren kan ta till vanliga 

handlingar. På det sättet kan läraren ha tid för reflektion men det svåra i 

undervisningskonst är enligt författarna att de processer man samarbetar med ligger 

utom ens egen kontroll eftersom de styrs av ett annat medvetande: elevens. 

Ämnesdidaktiken går ut på att få eleverna att möta ämnet, läraren måste få eleven att 

rikta sina förmågor mot ämnet. De menar att om elevernas intresse kan riktas mot ämnet 

kan läraren få dem att hitta likheter mellan sina egna erfarenheter och ämnets empiri. 

(16–17, 42–46).  

Författarna beskriver att det alltid finns en vilja att skapa balans mellan tes och 

antites. Grundperspektivet är dialektiskt och söker hela tiden övergripande principer. 

Det är frågan om ordning och frihet i ett utbildningssammanhang för både frihet och 

styrning behövs, det är ett dualistiskt perspektiv. Svårigheten ligger i att hitta rätt 

balans, den metod som fungerar i ett klassrum kanske inte alls har någon effekt i ett 

annat. (Bronäs & Runebou 2016, 31–32).  

Det som enligt författarna är utmärkande för just skolämnen är eleven. Det är 

centralt att ställa frågan om hur en elev eller hur olika elever förhåller sig till en viss 

ämneskunskap. Författarna beskriver den didaktiska triangeln som den mest 

grundläggande modellen. Den är så generell att den kan användas för i stort sett alla 

didaktiska analyser. Även om den inte genererar några principer klargör den de 

relationer man vill tala om (Bronäs & Runebou 2016, 84).  

Triangelns tre delar består av ämnet, läraren och eleven. De tre delarna är i en 

ständig samverkan och beroende av varandra. Relationen mellan lärare och ämne 

handlar om processen då läraren transformerar ämneskunskap till ett skolämne. De 

måste ge ämnet en didaktisk form för att det ska fungera i undervisningen. Relationen 
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mellan lärare och ämne kan dock inte ignorera den tredje komponenten vilket är eleven. 

Läraren måste göra sitt urval med eleven i åtanke, elevens förhållande till ämnet kan 

inte ignoreras. Likaså måste andra sidan av triangeln som handlar om relationen mellan 

elev och ämne ses i ljuset av läraren. Läraren måste stötta eleven i ämnet då eleven inte 

kan lära sig ämnet på egen hand. Den tredje relationen som handlar om eleven och 

läraren kan inte heller ses utan relationen till ämnet då det annars kan uppstå en rad 

problem kring hur en vänskaplig relation bör vara. Relationen uppstår och definieras av 

undervisningssituationer (Bronäs & Runebou 2016, 84–86).   

Det ämnesdidaktiska perspektivet på lärande och undervisning gör ett stort avtryck 

i denna studie då det är central i informanternas beskrivning av sin pedagogiska praktik. 

I likhet med det sociokulturella perspektivet ligger fokuset mycket på att en förståelse 

måste utvecklas mellan lärare, elev och ämne.   

 

1.3.4 Sociala band  

Jonas Aspelin (2010) som är docent i pedagogik och fil.dr. i sociologi berör i Sociala 

relationer och pedagogiskt ansvar två huvudteman som handlar om relationer och 

lärande men har valt att benämna dem så som titeln beskriver. Aspelin har valt de 

begreppen då lärare och elever ingår i ett komplext relationsnät och då läraren först och 

främst är en medmänniska och vägledare med ett personligt ansvar för barn och ungas 

lärande (11,12).  

Aspelin som i första delen av boken utgår från ett socialpsykologiskt perspektiv 

använder sig av Scheffs teori kring sociala band. Tomas J. Scheff (1997) menar att 

teorin om sociala band föreslår att personlighet, uppförande och attityder växer fram ur 

sociala relationer med andra. Enligt Scheff har de sociala banden en stor påverkan vad 

gäller barns utveckling till ansvarstagande vuxna. Scheffs teori kring sociala band är 

baserad på ett koncept av attunement, vilket kan översättas till hur reaktiv en person är 

till en annans behov, ömsesidig identifiering och förståelse. Ett stabilt socialt band 

innebär att individerna i relationen bekräftar och förstår varandra, istället för att 

missförstå och avvisa varandra (73–76). 

Aspelins (2010) förklarar begreppet sociala band att det är vad som håller samman 

människor och grupper i samhället. Det är ett band som inte är lätt att upptäcka och man 

måste sluta sig till dess karaktär genom att tolka individers yttre framträdande och inre 

processer, så som känslor, tankar, motiv, etcetera. Aspelin beskriver att varje social 

situation bidrar till att det sociala bandet vidtar en viss karaktär, varje gång vi är 

tillsammans med andra som vi har identifierat och identifierar oss byggs det sociala 

band. Det betyder även att allting vi uttrycker i varandras närhet påverkar bandets 

utformning och det testas ständigt. Det går därför inte att förutspå hur bandet utvecklas 

(25–27). 

Precis som de tidigare perspektiven lyfter även Aspelin och Scheffs teorier upp 

vikten av relationen och förståelsen mellan människor och hur den är under ständig 

utveckling. Att det här perspektivet blir relevant kan ses i studiens frågor kring om 

läraren upplevde en förändring i mötet med eleverna efter att en viss tid har gått och 

deras sociala band har haft möjlighet att utvecklas och att de därmed kan ha utvecklat en 

förståelse för varandra inom den pedagogiska praktiken.  
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1.4 Metod 

I den här delen kommer tillvägagångsättet för att samla in studiens empiri att beskrivas. 

Hur urvalet av intervjupersoner gick till, de etiska övervägandena, hur den insamlade 

empirin kommer analyseras och slutligen kommer studiens källor och källkritik att 

presenteras.  

 

1.4.1 Tillvägagångssätt 

För att samla in empirin har tre semistrukturerade intervjuer med bildlärare på olika 

skolor genomförts. Alan Bryman (2018) beskriver hur den semistrukturerade intervjun 

handlar om att intervjuaren utgår ifrån en uppsättning frågor vars ordningsföljd kan 

variera. Semistrukturerade intervjuer ger även möjlighet att ställa följdfrågor till de svar 

intervjupersonen ger (260). Metoden valdes då bildlärarna som intervjuats har olika 

bakgrund, utbildning, arbetslivserfarenhet och arbetar på olika skolor vilket kan leda till 

att individuella följdfrågor behövdes ställas i behov av mer utvecklande svar. Att träffa 

lärarna för enskilda intervjuer i person gjordes för att just kunna utnyttja den valda 

intervjumetoden i så stor utsträckning som möjligt och för att få så utvecklade svar 

kring studiens frågor som möjligt. Intervjuerna tog mellan 30–40 minuter, skedde 

enskilt och utgick från de intervjufrågor som förberetts innan intervjutillfället (Bilaga 

A). Intervjupersonerna togs kontakt med via mejl där beskrivning av studien och 

förfrågan om intervju framfördes. Därefter bestämdes tid för möte. Valet av informanter 

gjordes både från tidigare vetskap om att informanten relativt nyligen hade börjat arbeta 

på en ny skola. Då tiden dock var så begränsad var det inget måste att informanten hade 

börjat arbeta på en ny skola nyligen utan valdes utifrån om de hade haft någon 

erfarenhet utifrån det. Att de arbetat på mer än en skola var önskvärt då deras 

erfarenheter då skulle kunna jämföras mellan de olika skolorna, om deras upplevelser 

samt möten med elever skilde sig och vad som i så fall skulle kunnat ligga till grund för 

det.   

