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ABSTRACT 

Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur fem bildlärare uppfattar de olika faktorer-
nas påverkan och betydelse gällande tid, klasstorlek och stoffurval utifrån läroplan, 
styrdokument och kursplan i bild, för undervisningen i skolan.  
Undersökningen är byggd på en hermeneutisk och fenomenologisk forskningsansats. Littera-
tur som kopplas till undersökningen är främst Nationella utvärderingen i bild 2003, samt 
litteratur som behandlar läroplaner, styrdokument och ramfaktorer. Fem informanter intervju-
ades. 
 Det som framkom i undersökningen var att bildlärarna upplever sig ha en hög arbetsbelast-
ning, för stora klasser och för liten lektionstid till sitt förfogande. Detta får som konsekvens 
att styrdokumentens mål är svåra att uppnå. Situationen beskrivs som besvärlig beträffande 
lektionsplanering och genomförande. Kunskapsmässigt heterogena undervisningsgrupper 
tillsammans med bristande ekonomiska resurser innebär därtill svårigheter med att anpassa 
undervisningen, vilket ofta resulterar i bortval av ämnesområden. Omständigheter vilka även 
försätter bildläraren i krävande lektionssituationer. Undersökningen gav ytterligare vid han-
den att det finns en stor oro för bildämnets framtid. 
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INLEDNING 
 
1.1 HUR ANPASSAR FEM BILDLÄRARE LEKTIONSINNEHÅLL OCH UPPLÄGG 
I SIN UNDERVISNING, I RELATION TILL STYRDOKUMENT, KLASSTORLEK 
OCH TID? 

Inledningsvis ställs denna fråga – Är det så att bilden i skolan idag, är ett hotat ämne? Mot 
bakgrund av dagens utveckling mot en timplan, som avgörs lokalt, är det angeläget att bild-
ämnet definieras tydligare som ett bildkommunikativt ämne. Lärares och elevers roll, i 
relation till styrdokumentet och andelen obehöriga lärare, samt lärare med kort utbildning i 
bild, och rektors bristande intresse för ämnet, gör att ämnets styrdokument blir desto vikti-
gare. Bildämnet kan till och med vara hotat till sin existens i år 7–9, vilket skulle innebära att 
tid till bildämnet, samt mediespecifik och ämnesspecifik lärarkompetens skulle förloras i 
skolorna. Med hänvisning till bildens roll i medievärlden idag, skulle en sådan utveckling 
varken bidra till skolans utveckling, eller till elevers sociala och kognitiva utveckling enligt 
NU-03 d.v.s. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Marner, Örtegren & Segerholm, 
2005 s. 142-143). 
 Idag talas det om ett övergripande kulturperspektiv på skolan eller om estetiska läroproces-
ser oberoende av ämnen. I och med det kan man också påtala behovet av ett, i kursplanen, 
tydligt formulerat ämnesspecifikt/mediespecifikt perspektiv på bild. Bildämnet har numera 
lite tid och ett stort kunskapsfält att orientera eleverna inom. Bildundervisningens tid har 
minskat med nästan 40 minuter per stadievecka, i år 7–9, genomsnittet låg då på 67 minuter 
per stadievecka, nu ligger det på 55 minuter per stadievecka, likställt med den timplan som 
gällde under NU-92. Särskilda delar av kursplanens uppnåendemål ser ut att inte få tillräckligt 
utrymme, t.ex. bildanalys, bildsamtal och aktiv bildkommunikation. 
 Svårigheterna inom bildämnet med vissa uppnåendemål har dock inte främst med bildlära-
res ämneskompetens att göra. Arbetssätt och innehåll tycks påverkas föga av lärarnas 
ämneskonception; hur de ser på ämnet som antingen kommunikativt eller som estetiskt – 
praktiskt. Det tycks snarare främst vara förutsättningarna, det är för stora gruppstorlekar, för 
lite tid i ämnet, stort elevantal att undervisa per vecka, och bristfällig utrustning, som begrän-
sar måluppfyllelsens olika aspekter. En orsak till stökighet inom ämnet kan vara de stora 
elevgrupperna i kombination med ämnets laborativa karaktär, som kan leda till oro vid mate-
rialhantering och hantering av utrustning (Marner, m.fl. 2005, s. 63-72). 
 Med reflexion kring senaste NU-03 gällande bildämnets situation, inträffade en nyfikenhet 
kring, hur bildlärare egentligen förhåller sig till dessa faktorer som klasstorlek och tid. Pro-
blemformuleringen ter sig då – Hur anpassar fem bildlärare lektionsinnehåll och upplägg, i 
relation till styrdokument, klasstorlek och tid? Från början riktades problemformuleringen in 
på ett större område som behandlade ramfaktorer, sett utifrån Ulf P. Lundgren teori, men nu 
har frågeställningen smalnats in till en fråga, som berör undervisningen i skolans sfär, där 
endast klasstorlek och tid undersöks.  
 Undersökningen bygger på läroplan, styrdokument, kursplan och nationella utvärderingen i 
bild, samt annan litteratur som kan återkopplas till ämnet. I undersökningen intervjuas fem 
bildlärare, med utgångspunkt i deras syn på klasstorlek och tid, samt hur de själva agerar när 
de planerar sina lektioner, och vad de anser som viktigt att förmedla till eleverna. 
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1.2 SYFTE 

Syftet med undersökningen, är att få en inblick i hur fem bildlärare själva uppfattar de olika 
faktorernas påverkan och betydelse gällande tid, klasstorlek och stoffurval utifrån läroplan, 
styrdokument och kursplan i bild, för undervisningen i grundskolan.  
 Centrala frågeställningar i studien är:  
Hur anpassar bildlärare lektionsinnehåll och upplägg i sin undervisning, i relation till klas-
storlek och tid?  
Vilka faktorer är avgörande och ligger till grund för bildlärares undervisning?  
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2 BAKGRUND 

Inledningsvis presenteras bakgrunden. Läroplansteorin introduceras för att läsaren skall få en 
bättre förståelse om hur skolans uppbyggnad är tänkt att fungera och organiseras. Det kultu-
rella perspektivet och kulturreproduktion presenteras således också för att läsaren skall få en 
förståelse varför just kultur är av så stor vikt både i samhället och i skolan. I Lpo94 återfinns 
också betydelsen av kulturen och kulturreproduktionen, vilket återknyts till kursplanen i bild. 
Även den ramfaktorteoretiska filosofin tas upp i denna undersökning och den bygger på att 
det finns faktorer, som i olika kontexter och situationer kan påverkas och det finns även fakto-
rer som inte går att påverka. Fler påverkande faktorer är styrdokument, tid och klasstorlek. 
Arbetsbelastning och jämväl avsaknad av tid för att individualisera undervisningen kommer 
presenteras. 
 
 
2.1 LÄROPLANSTEORIN 

Filosofins första fråga är vad kan vi veta? Läroplansteorins första fråga är hur kan vi organi-
sera vårt vetande, så att vi kan lära ut det? Svaren sammanhänger med hur vi uppfattar både 
vad vi kan veta och vad som är värt att veta. Varje läroplansteori innebär en bestämning av 
vad som är värt att veta och därmed hur omvärlden skall organiseras för lärande. Varje be-
skrivning av en läroplansteori måste bli en framställning som beaktar pedagogik och filosofi, 
naturkunskap och likväl kulturhistoria och ekonomisk historia. Läroplanen byggs upp utifrån 
ett antal grundläggande principer kring hur omvärlden organiseras. Dessa principer bildar 
tillsammans en kod, vilket framträder i utbildningens mål och innehåll samt metodik. Och 
varje läroplan innebär en styrning av en påverkansprocess. Men också varje styrning kräver 
någon form av kontroll. Två processer: styrning och kontroll, är de centrala elementen i varje 
läroplansteori. Men också hur utbildning utformas i en bestämd kultur, sammanhänger med 
utformningen av den sociala och ekonomiska strukturen. Detta beskriver en utbildning som 
anpassats till en ekonomisk, social och kulturell samt ett stabilt samhälle. All utbildning krä-
ver således också en social legitimation. Utbildningens mål är inte bara att lära de kunskaper 
och färdigheter som uppfattas som väsentliga, utan att också lära sig värdet av dessa kunska-
per och att utveckla en självkontroll, där de satta gränserna inte överskrids (Lundgren, 1979, 
s. 16). 
 