 

1.4.2 Etiska övervägande 

För att studien ska ha en etisk grund har hänsyn tagits utifrån vad Vetenskapsrådet 

(2002) skriver om det grundläggande individskyddskravet i fyra allmänna huvudkrav 

vid forskning. Informationskravet innebär att alla informanter och 

undersökningsdeltagare får information om projektet, att det är frivilligt och de har rätt 

att avbryta sin medverkan. Informanterna ska även få tydlig information kring studiens 

innehåll, syfte och hur den ska genomföras. Samtyckskravet innebär att 

undersökningsdeltagarna alltid har rätt att bestämma på vilka villkor eller hur länge de 

vill delta. Konfidentialitetskravet handlar om informanterna och 

undersökningsdeltagarnas konfidentialitet. Obehöriga ska inte ha möjlighet att ta del av 

personuppgifter. Graden av konfidentialitet kan variera beroende på forskningens ämne 

och vad som anses vara etiskt känsligt. Forskaren måste ha konfidentialitet i åtanke vid 

skrivandet av undersökningen så att en undersökningsperson inte kan identifieras. Det 

sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att uppgifterna som är insamlade för 
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undersökningen endast får användas för forskningens ändamål och inget annat syfte (6–

14).  

Då förfrågan skickades ut till kontakterna framkom det tydligt att det var 

informanternas val om de ville medverka i undersökningen. Det fanns även en kort 

beskrivning av studiens syfte samt att empirin skulle samlas genom en kort intervju. 

Informanterna var även välkomna att ställa eventuella frågor kring undersökningen. Då 

informanterna svarade och hade gått med på att medverka bestämdes tid och plats för 

intervjun utifrån vad som fungerade bäst för informanterna. Innan intervjun skickades 

frågorna ut via mejl så informanterna skulle ha en chans att bekanta sig med dem och 

hinna reflektera lite kring sina erfarenheter kring ämnet. Informanterna lovades även 

konfidentialitet i form av att deras namn kommer bli fiktiva, att ingen skola kommer 

beskrivas och att de kommer benämnas som hen. Då intervjuerna skulle genomföras 

fick informanterna frågan om de var bekväma med att intervjun spelades in och att det 

endast skulle användas för att senare transkriberas. Slutligen fick informanterna 

försäkran om att deras medverkan endast kommer användas i studiens syfte och inget 

annat.  

 

1.4.3 Analysmetod och analysmodell 

För att analysera den insamlade empirin har en tematisk analys genomförts. Alan 

Bryman (2018) beskriver den tematiska analysen som ett av de vanligaste angreppsätten 

när det gäller kvalitativa data. För att hitta teman ska forskaren bland annat leta efter 

repetitioner, likheter och skillnader eller saknade data. Den tematiska analysen går ut på 

att forskaren läser igenom sitt material och bekantar sig med det, utvecklar tankar om 

materialet, utvecklar koderna till teman genom att hitta gemensamma element och sätter 

namn på teman (702–709). Att koda får forskaren att bekanta sig med materialet 

beskriver Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) som menar att ett flertal läsningar 

av empirin kodar fram relevanta avsnitt och kategorier. Det sker ett ständigt letande 

efter likheter och olikheter i empirin (241–243). Utifrån metoden som valts har analysen 

av studiens empiri utförts på följande sätt: 

1. Efter att empirin från intervjuerna hade transkriberats lästes de igenom ett flertal 

gånger för att få en tydlig helhetsbild av de svar som getts.  

2. En snabb notering av de ord, begrepp eller upplevelser som framkom skrevs ner 

för att få en tydlig bild av vad som verkade vara relevant i informanternas svar 

utifrån studiens syfte.  

3. Empirin från informanternas svar lades sedan upp jämte varandra, granskades 

och jämfördes med varandra för att hitta eventuella likheter eller skillnader. 

Uppkomsten av eventuella begrepp eller upplevelser noterades.  

4. Informanternas svar jämfördes även med andra frågor eller teman för att se om 

något informanterna hade sagt vid ett tillfälle egentligen tillhörde en tidigare 

eller senare frågeställning.  

5. Analysen presenteras slutligen som en sammanfattande text under de olika 

teman som hittats, vad som var likt men vad som även skilde sig lyfts fram. De 

teman som hittas förstärks av relevanta citat från informanterna.  

 



  
 

11 

1.4.4 Källor och källkritik 

De informanter som har valts ut för undersökningen är alla bildlärare som arbetar på 

högstadier. De har antingen blivit anställda på skolan relativt nyligen eller berättar 

utifrån tidigare erfarenheter. Då lärarna har väldigt olika bakgrunder, har arbetat olika 

länge på skolorna och har olika lång arbetslivserfarenhet gav det studien en varierande 

empiri där likheter eller olikheter kunde framkomma inte bara för att informanterna är 

på olika skolor men även då de har olika mycket erfarenhet. Då intervjuerna 

genomfördes utgick de ifrån frågeformuläret som förberetts för att inte inleda en 

diskussion kring ämnet med lärarna och färga resultatet av subjektiva åsikter eller 

förväntningar. Informanterna fick prata till punkt om sina tankar och erfarenheter kring 

frågorna, därefter ställdes eventuella individuella följdfrågor för att få mer utvecklade 

svar kring något informanterna hade beskrivit.  

 

1.5 Disposition  

I kapitel två kommer resultatet från intervjuerna redogöras som har utgått ifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar. Kapitel tre innefattar den analys som gjorts 

utifrån resultatet för att i kapitel fyra tolkas utifrån de teorier som tidigare har 

presenterats under teorikapitlet. Kapitel fem består av en sammanfattning av kapitlen 

om resultat, analys och tolkning. Slutligen diskuteras studiens resultat i kapitel sex mot 

den tidigare forskning som presenterats och hur studien skulle kunna fördjupas i 

framtida forskning.  
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2 Resultat 
I det här kapitlet kommer empirin som samlats in från informanternas intervjuer 

presenteras under rubriker som stämmer in på studiens frågeställningar. Resultatet 

kommer presenteras under de fiktiva namn som har tilldelats informanterna. 

Informanterna är alla bildlärare och arbetar på olika högstadier men som alla ligger i en 

stad. De har olika lång erfarenhet av att arbeta i skolan och de har utbildat sig på olika 

universitet eller högskolor.  

 

2.1 Bildlärarnas arbetssätt 

Robin 

Robin beskriver hur hens arbetssätt handlar om att arbeta med eleverna. Hen vill 

använda sig av elevernas intressen, men framförallt lära dem saker de kan ha nytta av i 

framtiden. Robin arbetar mycket utifrån kunskapskraven och vill ge eleverna möjlighet 

att få en rik kunskap i många material samt utveckla sin fantasi genom att testa sig fram, 

något Robin inte vet om eleverna hade fått testa innan hen tog över. Robin upplevde att 

det mest hade varit fokus på blyets, tusch och vattenfärg.  

Robin uppfattade att den tidigare bildläraren var mer utav den gamla tidens 

bildlärare, att han var kvar i det som undervisningen skulle fokusera på för kanske 30 år 

sedan. Det var mycket fritt arbete och Robin vet inte hur mycket kopplingar han 

egentligen hade till kunskapskraven eller betygen och dess kopplingar till de 

arbetsuppgifter eleverna hade gjort. Robin påpekar själv att hen inte heller haft fokus på 

att gå in och visa kunskapskraven för sjuorna och åttorna men att hen vill utveckla det. 

Hen menar att det nog skulle kunna hjälpa eleverna att redan från början fundera och 

reflektera kring vad för betyg de vill ha och skulle klara av att nå.  

När det kom till betygsättningen upplevde inte Robin en särskilt stark reaktion från 

eleverna däremot blev det en reaktion från ledningen. De ansåg inte att elever kunde bli 

underkända i ämnet bild. Även Robins kollegor reagerade på de F-varningar som Robin 

gett till elever som inte uppnått kunskapskraven. Utifrån det här tänker Robin att det 

nog är många som har den gamla synen av ämnet bild, att det bara är att rita och måla. 

Även om det inte gäller alla anställda så finns det kvar och är ett motstånd man möter 

och som man får lära att förhålla sig till.  

 

Kim 

Även om Kim inte träffade den tidigare bildläraren i person och därför inte vet exakt 

hur hen arbetade och hade för syn på ämnet kunde Kim se spår utav både arbetsmetoder 

och ämnessyn i tidigare elevarbeten. Att Kims sätt att arbeta på i ämnet skiljer sig från 

andra bildlärare har hen upptäckt över tid tack vare att vissa kollegor som själva var 

behöriga i bild arbetade på hens nuvarande skola. Då de andra lärarna som var behöriga 

i bild undervisade de elevgrupper de var klasslärare för hade Kim chansen att jämföra 

sitt arbetssätt med en kollega hen hade. Medan Kim beskriver att hen lägger mycket 

fokus på att ge eleverna en bred grund i material under de tidigare åren som de senare 

kan använda i projekt i nian arbetade hans kollega mer med fokus på samtidskonst. 

Kims arbetssätt har uppkommit då hen har uppmärksammat hur stor skillnad det är hos 

eleverna och deras kunskaper inom ämnet och att de därför behöver en grund att stå på. 
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Kim beskriver i kort att hen har fokus på progression istället för enstaka teman vilken 

hen tror kan vara den största skillnaden från hur eleverna arbetade tidigare. Då ett 

projekt var klart gick man vidare till nästa som inte hade någon koppling till det förra. 

Kim förklarar även hur hen ännu inte har stött på någon annan bildlärare som har just 

det upplägget. Kims uppfattning är att många bildlärare vill att ämnet ska handla om 

konst medan samhället har kvar en gammal syn på ämnet. Med det menar Kim att den 

teoretiska delen i ämnet ofta glöms bort. Något som gör att det blir mycket för eleverna 

att anpassa sig till och en själv som lärare att arbeta med om man vill lägga in det.  

Även om Kim själv aldrig fick en exakt uppfattning kring hur de tidigare 

bildlärarna på hens skola arbetade anser Kim att ett liknande arbetssätt skulle underlätta 

övergången. Den största underlättnaden menar Kim skulle vara frågan om 

ordningsregler, men att bara veta hur den förra bildläraren arbetade skulle hjälpa i 

formen av att bara ha något att förhålla sig till. Kim beskriver att då hen haft ett vikariat 

på en tidigare skola fick träffa den tidigare bildläraren då den kom tillbaka från sin 

sjukskrivning. Att plötsligt ha en arbetskollega var något Kim uppskattade väldigt då 

hen beskriver att man ofta är väldigt ensam som bildlärare och bara har sina VFU 

handledare att förhålla sig till vad gäller undervisning.   

 

Jules  

För Jules är bild så mycket mer än bara penna och papper. Jules anser att bildämnet 

innehåller vårt stora kulturarv och att man inte kan röra sig runt i världen utan att se att 

vi har tänkt i form hela tiden. På den nuvarande skolan började Jules 1996 och då hade 

bildämnet mycket fokus på film i både åttan och nian, något Jules hade väldigt lite 

kunskap om och som även hade ett upplägg som enligt Jules tog för mycket tid. Jules 

bestämde därför efter sitt första år på skolan att skala ner och göra om upplägget. Att 

sätta upp elevarbeten i klassrummet men även utanför i hela skolan var något Jules 

snabbt tog tag i. Det hade inte funnits tidigare och gav enligt Jules uppfattning eleverna 

ett nytt intryck av ämnet i form av inspiration från tidigare elever. Jules menar att som 

bildlärare kan man förhålla sig till det som står i läroplanen på hur många olika sätt som 

helst och att det inte riktigt är någon som bryr sig.  

”Man kan ha semester ett helt liv. Göra lite vykort till påsk och kalla det för 

bild eller så vill man något annat.” 

Något Jules även har uppmärksammat i möten med andra bildlärare som hen har på 

sin nuvarande skola är ett föråldrat sätt att dela in pojkar och flickor på. Lärarna börjar 

ofta diskutera hur de ska lyckas förbättra betyget genom att pojkar ska få arbeta med 

mer tekniska uppgifter och fokus på perspektiv på till exempel motorer och flygplan 

vilket får Jules att känna sig som om hen är tillbaka i 40-talet.  

 

2.2 Mötet med eleverna 

Robin 

Robin har under de senaste åren arbetat på två olika högstadieskolor. Hen upplevde 

mötet med eleverna som relativt likt på båda skolorna. Däremot kände hen lite mer 

kritik riktad mot sig på den nuvarande skolan. Skillnaden i bemötandet tror Robin dels 

beror på hur de tidigare bildlärarna hade arbetat på respektive skola, dels om skolan låg 
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i staden eller på landet. Robins tidigare skola som hen arbetade i ligger på landsbygden 

där det finns en relativt stark arbetarkultur enligt Robin. Eleverna hade som mål att 

arbeta inom olika familjeföretag eller inom industri som vuxna, skolan var därför inte 

lika viktig och absolut inte bildämnet. De såg, enligt Robins upplevelse, ingen nytta 

med det. Trotts elevernas attityd kring skolan och ämnet på landet upplevde Robin att 

hen hade lättare att ta över de elever som haft den tidigare bildläraren och tror det 

berodde på att hen och den tidigare bildlärarens arbetssätt var väldigt lika. På den 

nuvarande skolan som ligger i en stad har eleverna en annan inställning kring skolan 

och att läsa vidare. Robin sammanfattar det med hur allt i vårt samhälle hänger ihop och 

påverkar varandra. Allt från samhällskultur, familj, skolledningen och lärarattityd och 

att detta återspeglas i den lilla situationen som sker i klassrummet.  

På Robins nuvarande skola upplevde hen mötet med åttorna och niorna som 

krockande på flera sätt, något som hen tyckte både var roligt och jobbigt. De var till att 

börja med ovana vid att ha långa seriösa genomgångar och många ville visa sig tuffa 

framför den nya läraren, men efter en termin skedde en förbättring då Robin upplevde 

att hen fick med sig eleverna. De fick en förståelse för det nya arbetssättet. Robin tror 

det hade mycket att göra med relationen till eleverna. Då hen lärt känna dem bättre gick 

undervisningen bättre. Med de elever som hade ett intresse för ämnet blev det inte en 

lika stor krock, de uppskattade snarare de nya arbetssätten. Elever som däremot inte 

hade ett intresse för ämnet tycke det var väldigt jobbigt då de nu plötsligt fick krav på 

sig. Robin beskriver hur dessa skillnader först dök upp efter att hen arbetat på skolan ett 

tag då eleverna under första tiden mest var nyfikna på vem den nya läraren var.  

Robin som även har arbetat på gymnasiet påpekar att hen inte upplevde några av 

dessa svårigheter där. De påverkas inte på samma sätt av en ny lärare vilket Robin tror 

kan höra ihop med elevernas mognad och att de har en föreställning kring att de faktiskt 

är på gymnasiet för att lära sig något. Robin kommenterar att gymnasiet även kan ha 

påverkat hen som lärare. Robin vill så mycket för att hen vet att desto mer eleverna 

jobbar nu desto bättre går det sen.  

Mötet med sjuorna var enklare, enligt Robin. Dels för att de fortfarande är väldigt 

små, dels för att de byter stadium varpå Robin automatiskt blir den självklara läraren. 

Det Robin lade mest märke till när det kommer till sjuorna är de olika kunskaper de 

hade med sig från sina tidigare skolor och vad de förväntade sig av ämnet. Vissa har fått 

arbeta med alla möjliga material och andra har bara fått rita med penna och papper.  

 

Kim 

Kim upplevde mötet med eleverna på de skolor hen arbetat som lite olika då den första 

skolan hen arbetade på började som ett vikariat. Kim fick först en vecka i taget för att 

sedan få tjänsten utökad. Det gjorde att mötet med eleverna blev rätt avslappnat, hen var 

bara vikarien samtidigt som eleverna var nöjda med att få en vikarie som var behörig i 

ämnet.  

På den nuvarande skolan upplevde Kim mötet med niorna som svårt. Åttorna var 

även de en utmaning, men då Kim var med i åttornas arbetslag hjälpte det hen att 

snabbare skapa en relation med dem vilket i sin tur hjälpte undervisningen. Det som 

gjorde det svårare med niorna var att de dels var en svår årskurs och dels att de hade 

bytt bildlärare varje läsår, ibland fler gånger. Det gjorde att Kim bara var ännu en ny 
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lärare i salen för dem. Kim beskrev att då hen inte lyckades skapa en relation med 

niorna lade hen fokus på att hålla undervisningen flytande och hjälpa dem genom det 

sista året. Även om elevernas attityd till Kim inte förändrades eller utvecklades visade 

de att de var överraskade över att hen var kvar även under vårterminen. När det kom till 

de elever som hade ett lite större intresse kring ämnet upplevde Kim dem som en aning 

mer villiga men mest för att försäkra sig om att de skulle få behålla sitt betyg. Den 

årskursen var dock väldigt motsträviga till vad som skulle göras, de ville göra sin egen 

grej. Det är en stor skillnad mot de elever Kim har nu.   