Man lär sig inte bara vad matematik är utan också vad matematik har för värde; man 
lär sig inte bara vad matematik har för värde utan också något om sin egen förmåga i 
förhållande till matematik; man lär sig inte bara om sin egen förmåga i förhållande 
till matematik utan också hur man skall uppfatta kunskap och vad som är kunskap 
värd att veta. (Lundgren, 1979, s. 16) 

 
Det är dessa processer som olika läroplansteorier direkt eller indirekt handlar om (a.a. s. 16). 
 Undervisning och uppfostran kan i historisk tid ses som ett uttryck för människans grund-
läggande nyfikenhet och kunskapssökande, men har också haft till uppgift att styra och 
kontrollera och organisera omvärlden med kunskap och förnuft. I detta menar man att peda-
gogiken har haft sin startpunkt. Enligt detta betraktelsesätt är uppfostran och undervisning de 
processer där kulturella och sociala mönster och värdesystem reproduceras och förmedlas från 
generation till generation (Sandberg, 1996, s. 62). 
 Själva begreppet skola uppkommer när ting, erfarenheter och värden måste representeras 
på ett annat sätt, än genom det direkta lärandet som exempelvis hur en målarmästare och den-
nes lärling producerar kunskap. Men när skolor bildas uppstår också en annan form av 
reproduktion, som är skolans egen, vilket innebär att utbildningens inriktning, utformning och 
innehåll bestäms av interna faktorer som utgörs av traditioner och värdenormer. Men också 
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till den externa faktorn måste hänsyn tas, på grund av ekonomiska, sociala och kulturella för-
hållanden. Läroplansteorin i denna innebörd, handlar om relationen mellan utbildning och 
samhälle (a.a. s. 62). 
 Teorin behandlar hur samhällsutvecklingen och övriga förändringar påverkar olika sätt att 
organisera skola och utbildning. I teorin använder man sig av två begrepp, produktion och 
reproduktion. Samhällelig produktion ses vara att frambringa livsförnödenheter och ting, men 
också att skapa symboler och kunskaper som ger mening åt tingen och livet. Den samhälleliga 
reproduktionen ses då vara de processer som återskapar såväl den materiella basen, som kul-
turen i vid mening. Detta tänkande innefattar naturligtvis också det konstnärliga, estetiska och 
musikaliska dimensionerna. Läroplansteorin är således ett försök till att förklara hur utbild-
ningssystemet organiseras i samhället och hur det samlade kulturarvet överförs via den av 
samhället ordnade utbildningen (Sandberg, 1996, s. 62). 
 
 

2.2 DET KULTURELLA PERSPEKTIVET  

Med tanke på hur Lpo94 resonerar kring de olika kunskapsformerna och den kulturella värld 
som skolan utgör, där bildämnet är ett av medierna, bör även fortsättningsvis det kulturella 
perspektivet tas upp i denna undersökning. Enligt Lpo94, är skolans uppdrag att främja 
lärande, men det kräver också en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp. 
Kunskap är inget uppenbart begrepp. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga ut-
gångspunkter i en sådan diskussion. De kända fyra F:n i skolans pedagogiska värld står för  
 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. (Lpo94, 2006, s.1) 

 
 Arbetet i skolan måste inriktas på att ge plats för olika kunskapsformer, där dessa 
kunskapsformer balanseras och bildar en helhet för varje elev. Erfarenheter och den sociala 
och kulturella värld som skolan gemensamt utgör, skapar utrymme och förutsättningar för ett 
lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Intellektuella likväl 
som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna skall uppmärksammas. Eleverna skall vara 
med om olika uttryck för kunskaper (Lpo94, 2006, s. 1). 
 

De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stäm-
ningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall 
vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång om-
fattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig. 
(Lpo94, 2006, s. 1) 

 
 Samhällets mång- och interkulturella framväxt har ökat behovet av gemensamma 
mötesplatser, så att inte särintresse och segregation ska framträda starkast över samhällelig 
enhetskultur. Kulturella mötesplatser som präglas av kommunikation kan vara platser för de-
mokratiskt utbyte av värden, kunskap och information. Skolan kan vara en av de viktigaste 
mötesplatserna, då skolan anses vara kulturell mötesplats för barn och ungdomar (Marner, 
m.fl. 2005, s. 14). 
  
 Den allmänna kursplanen i bild beskriver bildlärarnas uppdrag gällande den kulturella 
aspekten på följande sätt.  
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Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld ge-
nom hela hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika möjligheter till 
studier och reflektion kring människors sätt att tänka, skapa och uppleva sig själva 
och omvärlden i olika tider och kulturer och utgör en viktig del av det kulturarv 
skolan skall förmedla. (Skolverket, 2006, s. 1) 

 
Barn och ungas utveckling av bildförmågan, ökar deras möjlighet att använda sin kulturella 
yttrandefrihet, vilken innefattar såväl rätten att bilda egna åsikter som att utöva inflytande. 
Utbildningen hävdar barns och ungdomars rätt att till fullo delta i det konstnärliga och kultu-
rella livet samt garanterar dem, tillsammans med samhällets kulturinstitutioner och fria 
kulturliv, d.v.s. rätten till kulturell mångfald. Bild och bildframställning och kunskaper om 
dessa har stor betydelse för arbetet i skolan och för elevernas övriga liv och verksamhet. Ge-
nom sin estetiska och kommunikativa karaktär kan bildämnet bidra till att främja skolan som 
kulturmiljö, kulturarbetet i undervisningen samt delaktighet och eget skapande (Skolverket, 
2006, s. 1). 
 Bildämnets karaktär och uppbyggnad återkopplar till kulturbegreppet där bilden har en 
växande betydelse i informationssamhället. Dagens bild- och mediesamhälle präglas i hög 
grad av den globala bildkulturen. Bilden har dessutom en betydande plats i kommersiella 
sammanhang och spelar en viktig roll i opinionsbildningen. Populärkulturen rymmer den 
styrande och dominerande bildkategorin i barns och ungas liv och har en medskapande roll i 
deras konstruktion av identitet, kunskap och kultur. Bildens ökande mångfald, informations-
teknikens tillväxt och förändringarna i villkoren för bildproduktion förändrar snabbt 
bildningsstrukturen inom kulturområdet. Bildämnet har sin inriktning mot kunskaper i att 
skapa bilder och former, bildkommunikation samt i att avläsa, tolka och analysera bilder och 
former i olika samhällens och kulturers traditioner inom konst- och populärkultur  
(Skolverket, 2006, s. 1). 
 
 
2.3 KULTURREPRODUKTION 

Samtidigt som kultur blivit något mycket viktigt, ifrågasätts gängse kulturella frågeställningar 
och värderingar. Allt fler idéer och institutioner har berövats sin till synes givna och självklara 
karaktär, och istället börjat uppfattas som formade av bestämda historiska och kulturella 
krafter, inte minst gäller detta skolan och läroplaner. Skolan talas om att ha förlorat sin aura. 
Det vill säga att skolan inte har den självklara auktoritet som den en gång hade. Skolans upp-
drag och uppgifter debatteras hela tiden och de som arbetar inom skolvärlden, bland annat 
lärare måste försvara och förklara vad de gör. Vilket också innebär att kulturen på många sätt 
blivit mer central men därför också mer problematisk än på länge. Kulturen är inte något 
längre som är gemensamt i samma grad, till viss del på grund av ett mångkulturellt samhälle, 
där många kulturer påverkar människan. Och den så kallade finkulturen kan inte lika enkelt 
som förr skiljas från populärkulturen. Detta påvisas genom att det är populärkulturen, inte 
finkulturen, som dominerar människors vardag  
(Andersson & Persson & Thavenius, 1999, s. 146). 
 Vikten av kulturens betydelse kan således också återkopplas till Jerome Bruners sätt att se 
hur kulturen påverkar oss i allmänhet, inte bara i bildämnet. Bruner vidhåller att kulturalismen 
bygger på teorier och att medvetandet både utgörs och förverkligas genom den mänskliga 
kulturen. Människans medvetande och utvecklingen av den samma, är förknippad med ut-
vecklingen av ett levnadssätt, där vår verklighet delas av medlemmarna inom en kulturell 
gemenskap. Detta är något som bevaras, förfinas och förs vidare till kommande generationer. 
I denna mening är kulturen överorganisk, vilket innebär fulländat i denna mening. Kulturens 
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individuella uttryck ligger i meningsbildning - att tilldela saker och ting vissa meningar i olika 
kontexter och situationer (Bruner, 2004, s. 19). 
 
 
2.4 YTTRE OCH INRE VILLKOR 

Den ramfaktorteoretiska filosofin bygger på att det finns faktorer, som i olika kontexter och 
situationer, kan påverkas av lärare, men det finns även faktorer som inte går att påverka. Vi-
dare menar han att dessa neutrala villkor för den pedagogiska verksamheten är tillkomna av 
sociala betingelser och samhälleliga beslut. I denna mening används rambegreppet för att för-
klara hur statliga beslut om organisation och utbildningens inriktning styr och begränsar den 
undervisande verksamhetens egentliga utformning. Den ramfaktorteoretiska ansatsen som 
utformats, bygger på relationen mellan begreppen ramar – process – resultat. Syftet är att kri-
tiskt belysa vad utbildning och undervisning faktiskt är och under vilka villkor de bedrivs 
(Sandberg, 1996, s. 39).  
 Ramfaktorteorin försöker därmed förklara hur de yttre strukturella villkoren, som för sko-
lan samarbetar med den inre pedagogiska verksamheten, men också hur skilda traditioner 
inom arbetsmiljön växer fram och hur undervisningens verkliga undervisning påverkas av 
olika direkta och indirekta faktorer. Den egentliga definitionen av ramfaktorer är bestämd 
utanför undervisningssammanhanget och befinner sig bortom lärares och elevers kontroll 
(Sandberg, 1996, s. 194). 
 
 
2.5 TID, RUM OCH KLASSTORLEK 

Enligt den ramfaktorteoretiska modellen utgår undervisningen från att ramas in av ett antal 
tidsliga och rumsliga faktorer, som styr och reglerar, samt begränsar undervisningens utform-
ning och förlopp. Dessa ramar sätter gränser i tid och rum för många av de processer som sker 
inom undervisningen. Ett exempel på en begränsande faktor, är den tid som finns till förfo-
gande i ämnet, enligt skolans timplan, och tiden kan vara avgörande för hur undervisningen 
organiseras och styrs. Därtill måste därför hänsyn tas till vilka mål som är möjliga att nå, 
inom ramen för det tidsutrymme som medges, och vilket innehåll måste prioriteras, samt även 
vilka arbetsformer och arbetsmetoder som skall tillämpas i undervisningen. Andra faktorer 
som exempelvis skolans lokaler och utrustning, läromedel och övriga resurser, som står till 
förfogande av mer rumslig och materiell art, är av betydelse för undervisningen. Och faktorer 
som kan vara av stor betydelse, för vad som är möjligt att genomföra, i skolans undervisning, 
är klasstorlek och klassammansättning  
(Sandberg, 1996, s. 194). 
 NU-03 påvisar i sin undersökning, att ett av de vanligaste skälen till bristande måluppfyl-
lelse är på grund av för stora elevgrupper. I enkäten som bildlärarna ombads besvara, angav 
de en genomsnittlig gruppstorlek på 25-30 i år 7, 8 och 9. I denna undersökning har även ele-
ver deltagit och på denna fråga har eleverna besvarat att de bedömer det allmänna 
genomsnittet till 20–25 elever, där skiljer de sig något mot lärarna. 
 Sammanfattningsvis förefaller alltså elevgrupperna vara ganska stora. Och mot bakgrund 
av ämnets laborativa karaktär, kan man säga att de är för stora. Elevgruppsstorleken har ökat i 
grundskolan under 1990-talet, och denna ökning tycks fortsätta under 2000-talet. Enligt de 
rektorer som besvarat Rektorsenkäten, har elevgrupperna snarare ökat än minskat de senaste 
fem åren. Storleken på elevgrupper är inte enbart det som ger specifika förutsättningar för vad 
som är möjligt att göra i bildundervisningen. Antalet elever som varje bildlärare möter och 
ska bygga en relation till är en annan aspekt att ta hänsyn till. Att möta ett stort antal elever 
begränsar rimligtvis möjligheterna för läraren att ha överblick över hur var och en elev ut-
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vecklas och är därtill betydligt mer tidskrävande än att möta ett mindre antal elever. Ett 
uträknat medelvärdet för dem som undervisar i bild, blev att de undervisar 310 elever per 
vecka. Det är ett stort antal elever att stå i en dialogisk relation till under en vecka enligt NU-
03 (Marner, m.fl. 2005, s. 62). 
 I NU-03 framkommer också att en av de mest styrande för en verksamhet är tiden, d.v.s. 
hur tiden används, fördelas och uppfattas i förhållande till utförandet av de arbetsuppgifter. 
Det finns således olika sätt att dela upp tid samt att fördela tid, vilket också ger olika villkor 
för undervisningen. Således är tid också styrt på flera sätt i utbildningsvärlden, exempelvis 
genom arbetstidsavtal och timplaneregleringar, men också schemaläggning och så vidare. 
Själva utrymmet till undervisningen ses som beroende av den mängd av tid och i vilken 
mängd denna tidsenhet är indelad i. I detta avseende är det speciellt intressant för närvarande, 
eftersom den nationella timplanen, som är gemensam, är ifrågasatt och där försök med slopad 
timplan pågår (Marner, m.fl. 2005, s. 62). 
 Frågan som bör ställas då är - Hur påverkar detta tilldelningen av tid till bildämnet? Det är 
inget som man får svar på i NU-03, men däremot kan enkäten som lärarna besvarade tala om 
tiden som de har per vecka i år 7–9. Men däremot kan tiden jämföras med den tid som lärarna 
har idag, med de förhållanden som rådde vid genomförandet NU-02, vilket pekar på att situa-
tionen har förändrats. I timplanen i Lgr 80 fick bild 5 stadieveckotimmar à 40 minuter, under 
det dåvarande högstadiet. Vilket ger ett medelvärde på 67 minuter per åk 7, 8 och 9. Men nå-
gon fråga om tid till bildundervisning fanns inte i NU-92, vilket innebär att det inte går att 
uttala sig om i praktiken. I NU-03 anger lärarna i bild, att följande tidsindelning i de olika 
åren är: År 7: är det 55 minuter/vecka och i år 8: är det 50 minuter/vecka och år 9; är det 57 
minuter/vecka. Utifrån dessa siffror ger cirka 55 minuter/vecka som medelvärde per årskurs. 
Vilket då kan jämföras med 1992, när snittet låg på 67 minuter per vecka. Sammantaget har 
då undervisningstiden i år 7–9 alltså minskat med knappt 40 minuter jämfört med Lgr80s sta-
dieveckotid. Det framgår inte om den tiden har överförts till andra skolår. Men med tanke på 
de förändringar som gjordes i samband med Lpo94, är ett sådant tillvägagångssätt i alla fall 
fullt möjligt. Vidare kan uppgivet antal minuter per vecka utgå från att det inte gäller fullt ut 
över en tidsperiod. I undersökningen har inte frågan ställts om lektionsbortfall, men den ställ-
des i NU-92 och då uppskattades bortfallet till i medel 8 timmar per klass och läsår, på 
dåvarande högstadiet (Marner, m.fl. 2005, s. 62). 
 Olika slags händelser som studiedagar och friluftsdagar men även prao och utvecklingsda-
gar samt besök utanför skolan minskar också tiden i ämnet. Och tiden i bild delas dessutom in 
i undervisningspass. Längden av dessa pass påverkar också hur undervisningen och klass-
rumsaktiviteterna genomförs. I utvärderingen anser hälften av de här lärarna att pass om 60 
minuter dominerar. En tredjedel har dock uppgivit att pass längre än 60 minuter är det vanli-
gaste, och 15 procent av lärarna menar att längden är kortare än 60 minuter. Däremot finns det 
en gemensam iakttagelse, vilket är att i flertalet ämnen, generellt sätt, tar ganska lång tid för 
lärarna och eleverna att komma igång med skolarbetet på lektionerna. Vilket då talar för att 
det är önskvärt med längre arbetspass (a.a. s. 62). 
 Bildämnet är ett laborativt ämne och det kan ta tid att förse en stor grupp med material 
inför ett arbetspass. Vilket således också kan också leda till orolighet i klassen. Det fram-
kommer också att kortare pass ibland är önskvärt för att få variation. I detta fall tycks 60 
minuter vara en tämligen utbredd sed i jämförelse med tiden då Lgr80 styrde. I Lgr80 var 
arbetspassen ofta 80 minuter långa. Och vilken mängd av tid som då ses som optimalt beror 
givetvis på arbetsuppgiftens art och innehåll och arbetsform samt de enskilda medverkande 
individerna (Marner, m.fl. 2005, s. 64). 
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2.6 ARBETSBELASTNING  

En annan faktor som är av betydelse för lärare är arbetsbelastningen, detta grundar sig i anta-
gandet om att lärare har för mycket att göra och upplever att de inte hinner med det som 
förväntas av dem, vilket skulle innebära att förutsättningarna är sämre för att en god under-
visning ska komma till stånd. I enkätundersökningen i Nationella Utvärderingen i Bild, har 
två tredjedelar svarat att de anser att arbetsbelastningen är hög eller alldeles för hög. Och en-
dast en fjärdedel bedömer den som normal. En något större andel av kvinnorna bedömer 
arbetsbelastningen som hög eller alldeles för hög, men sambandet är inte statistiskt signifi-
kant. Enligt undersökningen anser lärarna att bild tillsammans med svenska och slöjd är de 
mest krävande ämnena (Marner, m.fl. 2005, s. 60). 
 