 

Jules 

Jules som har börjat arbeta som ny på en skola vid två tillfällen uppmärksammade att 

när det kom till elevmötet var det vart skolorna låg som spelade stor roll. Den skola 

Jules arbetar på nu ligger relativt centralt i en stad medan den första skolan låg ute på 

landet i vad Jules beskriver som en bruksmiljö. Där ansåg elever, enligt Jules, att bild är 

ju det löjligaste som finns. Jules uppmärksammade att de elever som bodde närmre 

staden hade ett lite större intresse medan de som bodde längre ifrån var rätt 

ointresserade av det. Det blev därför mycket jobb med struktur, varför man har bild och 

konsthistoria.  

Då det var så pass längesedan Jules började som ny på en skola är vissa av minerna 

kring mötet med de eleverna och Jules upplevelser lite suddiga. Istället funderar hen på 

mötet med de elever som kommer nya till skolan i sjuan. Skolan Jules arbetar på nu har 

nämligen vissa elever från fyran så bara en del av sjuorna är helt nya. Hen beskriver att 

ha eleverna sedan fyran är något man har väldigt stor nytta utav då de eleverna har en 

rätt tydlig bild av hur saker gå till då de väl börjar, både från kompisar och syskon. Jules 

tar även upp exempel på elever som börjar hos dem i nian då även det blir ett nytt möte 

och hur man då får vara väldigt tydlig i sin agenda, veta vad man ska göra helt enkelt. 

Denna agenda ska enligt Jules vara baserad mycket på ett intresse för var eleven är i sin 

utveckling och om man kan möta dem i den så får man med sig de flesta.  

Jules beskriver hur mötet med de sjuor som kommer helt nya skiljer sig en del mot 

de som gått där sedan tidigare. Hen beskriver att hos de som är nya får man spendera 

den första halvan av terminen för att beskriva hur det ska vara. Då bildsalen är en sal 

med så många saker kan vissa elever bli lite saliga då de kommer. Om förändringen blir 

positiv eller negativ tycker Jules är en svår fråga att svara på men hen anser att det med 

tiden blir lättare desto längre man har eleverna då hens undervisning mycket går ut på 

att hen förstår hur eleverna tänker och vad de anser sig klara. Om eleverna dock har en 

negativ inställning som i vissa fall påverkas av föräldrarnas erfarenhet från när de gick i 

skolan måste man enligt Jules arbeta dubbelt. I första hand måste man få bort den 

blockering föräldrarna har skapat för att sedan gå vidare med den eleven har satt på sig 

själv men Jules upplever att man relativt snabbt kan se en förändring. 

Om mötet med eleverna hade förändrats om Jules och den förra läraren hade haft 

mer eller mindre lik syn på ämnet funderar Jules en bra stund på men anser att om man 

har sin egen agenda kanske det inte har lika stor betydelse. Jules kan dock tänka sig att 

det skulle bli lättare om de tänkt i samma bana även om hen själv inte bryr sig så 

mycket om hur den tidigare bildläraren har gjort. Men ju större skillnad desto mer 
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frågeställningar kring varför de gör saker si eller så tror Jules skulle dyka upp. Det 

skulle vara svårare för eleverna att förstå vad Jules vill och är ute efter i ämnet.  

 

2.3 Utmaningarna  

Robin 

När det kommer till utmaningar kommer Robin mest ihåg hela grupper. Det var en klass 

som var väldigt jobbig till en början. Eleverna var emot läraren och skulle visa sig coola 

för varandra genom att säga taskiga saker.  

”Men så ändrades konstellationen i gruppen så småningom under året. Man 

lärde känna individerna på ett annat sätt och så förändrades vår syn.” 

Andra utmaningar som Robin kommer ihåg är allt från elever som inte vill jobba 

och elever som till exempel säger att de vill ha tillbaka den gamla bildläraren och frågar 

var han är.  

Angående ordningsregler tyckte eleverna att det var jättekonstigt att de inte fick 

använda mobilerna eller att de inte fick gå ut som de ville till grupprummet som är 

precis utanför bildsalen. De ifrågasatte varför Robin ville ha dem alla i klassrummet. 

Hen upplevde även att elevernas syn på bildämnet var att här kan de sitta och prata om 

de vill, slappa lite och göra som de vill. Robin uttrycker att hen kanske låter jättenegativ 

nu men att det kändes lite så då hen vill att det ska vara seriöst och att eleverna ska 

uppleva bildämnet som ett bra ämne där man lär sig mycket. Elevernas syn på ämnet 

försvårade det en hel del när det kom till undervisningen då det blev mycket fokus på 

ordningsfrågorna. Robin försökte arbeta runt det här genom att tillexempel ställa om 

borden och även följa bordsplaceringen ordentligt för att göra det lugnare i 

klassrummet. Även det var en utmaning då bildsalen har borden gruppvis till skillnad 

från de andra klassrummen i skolan vilket gör att Robin måste anpassa 

bordsplaceringarna så gott det går. Hen upplever även att det automatiskt är lugnare i de 

teoretiska ämnena. Robin förklarar att det är då hen hoppat in för att vicka för en annan 

lärare som hen blivit så förvånad om det verkligen är samma klass. Robin tror att om 

hen och den tidigare läraren hade haft en mer lik syn på ämnet och ordningsreglerna i 

klassrummet hade det varit mycket lättare, att det inte hade funnits samma motstånd 

från eleverna.  

 

Kim 

Den största utmaningen Kim upplevde då hen började på den nya skolan var att få fram 

ämnets syfte och varför det är viktigt. Hen menar att för varje gång eleverna byter lärare 

stannar lärandet upp och det tar eleverna ett tag att komma in i det hela igen och se 

poängen med det. Då de även hade haft en del vikarier hade det kanske inte heller varit 

någon riktig ordning på lektionerna.  

Kim beskriver hur kompromisser i mötet med de elever hen tog över blev ett fokus. 

Om de till exempel var vana att sätta sig i ett grupprum fick de göra det. Kim upplevde 

det svårt att få in sin egen prägel på niorna medan det med de andra klasserna gick 

ganska bra. Elevernas syn på ämnet gjorde det även svårt då de kunde bli rätt upprörda 

då de nu plötsligt fick reda på att bildämnet inte enbart handlar om att rita snyggt, utan 

även till exempel reflektera och analysera. Hen lägger därför nu mycket fokus på att 
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visa de delarna redan i sjuan. Kim upplever att det nu är mycket lättare i mötet med 

eleverna särskilt de elever hen har haft sen sexan då hen upplever det som lättare att 

sätta sin egen prägel på dem och får redan fånbörjan en bra start. Hen upplever att de 

eleverna inte heller har så mycket förutfattade meningar vilket underlättar arbetet.  

Med just niorna hann Kim inte arbeta så mycket med utmaningarna då hen kom in 

så sent på året. Att hålla lektionerna flytande blev Kims huvudfokus vilket hen tror är 

fokuset i de flesta ämnen när man är nyexaminerad. Kim beskriver hur man måste 

känna sig fram första läsåret för att hitta struktur och arbetssätt som fungerar för en 

själv. Därför la Kim energin på det som var kvar och hjälpa eleverna igenom det sista 

för att ha något att gå på vad gäller betygsättning.   

 

Jules  

De utmaningar Jules upplevde i hens förra skola låg i att de flesta inte såg någon 

anledning att syssla med vare sig bild eller kultur. Det fanns även en utmaning i 

elevernas attityd kring skolan, eleverna tyckte det var okej att inte bry sig om skolan 

något som hen inte har upplevt på samma sätt i den nuvarande skolan. Jules uttrycker att 

det svåra ofta är elevers allmänna inställning kring ämnet. Att det inte är något 

intressant och enligt dem är det inget som påverkar oss. Den attityden är något Jules 

arbetar mycket med i klassrummet och brukar få eleverna att faktiskt se sig omkring, att 

förstå att allt de ser är bild och då brukar hen nästan höra hur polletterna faller ner för 

dem. 

Då Jules började arbeta på en ny skola upplevde hen inte att eleverna ifrågasatte 

vem den nya läraren var och de som hade ett intresse för ämnet uppskattade att få lära 

sig nya saker. Den största utmaningen var att hitta uppgifter som skulle kunna fungera i 

de grupper där de flesta var genuint ointresserade.   

På den nuvarande skolan undrade mest eleverna vem den nya läraren var och vad 

som förväntades av dem. Jules började även använda tidigare elevarbeten relativt snabbt 

både som motivation och underlag för eleverna. Att de skulle jobba helt utifrån sitt eget 

huvud utan några förebilder var något Jules släppte ganska snabbt.  

När det kommer till ordningsregler upplevde Jules inte heller där några direkta 

utmaningar. Hen har fått en uppfattning att de flesta elever tycker om ordning och 

uppskattar att ha det tyst och skönt i bildsalen. Jules har dock fått lägga ner rätt mycket 

arbete med eleverna i sexan för att få en lugn miljö och beskriver ett exempel då en elev 

gjorde något väldigt dum. Jules fortsatte då med genomgången och när hen var klar gick 

hen och hämtade rektorn som i sin tur hämtade eleven. Efter det har det varit lugnt och 

eleven sitter nu nöjt och arbetar lite mer avskilt med en kompis.  

Jules menar att om man på något sätt lyckas med den relationsskapande 

verksamheten kan man få det lugnt och det kommer färga av sig på de andra eleverna. 

Det är dock inget självklart och att få arbetsro kan behöva mycket arbete. Enligt Jules 

handlar det inte om att som ny komma in och utmana det som varit innan utan istället 

sätta en ny agenda som eleverna får gilla eller inte.  
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3 Analys  
Det här kapitlet presenterar analysen av resultatet som presenterades i det förra kapitlet. 

Analysen lyfter fram de teman som har kunnat urskiljas i informanternas svar och vad 

för likheter respektive olikheter som har hittats.  

 

3.1 Relationen i fokus 

Att relationen med eleverna är viktig framkommer starkt i informanternas svar. De 

beskriver på olika sätt hur relationen med eleverna spelade roll eller hur de arbetar för 

att få till en bra relation. Gemensamt är dock att relationen spelar en stor roll för att få 

en fungerande undervisning för informanterna. Kim beskriver hur hen inte lyckades 

hinna få en relation med de nior hen tog över ledde till att hen bara försökte hålla 

undervisningen flytande för att lyckas ge dem ett betyg då de gick ur nian. Robin som 

upplevde ett starkt motstånd i undervisningen kände att då en relation skapats med 

eleverna kunde hen förstå dem på ett bättre sätt och därav gick även undervisningen 

bättre.  

 

Man lärde känna individerna på ett annat sätt och så förändrades vår syn, på både mig då 

och min syn på elevgruppen kanske. – Robin 

 

Jules menar att man inte ens kan gå in och driva något utan vad hen beskriver det som 

relationsdrivande samtal.  

 

Om man på något sätt lyckas med den relationsskapande verksamheten kan man ju se 

jaha vad hände? Nu var det ju lugnt och då färgar det av sig på de andra. Vi behöver lägga 

ner mycket tid på ordningsskapande och arbetsro att det inte är något som är självklart. – 

Jules  

 

Enligt Jules var den största undran hos eleverna när hen började som ny vem hen var 

och hur lång tid det skulle ta för dem att klura ut vad Jules förväntade sig av dem. Något 

som enligt Jules ofta sker utanför lektionstiden så som i korridorerna. Ordningen i 

klassrummet har även det med relationen att göra enligt Jules, det är först då man har 

lyckats med relationskapandet som ordningen kommer.  

 

3.2 Varierande arbetsmetoder 

Hur de olika informanterna arbetar inom ämnet skiljer sig en del men de har alla eleven 

i fokus. De beskriver dock hur deras företrädare kanske inte har haft samma syn som 

dem på ämnet och en av informanterna har ytterst lite vetskap om hur den tidigare 

bildläraren eller andra bildlärare arbetar med ämnet. Gemensamt för informanterna var 

även att de ansåg att deras arbetssätt skiljer sig från den tidigare läraren om det 

påverkade deras möte med eleverna eller hur de fick anpassa sitt arbete i klassrummet 

varierade en hel del.  

 

De hade haft en annan bildlärare innan som hade lite annan syn så det kändes som att de 

blev förvånade. Det tyckte jag var roligt på ett sätt och jobbigt på ett sätt eftersom det var 
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lite mer att jobba med. Det kändes som dom kanske var ovana med att läraren hade 

genomgångar, eller så långa och seriösa genomgångar så som jag hade. – Robin  

 

Robin var den som upplevde störst motstånd hos eleverna och upplevde att den förra 

bildläraren behandlade ämnet väldigt annorlunda på hens nuvarande skola. Jules som 

även hen arbetade på ett annat sätt med ämnet än den tidigare läraren mötte däremot inte 

samma motstånd från eleverna. Jules arbetade dock på ett mer liknande sätt under första 

året med eleverna som hen beskriver med filmskapandet. Även Kim valde att inte lägga 

för mycket vikt på att få eleverna att acceptera hens arbetsmetoder. Kim försökte inte 

heller få de elever hen tog över att anpassa sig efter hens eller ordningsregler och 

upplevde därav inte samma motstånd som Robin.  

 

Tog sådant lite efterhand, de som var vana vid att gå och sätta sig någon annan stans i 

grupprum fick det, man kompromissade lite. Lät de göra mestadels som de brukade, i alla 

fall de som gick i nian för att överhuvudtaget det ska funka. Så niorna var väl svårast att få 

sin egen prägel på det hela men de andra gick ganska bra. Man hade chansen lite mer från 

början. – Kim  

 

Utmaningarna i mötet med eleverna visar sig alltså inte endast ha med hur likt den 

tidigare bildlärarens pedagogik var informanternas, utan även hur mycket informanterna 

försökte applicera sin pedagogik och ordningsregler på de elever som redan hade en 

uppfattning kring hur saker skulle gå till. 

 

3.3 Olika syn på bildämnet 

Bildämnets traditioner visar sig fortfarande leva kvar både i samhället, skolan och hos 

eleverna. Det blir tydligt i informanternas svar då de beskriver hur de ofta får arbeta 

med att skapa en förståelse hos eleverna kring ämnet och vad som faktiskt krävs av 

dem. De lägger mycket tid på att förklara varför skolan har bild och varför ämnet är 

viktigt. Många elever verkar ha en helt annan uppfattning kring vad bild faktiskt innebär 

som ämne och blir förvånade och till och med frustrerade då de inser att det innebär mer 

än att bara rita och måla fint.  

 

Det känns ju som att de flesta elever har en annan syn på ämnet än vad man själv har. När man 

kommer hit så de tycker det handlar om att rita snyggt så de som är duktiga blir ju lite upprörda 

när de inser att deras sätt att reflektera och deras analyser också är en del av arbetet. – Kim 

 

Förutom en vad som skulle kunna kallas en gammal syn på ämnet visar även en av 

skolorna på en viss okunskap inom ämnet vilket framkommer i en av informanternas 

svar. Skolans syn på ämnet stämmer mer överens med ämnets tidigare styrdokument 

och kunskapskrav som hade mer fokus på den skapande delen av bild.  

 

Det är ju väldigt många som har den där gamla bilden av ämnet bild, att det egentligen bara 

är att rita och måla. Alla tänker inte så men det finns kvar och det är ett motstånd som man 

möter helt enkelt som man får på något sätt lära sig förhålla sig till. – Robin 

 

Jules svar visar även på ett föråldrat sätt att se på ämnet men som istället för traditioner 

har en koppling till genus. I Jules svar handlar det om pojkars och flickors betyg och hur 
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pojkar behöver få anpassade arbetsuppgifter som är inriktade på det mer tekniska inom 

ämnet vilket skulle kunna kopplas till ämnets tidigaste kursplan då ämnet hette 

teckning.  