 
2.7 BILDÄMNET KRÄVER MÖJLIGHET TILL INDIVIDUALISERING 

Bildämnet kräver möjlighet till individualisering. Den nationella utvärderingen av grundsko-
lan 2003 i bild, påvisar att lärarna sällan hinner individualisera. Det är för stora grupper och 
antalet elever som lärarna undervisar är för många. Undervisningstiden är en annan aspekt att 
ta fasta på. Om antalet elever att undervisa per vecka för en lärare med full tjänst är så stort, så 
kan man förutsätta att läraren inte hinner individualisera undervisningen. Läraren hinner kan-
ske inte lära sig alla elevers namn, och läraren hinner inte lära känna elevers psykosociala 
situation, och läraren hinner heller ej upprätthålla en relation med alla elever (Marner, m.fl. 
2005, s. 144). 
 Då skolan är en plats som bidrar till barn och ungdomars socialiseringsprocess, vilket sker 
genom systematisk undervisning i olika ämnen från sex eller sju års ålder och framåt. Detta 
tema är något som sträcker sig långt utanför barn- och ungdomspsykologins ramar, där inlär-
ningspsykologiska och didaktiska synpunkter, måste få kräva en egen behandling för att möta 
upp behoven. Både lagar och läroplaner sätter in denna undervisningsuppgift i ett holistiskt 
sammanhang, där ansvaret för att hjälpa barnen att utveckla alla sidor av personligheten, är 
klart uttalat. Skolsamhället och livet i klassrummet är av ett speciellt slag, som på olika sätt 
bidrar till denna socialisation och identitetsbildning.  
 Under pågående matematiklektion lär sig eleverna inte enbart matematik utan de lär sig 
också hur de uppfattas av läraren och av de övriga eleverna, om de är klipska eller dumma. 
Denna informella sida av skolans socialisationsfunktion brukar ibland kallas den dolda läro-
planen. Denna medinlärning äger ofta rum utan avsikt från skolans eller elevernas sida. Om 
den främjar eller motverkar skolans mer officiella mål är helt beroende av en del andra fakto-
rer såsom det psykologiska klimatet i klassen, lärarens synsätt och handlingar samt elevernas 
bakgrund (Evenshuag & Hallen, 2001, s. 253). 
 Den dolda läroplan är ett begrepp för att beteckna underförstådda värdenormer och attity-
der som påverkar det sociala livet i klassrummet. Elever tillbringar mer än tusen timmar per år 
i skolan, av den tiden är läraren den dominerande talaren. Klassrummen är dessutom standar-
diserade platser med stillastående, ritualiserade och schemalagda lektioner som genomförs i 
en stiliserad omgivning. Elever förväntas lära sig att orientera sig i den tillvaron, i den miljön 
samtidigt som de skall lära känna sig själva och upptäcka sina personliga möjligheter. Istället 
lär sig eleverna att passa tider, invänta sin tur och att underordna sig regler och auktoriteter, 
men också inse sina begränsningar och svaga sidor  
(Sandberg, 1996, s. 47). 
 Det finns studier som påvisar att lärarnas förväntningar på elevernas intellektuella 
prestationer kan påverka elevernas konkreta skolarbete. Undersökningarna bygger på 
klassobservationer där man kan se att lärare har benägenhet att behandla elever på många 
olika sätt. I studien såg man att de klipska eleverna ofta får mer uppmärksamhet, fler frågor, 
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mer beröm för rätta svar. Och man såg också att de klipska eleverna över lag fick större krav 
och fler utmaningar än de elever som betraktas som svaga  
(Evenshuag & Hallen, 2001, s. 256). 
 I Lpo94 står det att alla elever skall få en likvärdig utbildning. Undervisning ska anpassas 
till varje elevs förutsättningar och behov. Och den ska med utgångspunkt i elevernas bak-
grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling. Individualisering efter normer som man anser som normala (Lpo94, 
2006, s. 4).  
 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oav-
sett var i landet den anordnas (1 kap. 2 §). Normerna för likvärdigheten anges genom 
de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall ut-
formas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn 
skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att 
nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen.  (Lpo94, 2006, s.1) 

 
 Men vad är normala normer egentligen, vad räknas som normalt? Frågan om normalitet tar 
L-H Gustavsson upp i sin artikel. I skolans värld har den alltid varit viktig. Undervisningen 
kopplas till resultat och betyg, en mätning av elevernas prestationer helt enkelt. Än idag pratar 
lärare om svaga, medel eller starka elever och klasser. Och detta är underförstått med vad en 
normal elev bör prestera. Vad innebär detta i en integrerad klass, släpper man automatiskt sin 
syn på normalitet? Han nämner också att det kommer att ta lång tid att ändra ett system som 
skolan och att det finns en risk för att de mest utsatta barnen får det sämre, särskilt under en 
övergångstid gällande en skola för alla. Han nämner även de elever som befinner sig i den 
andra änden av normalfördelningskurvan, de överintelligenta barnen som kan understimule-
ras, de tappar lusten och kan råka i svårigheter på grund av detta exempelvis genom 
depressioner eller missanpassning (Gustavsson, 2001, s. 1).  
 Att möta elever i behov av stöd har förändrats, från att läraren stod där framme och talade, 
till att eleverna för det mesta gör egna arbeten. Man har ett individualiserat arbetssätt idag. 
Och det kan finnas en viss problematik med ett individualiserat arbetssätt, för de elever som 
är i behov av stöd. Eleverna kan arbeta individualiserat, men missar ofta förståelsen och 
sammanhanget i uppgifterna. Och inte nog med det, läraren/pedagogen som har stora under-
visningsgrupper har väldigt lite tid till att möta de elever i behov av stöd, om inte det finns 
någon extra resurs att tillgå (Vernersson, 2002, s. 2).  
 Enligt flera undersökningar gällande samspel och sociala relationer i klassrummet påvisas 
att socialt isolerade eller avvisade elever oftare uppvisar psykiska problem. Det finns även 
klara samband mellan elevers sociala status i klassen och deras skolprestationer. Undersök-
ningarna visar också på hur dålig kunskap lärare överlag har gällande samspelet och de 
sociala relationerna i klassen. Lärarna tycks också ha en tendens till att underskatta problem 
som rör isolering och avvisande bland eleverna (Evenshuag & Hallen, 2001, s. 257). 
 En av anledningarna till att integrera funktionshämmade elever i vanliga klasser anses ha 
varit att utveckla positiva sociala relationer genom kontakt och samspel eleverna emellan. Det 
verkar dock som att en sådan kontakthypotes är alldeles för enkel, då undersökningar påvisar 
att de funktionshämmande eleverna har en benägenhet att bli mindre accepterade än övriga 
elever. Uppenbarligen måste integrering av elever i behov av stöd innebära något mer än att 
placera olika elevkategorier i samma klass. En mer aktiv insats krävs för att utveckla positivt 
samspel och bra sociala relationer för alla elever i klassen (Evenshuag & Hallen, 2001, s. 
257). 
 Även den forskning som har gjorts, har berört frågor kring hur elevgruppens sammansätt-
ning formar reglerna för undervisningen och hur olika elevgrupper deltar i undervisningen. 
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Genom den så kallade styrgruppshypotesen förklaras hur en viss elevgrupp i klassen bestäm-
mer undervisningstakten. Styrgruppen utgörs av de elever som mer än andra kontrolleras av 
läraren när man lämnar ett avsnitt och övergår till ett annat. Därmed förklaras det kommuni-
kationsmönster om hur olika roller fördelas mellan lärare och elever samt grupper av elever, 
och detta är beroende på vilken tid som finns till förfogande, undervisningens mål och lära-
rens undervisningsstrategi. Kommunikationsmönstret antas bestämma tre typer av villkor 
mellan lärare och elever. Den första är kursplan och läromedel, vilka styr målet för undervis-
ningen och innehållet i interaktionen. Den andra står för de pedagogiska ramar som påverkar 
undervisningen d.v.s. elevgruppens storlek, elevsammansättning och tid till förfogande, vilka 
begränsar de valmöjligheter som finns i undervisningssituationen. Den tredje står för utvärde-
ring, med andra ord betygssystemet (Sandberg, 1996, s. 40). 
 Bildämnet är ett laborativt ämne och inom bildämnet ökas möjligheten till att elever störs 
av varandra genom brus som uppkommer i verkstadsmiljöer i bl.a. samband med material-
hantering. Fler ämnen av laborativ karaktär som musik och i viss mån fysik har även de höga 
värden när det gäller oro och stökighet. Bildundervisningen inträffar oftast i stora undervis-
ningsgrupper, där eleverna arbetar med egna uppgifter, vilket förstärker svårigheterna till att 
få en lugn arbetsmiljö. Storleken på undervisningsgrupperna är en orsak som återkommande 
lyfts fram som problematisk av lärarna i bild, i denna utvärdering liksom i NU-92. Men det är 
knappast förvånande eftersom bildframställning och individuell arbetsform fortfarande domi-
nerar i bildundervisningen. Till följd därav krävs säkert betydande insatser av individuell 
handledning under lektionstid. Med grupper om 25–30 elever får kanske inte alla elever det 
stöd de är i behov av för att uppnå målen. Förutom klasstorlek uppgavs även att brister i ut-
rustning är det näst största hindret för måluppfyllelse i NU-92. Undersökningens resultat tyder 
på att en viss förbättring kan ha skett, men inte på samtliga skolor. Lärare som besvarat NU-
03-enkäten lyfter istället fram att det är för lite tid till bild i timplanen, vilket inte är förvån-
ansvärt, då tiden för bild i år 7–9 har krympt i jämförelse med angivelserna i NU-92. I 
undersökningen frågades det om det finns det några faktorer som är särskilt viktiga när det 
gäller att uppnå bra resultat i bildämnet enligt lärarna? De faktorer som lärarna svarande på 
var att det i första hand är - lärarens egen ambition, små undervisningsgrupper, ändamålsen-
liga och välutrustade lokaler samt positiva elever. Fler aspekter som framkom var att lärarna 
vill ha en positiv attityd från skolledningen, bra samförstånd mellan lärare och ämnen, samt 
mer än en bildlärare vid skolan  
(Marner, m.fl. 2005 s. 60-61). 
 Enligt Nationella Utvärderingen av grundskolan i Bild, finns det andra faktorer som påver-
kar en klass. Exempelvis är elevgruppens sammansättning av betydelse och de enskilda 
elevernas resurser samt andra viktiga förutsättningar för hur undervisningen genomförs. 
Andra faktorer som förmodas kan ha betydelse för hur undervisningen utformas är tillgången 
till olika former av stöd och specialkompetens. Enligt undersökningen framkom det när det 
gäller elever i behov av särskilt stöd, att det inte finns tillgång till specialpedagogisk kompe-
tens till stöd, varken för de elever som har särskilda behov eller den enskilde läraren. Med 
tanke på att var tionde elev behöver någon form av specialpedagogisk hjälp, tycks det något 
förvånande att tillgången på specialpedagogisk kompetens är så pass liten inom bildämnet 
(Marner, m.fl. 2005 s. 61). 
  