 

3.4 Man kan inte få F i bild 

I informanternas svar lyfter de alla fram hur de arbetar med styrdokument och 

kursplaner för att ge eleverna ett rättvist betyg. En av informanterna beskriver hur hen i 

betygsamtal har mycket diskussion med eleverna och deras utveckling i ämnet. Att det 

är ett ämne med betyg och något man måste arbeta för framkommer som självklart i 

informanternas svar men verkar inte vara lika tydligt hos skolledningen eller kollegorna.  

 
Jag hör från ledning att man kan ju inte få F i bild och kollegor som sagt ”Oj har du sjutton 

varningar? Det var mycket”. – Robin 

 

Medan Robin har upplevt kommentarer från ledningen och kollegor har Jules 

fått en uppfattning att det verkligen är upp till läraren att avgöra vad bild är 

vilket skulle kunna förklara hur ämnet kan vara så olika beroende på vilken 

skola du befinner dig i. 

 

Man kan ju ha semester ett helt liv och det är ingen som bryr sig om vad du sysslar med. 

Klipper lite vykort till påsk och så kallar man det för bild. – Jules 

 

Det som väldigt tydligt framkommer i både Robin och Jules svar är att bildämnets roll i 

skolan fortfarande verkar väldigt oklar inte bara för elever utan även för skolledningen 

och lärarkollegiet.  

Det som kan vara intressant att notera i just Robins svar är att det är den nuvarande 

skolan, som ligger i ett mer centralt område, som har den attityden kring bildämnet. 

Attityden kring om bild är ett ämne som kräver studier och att elever visar på faktiska 

kunskaper verkar inte ha lika stark koppling till om skolan ligger på landet eller i 

staden, så som det hade vad gällde elevernas attityd kring skolan. Inställningen kring 

ämnet skulle kunna kopplas till den tidigare bildläraren på Robins skola som hen 

uttryckte kanske inte hade så mycket kopplingar till ämnets faktiska kunskapskrav i sin 

betygsättning.  

 

3.5 Den självklara läraren 

Att ha en tydlig agenda, de tre första åren och få till sin egen arbetsmetod är något 

informanterna lyfter fram i sina svar kring det pedagogiska arbetet på skolan. Men något 

som är gemensamt för dem är att de beskriver hur det blir lättare efter tre år, då man är 

den självklara läraren och eleverna är beredda på att få en ny lärare då de börjar på 

högstadiet och accepterar det därav direkt enligt informanterna. Även om det då och då 

kommer in nya elever i åttan eller till och med nian som har bytt skola beskriver Jules 

hur det inte blir någon utmaning då de snabbt anpassar sig efter hur de andra i klassen 

gör istället för att ifrågasätta läraren.  
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3.6 Samhällets påverkan 

En skola på landet eller en skola i staden är något som i två av informanternas svar visar 

sig spela en viss roll i mötet med eleverna. Enligt informanterna upplevde de kanske 

inte så stor skillnad i mötet med eleverna, men deras attityd till både skola och ämne 

visade sig vara väldigt olika vilket i sin tur påverkade lärarnas undervisning och de 

utmaningar de mötte på de olika skolorna.  

Gemensamt för de två skolor som låg längre bort från staden var att det ett stort 

fokus på egenföretagande och bruksarbete. Skolan ansågs inte vara så viktig enligt 

informanternas upplevelse. Eleverna hade redan klart för sig var de skulle jobba som 

vuxna, vilket ofta var hos deras föräldrar. Informanterna menar att de därför inte såg 

skolan eller bildämnet som viktigt.  

 

När jag jobbade i den förra kommunen så var det en stark arbetskultur där det är många som 

har industriföretag, är egenföretagare och då blir det inte så viktigt med skolan och absolut 

inte bilden. Ska man jobba inom industrin så har man liksom ingen nytta av det. – Robin 

 

Även Jules hade en liknande upplevelse vad gällde om skolan låg på landet eller i 

staden. 

 

Jag har kommit in som ny vid två tillfällen. Det som har varit olika är att det ena var en skola 

ute på landet med mycket bruksmiljö. Av de elever där så var brukseleverna rätt 

ointresserade medan den delen som kom mer från stan hade koll på att de vill ha betyg så där 

fick man ju jobba väldigt hårt med det. – Jules 

 

Enligt de två informanternas svar kan elevernas attityd kring skolan grundas i hur det 

samhälle skolan ligger i har för syn på utbildning och kultur. Det som dock är intressant 

att notera kring Robins svar är att även om hens förra skola hade en samhällskultur som 

inte ansåg skolan som så viktig upplevde hen mötet med dem som lättare än med 

eleverna i den nuvarande skolan.  

 

Jag tror ändå kanske att det var lite mer att jag kände mig lite mer kritiserad här. För den 

andra bildläraren på den andra skolan hade nog ändå försökt lite mer med att forma 

eleverna och vilja någonting i bildämnet. - Robin 

 

Att samhället har en viss roll i hur eleverna ser på bildämnet och vad för status den har i 

skolan framkommer alltså tydligt i informanternas svar men att den tidigare läraren 

också har en stor roll att spela i det blir klart i Robins svar då hen upplevde ett större 

motstånd hos eleverna på den skolan som låg mer centralt än den som låg längre bort. 

Något som hen tror påverkades av att den tidigare bildlärarens arbetssätt på den första 

skolan påminde mer om Robins.  

 

 

  



  
 

22 

4 Tolkning  
I kapitlet kommer resultatet nu vägas mot de teoretiska begrepp och den tidigare 

forskning som presenterades i kapitel ett.  

Ämne, lärare, elev och relationen mellan dem var något som under intervjuerna 

visade sig spela en stor roll för informanterna. Att relationen stod i fokus blev väldigt 

tydligt i informanternas svar. De menade alla att undervisningen blir betydligt svårare 

då man inte har någon relation till eleverna och att det är först då den har etablerats som 

man verkligen kan börja arbeta med ämnet. Bildlärarnas attityd stämmer mycket 

överens med den ämnesdidaktiska triangeln som visar hur alla dessa faktorer är viktiga 

för att få en fungerande undervisning.  

Informanterna visar på en förståelse av den didaktiska modellen i sina svar även 

om den inte benämns. De ger ämnet en didaktisk form genom att ta hänsyn till eleverna, 

vilket blir betydligt lättare då en god relation har skapats i förhållande till lärare, ämne 

och elev (Bronäs & Runebou 2016, 84–86). Informanternas svar visar vilken påverkan 

elevernas tidigare relation till ämnet kan ha på undervisningen, både vad gäller 

ordningsregler och vad de förväntar sig av ämnet. Robin beskrev hur hen hade relativt 

stora svårigheter vad gäller ordningen i klassrummet. Även Jules beskriver hur hen ofta 

får spendera första delen av terminen kring frågor om ordningsregler för att sedan 

faktiskt kunna gå in på undervisningen. Det skulle även kunna knytas till det Bronäs & 

Runebou skriver om att hitta en balans i klassrummet (31–32). Vidare kan 

informanternas svar kring relationen, lärande och eleven kopplas till hur Säljö (2017) 

beskriver Vygotskijs teori kring den närmaste utvecklingszonen som handlar om att 

hitta elevens zon för att ta emot kunskap. För att göra det måste pedagogen veta vart i 

utvecklingen eleven ligger i förhållande till ämnet (260–261). Då informanterna först 

kommer in i klassrummet har de ingen relation till eleverna eller vilka tidigare 

kunskaper de har. Något som har blivit väldigt tydlig då två av informanterna beskriver 

att det är betydligt lättare då de elever de haft redan i femman och sexan börjar sjuan än 

de som är helt nya. De vet redan vilka kunskaper de elever de haft under mellanstadiet 

har och vet vilken nivå de eleverna ligger på när det kommer till kunskapen inom 

ämnet. 