Det är knappast troligt att bildlärare innehar denna kompetens i högre utsträckning 
än andra lärare. Därför kan man undra om skolledning uppfattar bildundervisningen 
som en sorts specialpedagogisk insats i sig, och därför inte avsätter särskilt stöd till 
den undervisningen. (Marner, m.fl. 2005 s. 61) 
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3 METOD 
Val av metod till undersökningen, är intervjuer med fem bildlärare. Syftet med intervjuerna, 
är att få en förnimmelse om, hur bildlärarna själva uppfattar de olika faktorernas påverkan och 
betydelse gällande tid och klasstorlek, stoffurval och läroplan, styrdokument och kursplan i 
bild, för undervisningen i skolan.  
 Undersökningen bygger på en hermeneutisk och fenomenologisk forskningsansats. 
Intervjuerna är av låg grad standardisering och strukturering. I undersökningen kommer 
hänsyn att tas till det etiska övervägandet, vilket innebär att deltagarna kommer att vara ano-
nyma. 
 
 
3.1 TEORETISK REFERENSRAM 

Undersökningen bygger på ett kvalitativt och tolkande förhållningssätt. Både hermeneutisk 
och fenomenologi/-grafi handlar om tolkning. I sammanhanget kan tolka innebära att se något 
eller förstå något genom något annat. Det som tolkas kan bland annat utgöras av texter. En 
översikt av den teoretiska referensram som används ges nedan. 
 
 
3.1.1 HERMENEUTIK 

Hermeneutik betyder tolkningslära och är idag en vetenskaplig riktning där man studerar, 
tolkar och försöker förstå grundbetingelsen för den mänskliga existensen. Hermeneutiken 
sägs stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem samt en forskarroll som är öppen, 
subjektiv och engagerad. Man arbetar mer holistiskt där man ser till helheten istället för de-
larna och den hermeneutiska forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin 
egen förförståelse, forskarens förförståelse är inte något hinder utan snarare en tillgång  
(Patel  & Davidson, 2003, s. 28). 
 Hermeneutikens utgångspunkter och idéhistoriska rötter går bakåt till renässansens tider. 
Under renässansen tolkade man klassiska texter och bibelanalyser där begreppet del – helhet 
var ett huvudtema (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 115). Detta innebär att en del av en text 
endast kan förstås om den sätts i samband med texten som helhet och vice versa. Den herme-
neutiska cirkeln innebär ett motsattförhållande vilket i praktiken är ett förhållningssätt mellan 
del och helhet i en tolkningssituation. 
   

Man börjar alltså på någon punkt och borrar sig sedan successivt in genom att alter-
nera mellan del och helhet, varvid man får en undan för undan fördjupad förståelse 
för bådadera. (a.a. s. 116) 

 
 I den hermeneutiska cirkeln benämns del- och helhetstemat som den objektiverade cirkeln. 
I den aletiska cirkeln, fokuserar temat ingående på förförståelse och förståelse. Det finns även 
en tredje cirkel med temat förklaring – förståelse. Det som är gemensamt för dessa hermeneu-
tiska cirklar är att de utformar ett dialektiskt processförlopp bestående av ett alternerande 
mellan två till synes motsägelsefulla poler (a.a. s. 116). 
 
 
3.1.2 FENOMENOLOGI/FENOMENOGRAFI 

Fenomenologin som bland annat utvecklades av Edmund Husserl har den subjektiva upple-
velsen av fenomenet som utgångsläge. Genom att fokus ligger på den subjektiva upplevelsen, 
bortser man från dess eventuella objektiva motsvarighet. Husserl såg en möjlighet att närma 
sig den mänskliga erfarenhetens fundament genom detta. Fenomenvärlden och "den levda 
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erfarenhetens tolkningar i form av avsikter, värderingar, meningar" sattes i centrum till för-
mån för den reella världen. Något som av Husserl betecknades som "den fenomenologiska 
reduktionen" (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 96). 
 Fenomenologisk forskningsansats bygger på att genom metodisk reflektion nå fram till de 
allmängiltiga och oförfalskade strukturerna som finns i människornas uppfattning av världen. 
Fenomenologin har inspirerat kvalitativ forskning, genom att göra människors upplevelser till 
medelpunkt för kvalitativt inriktad forskning. Med andra ord studeras uppfattningar som 
människor har (Patel & Davidson, 2003, s. 28).  
 Fenomen- kan betecknas av det som visar sig och grafi- betyder skriva i ord eller bild nå-
got som är. ”Fenomenografin har sin grund i ett intresse för att beskriva fenomen i världen 
såsom andra betraktar dem, och att avtäcka och beskriva variationer i det avseendet, i synner-
het i ett pedagogiskt sammanhang” (Marton & Booth, 2000, s. 145). 
 I den fenomenografiska metoden, när man samlar in och analyserar data är dessa oskiljak-
tiga. I och med att redan från början sker ett analysarbete, oavsett om det gäller intervjuer 
eller någon annan form av metod. Även tidigare analyser kan påverka datainsamlingar senare. 
Men även detta dialektiska förhållande är uttalat när det gäller att konstituera forskarens ob-
jekt. Forskaren har i och med detta ett ansvar att betrakta fenomenet och urskilja dess struktur 
utifrån bakgrund och beroende på vilka situationer det kan upplevas i. Men också granska det 
med andras ögon och att särskilja dess framträdande drag samtidigt som man fortfarande är 
öppen för en vidare utveckling (a.a. s. 167). 
 
 
3.2 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 
 
3.2.1 UTFORMNING AV INTERVJUFRÅGOR 

För att kunna få en undersökning som bygger på den hermeneutisk, den öppna forskningsan-
satsen, har frågor som är öppna brukats. För att nå de öppna svaren så används relativt 
frekvent frågor som – Hur resonerar du…? Exempelvis – När du planerar ditt lektionsinnehåll 
och upplägg, hur resonerar du då gällande läroplan, styrdokument och kursplan?  
 Intervjuerna har även låg grad av standardisering och strukturering, för att informanterna 
ska ha möjlighet att svara på öppna frågor, och för att få en möjlig utväg till öppna svar samt 
möjlighet till att sväva ut i frågorna (Patel & Davidson, 2003, s. 78).  
 I utformningen av intervjufrågorna, cirkulerade frågor kring det externa d.v.s. läroplanen, 
styrdokument och kursplan samt den nationella utvärderingen i bild. Det kan inbegripas i det 
formella, uppbyggda utefter lagar och paragrafer. Öppna, vida frågor har ställts kring läro-
plan, styrdokument och kursplan. Efter de externa frågorna ställs frågor kring det interna, i det 
här fallet den lokala kursplanen, styrning från ledningen. Sist behandlas det centrala och det 
ämnesspecifika, d.v.s. klasstorlek och tid.  
 Förhoppningsvis kommer de öppna intervjufrågorna att cirkulera runt varandra likt en spi-
ral för att nå så mycket information som möjligt. 
 För att nå fram till kärnan av denna undersöknings problemformulering har även en 
pilotundersökning genomförts. Denna mindre pilotundersökning genomfördes på en bildlärare 
i år sju till nio, läraren har provintervjuats och kommit till tals efteråt. Pilotundersökningen är 
genomförd till viss del för att se om intervjumaterialet är intressant, berörande och för att se 
om det ett hållbart ämne att undersöka. Sammanfattningsvis kom det fram i pilotundersök-
ningen att det var för många intervjufrågor och de dessutom liknade varandra, dessa frågor 
kortades ner från 22 stycken, till 11 frågor som är mer öppna och centrala.  
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För att förtydliga hur utformningen av hur intervjufrågorna tagit form, samt hur resone-
manget har förts kring dessa frågor finns en visualisering att betrakta, se figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 