Aspelins (2012) och Sheffs (1997) teorier kring sociala band och hur de samverkar 

med människors förståelser av varandra samt hur de är i ständig förändring kan urskiljas 

i informanternas svar. Aspelin och Sheffs teorier kring de sociala banden skulle kunna 

kopplas samman med relationsdelen i Bronäs och Runebous didaktiska triangel (2016, 

84–86) och hur informanterna uppmärksammar att deras undervisning går bättre efter 

första terminen. De har då lyckats skapa en fungerande relation med eleverna, en 

förståelse kring vad de båda vill som kan kopplas till hur vi människor utifrån vad 

Aspelin (2012) skriver om att sociala band är i ständig förändring för varje möte och går 

därav inte att förutse (25–27).  

Det Bronäs och Runebou (2016, 16–17) skriver om möjlighetsmodellen och 

konsten att finna det som är bäst lämpat för undervisningen är något som kan diskuteras 

utifrån informanternas svar. Bildämnet innehåller enligt informanterna en mängd av 

möjligheter till kunskap som de måste sålla igenom för att på bästa sätt skapa en 

undervisning som fungerar för eleverna. I möjlighetsmodellen kan en krock synas 
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mellan vad för möjligheter eleverna ser med ämnet till skillnad från lärarna. Lärarnas 

beskrivning av elevernas syn på bildämnet speglas mer i ämnets gamla tradition som 

nästan kan sträcka sig tillbaka till både 1800-talet då fokuset låg på att avbilda men även 

60-talets fria skapande istället för bildförståelsen som ska vara i fokus idag (Åsen 2012, 

13–18). 

En annan intressant aspekt att ta upp är fokuset på betygen som kan synas i 

informanternas svar. Till skillnad från Lindgrens (2006) avhandling där betyg inte 

diskuteras alls finns ett intresse hos eleverna kring sitt betyg. Lite för mycket fokus 

ibland enligt en av informanterna, de andra beskriver hur de arbetar mycket utifrån 

kursdokumenten och ibland stöter på elever som kanske fått för högt betyg. 

Informanterna svar tyder dock på att det fortfarande finns en förutfattad mening att bild 

är något som det är svårt att få F i och F-varningar möts med en förvåning. Lika så 

menar en av informanterna på att vissa elever när de kommer till högstadiet kanske har 

fått för högt betyg än den kunskap de visar. Något som skulle kunna knytas till Marner 

och Örtergrens (2003) förslag om att de estetiska ämnena kan behöva tydligare 

kursplaner (49–50). Ämnet kan vara i behov av ett tydligt medium då det framkommer i 

informanternas svar att deras uppfattning kring bildlärare är att vissa fortfarande är kvar 

i de gamla traditionerna, har mycket fokus på den konstnärliga delen av ämnet eller vill 

anpassa ämnet för pojkar och flickors förutsättningar.  
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5 Sammanfattning  
Studiens resultat visar att informanterna har en stor medvetenhet kring 

relationskapandets roll i undervisningen och vilken roll det spelade i lärarens möte med 

eleverna. De lyfter fram att det först är när en relation skapats med eleverna som 

undervisningen faktiskt kan sätta igång på riktigt. Detta kan kopplas till både Bronäs 

och Runebous (2016) didaktiska triangel och Aspelins (2010) och Scheffs (1997) teorier 

om sociala band och hur de påverkar människors förståelse av varandra och är i ständig 

förändring. Gemensamt för informanterna var även att de ansåg att mötet med nya 

elever nästan alltid utvecklas mot det positiva, enda undantaget var då en av 

informanterna inte hann utveckla en bra relation med de nior hen tog över och därmed 

inte upplevde någon förändring i vare sig mötet eller undervisningen.  

Att den tidigare bildläraren har en viss påverkan när det kommer till mötet med 

eleverna framkom tydligt hos en av informanterna som märkte av ett starkare motstånd 

hos eleverna på den skola där hens synsätt på ämnet skiljde sig mer från den tidigare 

läraren. I en annan informants svar visade sig att om skolan låg i en stad eller på landet 

hade det mer betydelse när det kom till mötet med eleverna samt deras attityd kring 

skolan och bild som ämne.  

När det kommer till bildlärares arbetssätt kan det enligt informanterna skilja sig 

väldigt mellan bildlärare. Informanterna beskriver hur vissa elever när de börjar på 

högstadiet har fått möjligheten testa på flertal medier medan andra endast har fått arbeta 

med blyerts. Hur informanterna däremot pratade om sina arbetssätt visade sig vara 

relativt likt i deras svar. Det fanns skillnader i hur deras upplägg såg ut för eleverna, 

men de ville alla ge eleverna en bra grund att stå på i ämnet och en förståelse kring 

varför bild är lika viktigt som skolans alla andra ämnen.  

Det första informanterna beskrev sig mötas utav då de började som nya på en skola 

var en genuin undran från eleverna om vilka de är och hur de är som lärarna. Det var 

först efter den första nyfikenheten som eventuella utmaningar framkom och hur 

informanterna handskades med dem visade sig påverka motståndet i klassrummet. Den 

informant som verkligen arbetade med sina ordningsregler stötte på ett starkare 

motstånd från vissa elever men även en uppskattning hos andra medan den informanten 

som kompromissade med eleverna och de tidigare ordningsreglerna inte 

uppmärksammade lika stort motstånd men hade svårt att få eleverna att acceptera hens 

typ av uppgifter. 

Gemensamt beskriver informanterna hur dessa utmaningar bli färre och färre desto 

längre man är på skolan och att det är de första tre åren som man som ny lärare behöver 

hålla ut då man sedan är den självklara läraren för alla elever och då de som börjar sjuan 

redan har en inställning om att de kommer byta lärare finns där inte samma motstånd 

även om elevernas kunskaper och förväntningar på ämnet alltid kommer vara något som 

man som lärare behöver arbeta med.   
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6 Diskussion 
Det här kapitlet kommer bestå av en diskussion kring studiens resultat mot den tidigare 

forskning som presenterats och även hur studien skulle kunna utvecklas för framtida 

undersökningar.  

 

Syftet med studien var att få en uppfattning kring hur den nya bildläraren upplevde 

mötet med eleverna då de började arbeta på en ny skola, vilka eventuella utmaningar de 

mötte och om deras arbetssätt skiljde sig från den tidigare bildläraren. Något som snabbt 

blev synligt och som även diskuterades med informanterna utanför intervjuerna var att 

detta var något som de inte hade tänkt på innan, men som de tyckte var en spännande, 

relevant men svår fråga att svara på. Då det var ett tag sedan informanterna hade börjat 

på den nuvarande skolan krävdes det att de fick tänka tillbaka. Fokuset hamnade därav 

mycket på bildlärarnas arbetssätt och om det skiljde sig från den tidigare lärarens. De 

diskuterade även vad de upplevde att eleverna hade för förväntningar på ämnet vilket 

visade sig vara väldigt varierande och kunde skilja sig från hur informanterna såg på 

ämnet. Däremot hade informanterna en relativt lik syn på ämnet av vad som framkom i 

intervjuerna något som var intressant då de alla kom från olika bakgrund och hade olika 

lång erfarenhet i läraryrket. 

Att skolan, lärarkollegor och elever verkar ha vad informanterna uttrycker ett 

föråldrat synsätt på ämnet var inte något som jag trodde skulle dyka upp så mycket i den 

empiri som samlades in inte heller att det i vissa fall skulle finnas ett motstånd eller 

förvirring hos skolledning och lärarkollegiet att man kan få F i bild. Dock skulle det 

kunna vara något som framkom extra starkt av att lärarna kommer in som ny på en 

skola med en annan syn på ämnet och krocken som sker därav får skillnaderna att 

framträda större än vad de är. Även om det inte var ett resultat som jag förväntade mig 

finner jag det väldigt intressant och något som skulle vara möjligt att fördjupa sig i då 

det inte borde finnas hos någon bildlärare att de ska behöva försvara att bild är ett ämne 

där eleverna faktiskt behöver visa de kunskaper kursplanen beskriver för att få ett betyg. 