Internt 

- lokala kursplaner 

 
Ämnes-
specifikt 

perspektiv 
 

Externt perspektiv 

Internt perspektiv 

Fig. 1  

Illustration av författaren, 2008 
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3.2.2 URVAL AV INFORMANTER/BILDLÄRARE 

Informanterna, det vill säga bildlärarna, är av skiftande grupp, på flera sätt genom att ålders-
spannet skiljer sig åt. Informanterna är mellan åldern tjugofem och femtiofem. Och det är 
blandad grupp gällande män och kvinnor. Och det är även skiftande i vilken kommun de ar-
betar inom. Det som den utvalda gruppen av bildlärare däremot har gemensamt är 
bildlärarexamen, samt den styrningen av läroplan, styrdokument och kursplan de arbetar efter. 
Men även den åldergrupp som informanterna arbetar med är likvärdig; år sju till nio, det som 
förr hette högstadiet. Informanterna arbetar på olika skolor inom Kalmar län. För att bevara 
integriteten för informanterna och för att undersökningen skall ses som helt konfidentiell, 
benämns ej informanterna närmare. Informanterna har fått nummer som alias namn, d.v.s. 
intervjuperson 1 – 5, förkortning ip1 till ip5.  
 Totalt sex stycken disponibla informanter kontaktades via e-post, där de parallellt fick 
information om undersökningen och därtill även intervjufrågorna. Intervjufrågorna skickades 
med som en bifogad fil, just för att informanterna skulle kunna förbereda sig inför intervjun. 
Tanken med att kontakta informanterna via e-post, var att de som inte vill eller kan, på grund 
av olika anledningar, genomföra intervjun, kan lättare ta ett beslut och skicka ett nej via e-
post, det är svårare att säga nej i telefon. En informant vill inte vara med på grund av för stor 
arbetsbelastning.  
 

Vi håller på med utvecklingssamtal just nu. Jag har inte bara min egen klass på 
kvällarna utan skriver omdömen för fullt. Alla nior som behöver ta igen och har res-
ter är också igång. Jag ber dig vända dig till någon annan för jag har inte tid och 
ork just nu. (ip0) 

  
På grund av bortfallet av informanten, kontaktades en annan informant. Två informanter sva-
rade på e-posten samma dag, och de andra informanterna svarade inom en vecka. Intervjuerna 
genomfördes på informanternas arbetsplats. Intervjuerna var omkring trettio minuter 
långa/person, med undantag för en intervju som tog sextio minuter. Intervjuerna bandades 
med en diktafon som har transkriberats ned. Intervjun behandlade inemot elva centrala frågor 
som berör just klasstorlek och tid, sett utifrån det externa, interna och ämnesspecifika per-
spektivet. Det transkriberade materialet tog uppemot 35 timmar att skriva och hamnade på 
totalt 33 sidor. 
 
 
3.3 UNDERSÖKNINGENS ANALYSFÖRFARANDE 

I undersökningen bygger intervjuanalyserna på en hermeneutisk/fenomenologisk tolkning. 
Detta tillvägagångssätt har inspirerats av Pirjo Birgerstam och hennes beskrivna struktur för 
analysarbete (Birgerstam, 2000).  

 
Ett fenomen är dock något som inte är direkt, oreflekterat givet och begripligt. Det är 
något som man genom noggrant sökande, iakttagande genom inlevelse, eftertanke 
och tolkning i olika spiralformade faser efterhand kan komma till klarhet över (Bir-
gerstam, 2000, s. 19).  
 

 

Birgerstam namnger följande åtta stadier i en fenomenologisk kunskapsprocess: 

A. Sökandet efter information i sammanhang där företeelsen visar sig. 
– Man strävar efter att få information om den studerade företeelsen i sitt naturliga samman-
hang. Vilket innebär att man blir en berörd och närvarande part där de konkreta 
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omständigheterna framträder. Man förhåller sig inte objektivt neutralt gentemot den stude-
rande företeelsen. Och man letar information från många olika håll, många olika infallsvinklar 
och utgångspunkter för att belysa så många aspekter som möjligt. Detta gör att det blir en 
sammansatt och mångdimensionell röra, vilket tycks vara positivt för den intuitiva helhetsför-
ståelsen. 

 
B. Tillitsfullt tillägnande av informationen i sin helhet. 
– Man gör materialet till sitt eget. En intuitiv förförståelse börjar ta form. Man tillägnar sig 
innebörden, det menade, det som sägs i varje intervju. Vilket ger en aning om slutenhet kring 
vissa gestalter och en vag upplevelse av inbördes sammanhang och relationer. Analyser kring 
avgränsade enskildheter blir således meningsfulla enbart som beståndsdelar av en intuitivt 
sammanhållen helhet. Man försöker att leta efter nyckelord. 

 
C. Indelning i naturligt avgränsbara betydelseenheter. 
– Här börjar man söka efter mindre betydelseenheter. Kriteriet för denna uppdelning ses vara 
att varje enhet ska bilda en naturlig avgränsning av och slutenhet kring ett budskap, en idé, 
eller tanke som upplevs relevant för det studerade fenomenet. 

 
D. Renodling av betydelseenheternas kärnor. 
– Frågeställningen lyfts nu fram och den centrala idén eller tanken som berättaren försöker 
förmedla tas upp. Dessa betydelsekärnor renodlas för att senare kunna få syn på underlig-
gande mönster. 

 
E. Sammanfogning av betydelsekärnorna till (personrelativa) kategorier. 
– Här studeras relationer mellan de olika avgränsande betydelsekärnornas samma berättelse. 
Det tematiseras och samordnas kategorier. Man börjar att ana och urskilja vissa mönster. 

 
F. Sammanfogning av betydelsekärnorna till en gemensam helhetsstruktur. 
– Under denna fas försöker man skapa mer ordning och reda i det material som finns. Om-
strukturering av material och integrering av samtliga betydelsekärnor sker.  

 
G. Teoretisering och kritisk granskning av företeelsens allmänna karaktär. 
– De temakategorier som nu har bildats undersöks nu mer kritiskt. Det söks efter allmängiltigt 
relationsmönster som binder ihop de meningsbärande beståndsdelarna vilket ger fenomenet en 
stabil sammanhållning. Här kan man få hjälp av tidigare teorier och begrepp. 

 
H. Förmedling av insikterna om den studerade företeelsen. 
– Den förståelse av den studerande företeelsens allmänna karaktär måste översättas till be-
gripliga ord eller bilder för att kunna kommuniceras till andra. Vilket innebär att i en skriven 
text sker alltid en reducering och en minskning av de olika delarnas inbördes beroenden. 
 
 Sammanfattningsvis bör sägas att alla dessa faser som Birgerstam har för att strukturera 
upp ett analysarbete, har genomgåtts i denna undersökning. Dock har det blivit lite mer arbete 
i vissa faser än andra. Vissa faser som steg B, kändes snarare som ett naturligt steg att göra i 
undersökningen. Understrykningspenna har använts för att hitta betydelsekärnor. Själva inter-
vjumaterialet gicks igenom minutiöst, flera gånger. Även läsningen av intervjuerna har 
inneburit fler betydelsekärnor. Fas E var en otroligt intressant analysprocess. Där började 
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själva arbetet att ta form. Sist men inte minst har fas H en otroligt viktig innebörd. Texten 
skall förmedlas och läsas av andra. Det kommunikativa är viktigt att ta fasta på.  
 
 
3.4 METODKRITIK 

En viss kritik kommer här att särskilt riktas mot en av intervjufrågorna. Intervjufrågan kan 
missuppfattas och i det läget är det av vikt att intervjuaren själv vet vad frågan går ut på. Frå-
gan ter sig - Hur resonerar du, när du planerar ditt lektionsinnehåll och upplägg utifrån 
pedagogiska och metodiska processer och perspektiv? För övrigt är alla intervjufrågor öppna 
och själva resonemanget som förs kring frågeställningen är mycket vid och bred, vilket också 
innebär att det kan vara en svår uppgift att sammanställa och analysera objektivt. Intervjufrå-
gorna finnes i bilaga 1. 
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4 RESULTAT 
Inledningsvis presenteras informationen från informanterna och den empiriska analys som har 
strukturerats upp enligt följande. I metodbeskrivningen togs det upp att undersökningen har 
öppna intervjufrågor som är tänkt att cirkulera runt varandra likt en spiral för att nå så mycket 
information som möjligt. Den empiriska analysen kommer att börja kring det externa per-
spektivet, där styrdokument och läroplaner samt bildlärares tolkning kring dessa texter 
kommer att tas upp. Efter analysen kring de externa frågorna, cirkulerar frågorna in mer mot 
det interna perspektivet, i detta fall lokala kursplaner där själva resonemanget kring dessa 
redovisas, sist belyses det ämnesspecifika perspektivet där klasstorlek, tid och arbetsvillkor 
presenteras. 
 
 
4.1 EXTERNT PERSPEKTIV 
 I intervjuerna framkom det att informanterna resonerar lite olika kring läroplaner, kursplaner 
och styrdokument. I resonemangen som förs kring läroplan, styrdokument och kursplan, 
framgår ändock att informanterna ser den nationella styrningen som ett välarbetat dokument, 
som kan tolkas ganska fritt. Men det finns ett allmänt missnöje och det är på grund av att in-
formanterna resonerar att bildämnet och själva kursplanen är så stort och komplext, så att 
själva uppdraget näst intill känns omöjligt. För det är inte bara hänsyn till den styrning som 
finns, utan all annan påverkan som styr i allra högsta grad. Exempelvis påpekas det att det är 
för stora klasser och begränsat med tid. Det anses vara för hög arbetsbelastning allmänt, sär-
skilt när samtalsunderlag och betygssättning skall skrivas. Men också val av arbetsuppgifter 
och stoffträngsel kommer därtill. Det är också ont om specialpedagoger samt extra resurser att 
tillgå. 
 
 
4.1.1 TOLKNINGSFRIHET  
I läroplanen, styrdokumenten och kursplanen finns det en viss tolkningsfrihet. Vilket innebär 
att en lektion eller en termin i år sju, kan se helt olika ut från lärare till lärare. Hur ska man 
som bildlärare förhålla sig till det, frågar sig informanterna. På många sätt anser informan-
terna att det är bra att dokumenten är så fria att det finns möjlighet till egen tolkning. Denna 
möjlighet till tolkning anses delvis vara bra tack vare att det inte finns begränsningar i hur och 
vad informanterna vill undervisa eleverna i. Problematiken anses snarare vara att det är på tok 
för mycket som ska bearbetas i den nationella styrningen. Kursplanen bedöms vara gedigen, 
men samtidigt så anses det finnas en konflikt om bildämnet i och med att det finns en förvän-
tan på bildämnet, som inte stämmer överens med den kursplan som finns. Bildämnet hamnar i 
ett estetisktpraktiskt fack där bilden ses som ett konstnärligt ämne. Vilket ter sig märkligt ef-
tersom kursplanen betonar det bildspråkliga och kommunikativa i bildämnet. En informant 
utryckte ordet ”less is more” (ip2) vilket var ett ledord i dennes undervisning och det på grund 
av att den nationella kursplanen är för gedigen. Samtidigt anser informanterna att det är en 
risk med att det godtyckligt skall tolkas fritt, för det innebär också att det kanske inte blir lik-
värdig undervisning ute i skolorna, vilket enligt Lpo94 bör eftersträvas. 

Men det framkommer också av informanterna att de inte ser kursplanen som segmenterad 
utan att det går att göra utstick från den beroende på vad eleverna vill och hur det fungerar. 
Och i vissa fall handlar det snarare om en avvägning om hur mycket eleverna hinner med utan 
att stressa igenom ett arbetsområde. 
 
 



 20

4.1.2 ETT OMÖJLIGT UPPDRAG 

Det framkommer hos informanterna att de anser att bildämnet och själva kursplanen är 
så stort och gediget, så att själva uppdraget näst intill är omöjligt. Några informanter 
ifrågasätter hela kursplanen. De tycker att det inte finns relevanta avvägningar kring 
hela upplägget och det anses inte heller vara rimligt i förhållande till den tid som finns 
enligt timplanen. En jämförelse mellan den tid som finns i svenska och den tid som 
finns i bild dryftades. Informanterna ansåg att båda ämnena är stora och gedigna, men 
svenskan får mer timmar till ämnet än vad bilden får. Trots att det är dåligt med tid så 
rättar sig informanterna in i ledet och anpassar sig till verkligheten. Det är inte bara ti-
den som menas vara problematisk utan även den arbetsbörda som finns. Som bildlärare 
är det inte ovanligt att ha uppemot 350 elever som kräver utvecklingssamtal, betyg, un-
dervisning och personlig relation. Redan här kolliderar det i avvägningarna för vad som 
är rimligt för en person att göra, anser informanterna.  
 

Jag tittade mest på skoj och insåg att egentligen så är målen i bild minst lika omfat-
tande som dom i svenska, men det är ju helt olika tidsperspektiv på det hela, alltså, 
för mig är det en fullständig gåta, hur det kommer sig att kursplanen har kunnat 
släppas igenom, för det känns som om folk har suttit på olika håll och skrivit saker 
och sen har man bara tjoffat ihop det till en bok och det känns ju inte som om man 
har gjort relevanta avvägningar på det här, om det är rimligt i förhållande till tid. 
(ip4) 

 
 
4.1.3 FRITT SKAPANDE ÄMNE ELLER KOMMUNIKATIVT 
I själva resonemanget kring den allmänna styrningen, gällande läroplan, styrdokument och 
kursplan, har informanterna, i sin undervisning, tagit fasta på det kommunikativa, det bild-
språkliga och färdigheter kring ämnet, men också grunderna eller basen i själva ämnet.  

En viss problematik anses finnas och det är att kollegor, rektorer, ledning m.fl. inte har 
samma förståelse kring bildämnet. Ämnet ses som ett estetisktpraktiskt ämne och i och med 
det blir bilden ett så kallat fritt skapande ämne, ett ämne som är slött och slappt. Men även 
eleverna ser ämnet som mindre viktigt än andra ämnen, framför allt märks det mest i sjuan, 
där de ser bilden som någon lektimme. Detta får konsekvenser på följande sätt att bildämnet 
ses som mindre värt, i förhållande till de andra ämnena.  

Det läggs också in mindre lektionstid till bildämnet exempelvis genom att skolorna lägger 
in UTP d.v.s. pass utan timplan. Denna tidsreglering innebär att alla ämnen får ta lite av sin 
tid och därefter sättas ihop till ett UTP, vilket innebär att bildämnet då blir ett bortval av vissa 
elever. Oftast är det också de elever som egentligen skulle behöva mer bildtid som väljer bort 
bilden.  

I och med detta finns det en viss uppgivenhet över hur bildämnet behandlas. Informanterna 
är dock överens om att bildämnet är ett kommunikativt ämne, men att det budskapet inte rik-
tigt når ut, varken till elever och föräldrar och ej heller till kollegor och ledning. Det 
framkommer också från en informant att det finns en poäng i att ta bort bildämnet som ämne 
och lägga det som en resurs i de andra ämnena och det på grund av hur bildämnet idag hante-
ras. Det kräver dock en otrolig organisation av både kollegor och rektorer. 

 
Jag tror att många bildlärare jobbar väldigt hårt och är väldigt belastade, dom hinner 
inte gå ut med vad dom faktiskt egentligen gör, jag vet att vi under några år faktiskt 
försökte där på konstmuseet och manifestera, varje år, nån utställning med högsta-
dieelevers bildarbeten, men jag tror inte ens att min förra rektor orkade att masa sig 
dit, jag tror att jag hade två eller tre utställningar, och knappt några kollegor ens, jag 
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vet inte vad det är, det är genuint ointresse. Jag vet inte om det beror på att många 
har förutfattade meningar om vad bildämnet egentligen är. (ip4) 

 
 
4.1.4 STOFFTRÄNGSEL, STRESS OCH BORTVAL 

I styrdokumenten står det vad bildlärarna ska lära eleverna. Inte nog med att det är för lite 
lektionstid och för stora klasser till själva bildämnet. Det är samtidigt ett stort arbetsområde 
att behandla, i och med det, finns det begränsningar gällande vad och hur mycket man hinner 
med att bearbeta, det är med andra ord stoffträngsel anser informanterna. Det som informan-
terna ifrågasätter är hur det kommer sig att kursplanen kan se ut som den gör, för återigen kan 
det tyckas att det är märkligt att den tid och klasstorlek som finns, inte är anpassade till verk-
ligheten.  
 

Tittar man på den här texten som är kring bild, och så kollar man på hur mycket tid 
man får, och hur stora klasser man får, så undrar man liksom hur den eller dom som 
har skrivit texten, om dom över huvudtaget är medvetna om verkligheten. Så att visst 
är det så att det är stoffträngsel och jag menar skulle man kunna vara ännu mer flås-
kelig i sättet att skriva planerna för bild, så skulle man kunna få med sig dubbelt så 
mycket och halvera tiden och säga, det är ändå detta som gäller. (ip1) 

 
Att arbeta mer kvalitativt än kvantitativt eftersträvas hellre än att hinna med så mycket som 

möjligt. Ledordet ”Less is more” (ip2) innebär att prioritera bort vissa arbetsuppgifter för att 
kunna arbeta mer kvalitativt. Det handlar inte bara om bildlärarens situation utan även elevens 
situation. Det är viktigare att eleven får en fördjupad kunskap än att vara på ytan och skrapa i 
många arbeten. Också mindre stress och splittring för eleverna uppnås genom mer djup-
lodande uppgifter. Här framkommer det också att denna stress och splittring är något som 
kännetecknar hela högstadiet, inte bara bilden.  