Det skulle även vara intressant att fördjupa sig i de traditioner som har funnits i 

bildämnet och på ett större plan undersöka hur mycket av det så kallade gamla faktiskt 

lever kvar i skolan och om det påverkar eleverna kunskaper och lärarnas undervisning 

på ett negativt sätt eller om det kan vara bra att faktiskt ha kvar lite av de gamla 

traditionerna till en viss del.  

Studiens resultat kring lärares möte med eleverna under den första terminen skulle 

kunna ses i relation till Paulins (2007) studie kring lärares första tid i yrket. På samma 

sätt som Paulin beskriver hamnar fokuset den första terminen mycket på klassrummet 

och problemelever som lärarna först måste ta itu med för att sedan kunna utveckla 

undervisningen. Skillnaden mellan Paulins undersökning och den här studien är bland 

annat att de lärarna som har intervjuats haft en del tidigare erfarenheter inom yrket 

medan de lärare Paulin följde var helt nyexaminerade. Paulins empiri samlades även in 

genom att hon observerade och lyssnade på lärarnas diskussioner med varandra något 

som jag skulle tycka vara en intressant fortsättning på den här studien. Att göra den 

större och faktiskt samla ihop lärare inom just bildämnet, både nyexaminerade och de 

som blivit anställda på en ny skola och faktiskt följa dem under en tid och se hur 
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situationerna med elever och kanske även skolan utvecklas då något jag upptäckte med 

den här studien var att många av informanterna inte riktigt kom ihåg exakt vad för 

utmaningar de mötte även om de visste att det säkert hade dykt upp.  

Hur olika bildlärare arbetar med ämnet och skillnaden det finns i de kunskaper 

eleverna tar med sig då de byter skola är något som har varit en gemensam nämnare i 

studiens resultat och något som kan vara intressant att fördjupa sig i. Redan som tidigare 

nämnts kan Marner och Örtegrens (2003) förslag om tydligare läroplaner för de 

estetiska ämnena faktiskt ses som relevanta. Inte bara för bildlärare men även för att 

elever och skolan ska få en tydligare bild av ämnet och vad som faktiskt krävs av dem 

då det har framkommit att det inte är något som är självklart enligt informanterna. Det 

är istället något som de behöver förklara och i vissa fall lära sig att förhålla sig till. Hur 

mycket skiljer sig egentligen ämnet i olika kommuner eller delar av Sverige och är det 

ett problem som finns i de estetiska ämnena i andra länder? Om inte vad är det som gör 

ämnet så luddigt eller tolkningsbart i den svenska läroplanen?  Är detta 

tolkningsutrymme något som gynnar eller hämmar eleverna och lärarna i 

undervisningen?  

Att olika klassrum har olika regler visade sig även det påverka eleverna negativt i 

Westers (2008, 220) undersökning vilket skulle kunna göra det svårare för en nyanställd 

lärare om hen har helt andra regler än den tidigare läraren. Samtidigt som eleverna vill 

att läraren ska vara en tydlig ledare enligt Westers (2008) undersökning och som även 

verkar uppskattas av många elever som har ett intresse för ämnet enligt informanterna 

finns det ett motstånd hos de som i vissa fall ser bildlektionerna som en vilostund. Att 

ämnet är en vilostund skulle kunna kopplas ihop i hur skolan länge har sett på de 

estetiska ämnena utifrån Lindgrens (2006) avhandling. De estetiska ämnena ska verka 

som en balans i den teoretiska skolan och användas som förstärkning till de andra 

ämnena (102–115). Om skolorna fortfarande har denna attityd kring ämnet tillsammans 

med samhällets föråldrade syn om att bild bara handlar om att måla eller rita kanske det 

inte är så förvånande att eleverna har en väldigt annan uppfattning kring vad ämnet ska 

kräva av dem kontra bildlärarna. 

Det som vidare skulle vara intressant att undersöka är elevernas upplevelse av att 

byta lärare för att sedan jämföra det med lärarens upplevelse. Skiljer det sig på olika 

skolor och vad ligger till grund till dessa skillnader. Det är ju trots allt alltid eleverna 

som ska vara i fokus när det kommer till skolan då det är lärarnas pedagogiska uppdrag 

att hjälpa dem utvecklas och ge dem de förutsättningar de behöver för att ta sig vidare i 

livet. Men för att göra det behöver även en stor tillsyn ges till lärarna för att underlätta 

deras uppdrag till sådan stor grad som är möjligt. Finns det ett sätt att få ett byte av 

lärare att ske i en mildare grad och är det ens möjligt?   

Avslutningsvis vill jag lyfta fram det kanske mest tydliga som framkom i alla 

informanternas svar var hur viktigt relationsbyggandet med eleverna är, att utan en 

relation blev lärarens pedagogiska uppdrag så mycket svårare. Om en bra relation och 

förståelse mellan elev lärare och ämne kunde skapas spelade elevens tidigare möte med 

ämnet och den tidigare bildlärare inte lika stor roll. Den sociala biten av undervisningen 

och relationen kring eleverna den första terminen kan även knytas till Paulins (2007) 

forskning kring lärares första tid i yrket där hon beskriver hur den första terminen 

handlar om eleverna och klassrumssituationer med fokus på det social medan det under 
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andra terminen blir fokus på undervisningen (151–154).  I Paulins forskning kan en 

likhet hittas med informanternas svar kring hur deras undervisning och mötet med 

eleverna utvecklades efter första terminen. Även om deras utmaningar och upplevelser 

skiljde sig åt beskriver två av dem hur det var då först en förståelse med eleverna 

skapats som de kunde börja fokusera mer på undervisningen och att det kan krävas 

nästa en termin som har fokus på ordningsregler för att sedan gå över till att lägga fokus 

på undervisningen. Är det något som skolor kanske borde börja se närmare på? Skulle 

det underlätta för både lärare och elever om den nya läraren oavsett ämne får börja 

komma in redan innan den tidigare läraren har slutat för att göra övergången enklare för 

både läraren och eleverna?    
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

 
1. Hur upplevde du mötet med eleverna i 8:an och 9:an under den första 

terminen? 

 

• Har det förändrats under följande terminer?  

• Vad ledde till förändringen? / Varför har det inte förändrats?  

• Var förändringen positiv eller negativ? Varför?  

• Uppmärksammade du någon skillnad i mötet med de som 

hade ett intresse för bildämnet gentemot de som inte hade det? 

  

2. Mötte du några utmaningar i mötet med dessa elevgrupper?  

 

• Vilka var utmaningarna?  

• Gick de att lösa?  

• Hur löste du dem?  

 

 

3. Skiljer sig din syn på bildämnet vad gäller huvudfokus och arbetsmetoder 

från den förra bildläraren?  

 

 

4. Hur reagerade de elevgrupper som haft den tidigare bildläraren på ditt 

sätt att undervisa?  

 

• Vad gäller material och medium? 

• Vad gällde trivselregler i bildsalen? Tex användning av 

mobil, ljudnivå eller lyssna på musik. 

• Vad gäller arbete i grupp eller enskilt arbete? 

• Användning av grupprum?  

 

 

5. Upplevde du att eleverna i 8:an och 9:an hade en annan syn på ämnet än 

vad du har? 

 

 

6. Upplevde du någon skillnad i mötet med de elever som började 7:an med 

dig än övriga elever som haft den tidigare läraren?  

 

 

7. Tycker elever i 7:an att kraven i ämnet förändras då de börjar på 

högstadiet? 

 

 



  
 

II 

8. Har du arbetat på fler än en skola och har mötet med elevgrupperna skiljt 

sig? 

 

• På vilket sätt?  

• Vad anser du var orsaken? 

 

 

Fråga 9 och 10 är hypotetiska frågor och svaras på beroende på hur bildläraren möte 

med eleverna gick.  

 

 

9. Tror du att mötet med eleverna hade ett annorlunda ut om du och den 

förra bildläraren hade haft en mer gemensam syn på bildämnet och bildsalens 

ordningsregler?  

 

10. Tror du att mötet med eleverna hade sett annorlunda ut om du och den 

förra bildläraren hade haft en mer olik syn på bildämnet och bildsalens 

ordningsregler?  

 

 

 

 