Men även brist på fortbildning inom kunskapsområden som teknik och media anses finnas. 
Och det är även avsaknad av teknik exempelvis hårdvaror som projektorer, datorer, kameror, 
filmkameror, men också avsaknad av mjukvaror som olika program som photoshop till exem-
pel. Informanterna resonerar då på följande sätt, utifrån kursplan, att det är en komplex 
situation att förhålla sig till och det då delvis på grund av att det är stoffträngsel, vilket inne-
bär stress och bortval av vissa tekniker och arbetsområden. Ett arbetsområde som ofta 
missgynnas är konsthistorian och det väljs bort på grund av tidsbrist. Men också film väljs 
bort på grund av för lite tid och brist på teknik. Keramik är ett arbetsområde som ofta väljs 
bort på grund av att det ses som ett svårt arbetsområde att lyckas med och det kan delvis bero 
på att informanterna är ensamma med stora klasser och många behöver hjälp.  

I valet av uppgifter hamnar informanterna oftast kring något som skulle kunna kallas som 
minsta gemensamma nämnare, vilket innebär att de arbetar med uppgifter som alla kan klara 
av. Särskoleintegrerade elever finns i klasserna och det är således också av vikt att ha arbets-
uppgifter som alla kan klara av. Dock anses det oerhört oseriöst att de särskoleintegrerade 
eleverna inte har extra resurser med sig till bilden, för det är något som anses vara självklart i 
de övriga ämnena. 

 
Alltså det blir, man får välja bort, när man har så stora grupper som jag har i sjuan 
och åttan får man leta efter minsta gemensamma nämnare, nåt som man känner att, 
det här klarar alla av, vi har dessutom särskoleintegrerade elever i våra klasser, 
ibland följer någon med och ibland inte, det liksom, dom ska bara vara med och sitta 
där och rita, det är förfärligt oseriöst är det. (ip4) 
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4.1.5 TIMPLANEN  

När det gäller den lektionstid som informanterna idag har till förfogande i år sju, åtta och nio, 
var det utan tvekan ett gemensamt svar att tiden ses som knapp och att mer tid önskas och det 
var genomgående i alla årskurser den önskan fanns. Anledningen ses främst vara att arbets-
området är stort och att det är för lite lektionstid för att hinna med alla arbetsområden, samt att 
det inte finns tid till att fördjupa sina kunskaper. Som det ser ut nu är man bara på ytan och 
skrapar.  
 

Det kan ju se olika ut på olika skolor beroende på vad man bestämde sig för en gång 
i början på nittiotalet när man satt och helt plötsligt skulle börja plocka massa bildtid 
från dåvarande högstadiet och ge bort till låg och mellan stadiet, som jag fortfarande 
inte ha sett, som i undantagsfall, eller man ser direkt på dom ungar som har haft bild 
enligt, liksom enligt det bildtänk som kursplan ger uttryck för. (ip4) 

 
Informanterna anser att minskningen av timplanen är ett resultat av Lpo94, där det då var 

upp till kommunerna att bestämma hur den totala tiden skulle fördelas mellan de olika årskur-
serna. Tanken är god att alla får samma ranson av tid i bilden men konsekvenserna av detta 
har snarare påvisats genom okunskap från många elever. Det är en brist på bildutbildade pe-
dagoger inom de lägre årskurserna och det märks inte minst på eleverna när de börjar år sju, 
det är mycket spridda kunskaper. Därav läggs mycket av tiden till att lägga grunderna i bild i 
sjuan. 

Men den största bristen som jag sa innan det är ju bristen på utbildade pedagoger 
inom de lägre årskurserna och det har man ju egentligen aldrig fokuserat på, man 
förväntar sig bara att klasslärarna ska utföra ganska avancerade grejer, men uppen-
barligen, det är ju kritiskt att säga men det är ju min erfarenhet, så lyckas man inte 
med det va. (ip2) 

 
 
4.1.6 SAMMANFATTNING AV DET EXTERNA PERSPEKTIVET 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det som framkom i intervjuerna var att informanterna 
ser styrdokumenten som ett omöjligt uppdrag att uppfylla på de premisser som finns idag. 
Dels på grund av att arbetsområdet är stort samt för att den lektionstid man har till förfogande 
inte räcker till för att hantera det stora arbetsområdet. Och det finns tecken på att tiden har 
minskats genom åren och hur ser det då ut i framtiden undrar informanterna. Undran finns 
också gällande vart tiden har tagit vägen när Lpo94 kom och skolorna delade med sig och 
portionerade ut lektionstid till dåvarande låg- och mellanstadiet, idag grundskolan år 1-6.  

Hur som helst blir konsekvenserna av detta på följande sätt att informanterna får välja bort 
arbetsområden, eller fördjupningsuppgifter på grund av tidsbrist och stoffträngsel. Det handlar 
egentligen om att hitta minsta gemensamma nämnaren i de arbetsuppgifter som konstrueras, 
men det blir inte val av arbetsuppgifter utan snarare bortval av arbetsuppgifter. Det fram-
kommer här dessutom att elever med särskoleintegrering inte får adekvat hjälp, i form av 
specialpedagoger eller extra resurser, därtill ska informanterna således också vara specialpe-
dagoger.  

På samma gång finns det åsikter om att styrdokumenten ändock är bra skrivna, och att det 
är bra att det finns möjligheter till egen tolkning. Men om bildämnets gedigna kursplan jäm-
förs med kursplanen i svenska, kan många räkna ut att den bildtid som informanterna idag 
har, i jämförelse med den tid som svenskan har idag, är på tok för lite tid. Ledordet ”Less is 
more” (ip2) vore kanske något som styrdokumenten borde ta till sig, dels för att det ska bli 
mer rimligt att hantera och dels för att möta upp den faktiska tid som i realiteten finns till för-
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fogande, eller helt enkelt lägga till mer tid till bildämnet så att bildlärare kan stå upp mot de 
nationella styrdokumenten. 
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4.2 INTERNT PERSPEKTIV 
I det interna perspektivet tas funktionen av den lokala kursplanen upp. Arbetsbelastning och 
tidsbrist är en annan aspekt som kommer att tas upp men också klassens storlek och samman-
sättning kommer att diskuteras. 
 
 
4.2.1 LOKALA KURSPLANER TILL VILKEN NYTTA 

När frågan kom till de lokala kursplanerna och hur informanterna resonerar kring dessa blev 
det olika svar. Några informanter ansåg att man bör ta den nationella kursplanen rakt av. En 
del har utgått från den nationella kursplanen och någon visste inte om det fanns en lokal kurs-
plan på skolan. Lokala kursplan kom med den nya Lpo94 och då skulle man skriva egna 
lokala kursplaner.  

Dock anser de flesta att det tar onödig tid att skriva egna och att de istället hellre hänvisar 
till den nationella kursplanen i bild, för att det är den som styr deras arbete, samtidigt som det 
är mer rättvist för eleverna om undervisningen utgår från likvärdiga styrdokument. Men även 
den lektionstid som finns till förfogande ser annorlunda ut, enligt informanterna. Det skiljer 
sig även från skola till skola, gällande vilken lektionstid som finns till förfogande d.v.s. hur 
skolorna har portionerat ut den gemensamma tiden. Och om nu skolorna ändock nyttjar den 
nationella kursplan, vad har då de lokala kursplanerna för syfte och nytta frågar sig infor-
manterna? 

En annan aspekt att ta fasta på är enligt informanterna att tiden förändras och det är viktigt 
att hänga med i den. Det finns en viss risk i att lägga ut en lokal kursplan om man inte upp-
daterar den. Lokala kursplaner kan styra in sig på smådetaljer, vilket kan innebära att 
undervisningen inte garanterar någon likvärdighet. 

 
Alltså, jag har gjort en egen lokal kursplan, men jag vill utgå från den nationella, jag 
tycker att det är mer rättvist gentemot eleverna. (ip3) 

 
 
4.2.2 ARBETSBELASTNING OCH TIDSBRIST 

I själva resonemanget gällande hur informanterna själva funderade kring hur man väljer lek-
tionsinnehåll och uppgifter utifrån tidsaspekten, framkom det att man allt som oftast bara 
hinner med att göra en allmängiltig plan som gäller alla elever. Vilket innebär att i år sju gör 
alla sjuor samma uppgift, och detsamma gäller år åtta och nio. Inget särskilt material för särs-
koleintegrerade elever.  

En del av undervisningen ter sig så för att spara på sina egna resurser, till en viss mån. Men 
det kan samtidigt finnas en fördel med att alla elever gör likadant i alla årskurser, det blir en 
form av kvalitetssäkring i och med att det finns många elever som gör samma sak, men också 
en förbättring eller förfining av arbetsuppgifter kan ske. 

Några faktorer som kan bidra till att det är så, är på grund av för stor arbetsbelastning och 
tidsbrist, men också för att det är för stora klasser. Samtidigt som extra resurserna uteblir. 
Elever med behov av extra stöd skall ha det i all undervisning. Men av någon anledning anses 
det inte finnas behov av extra stöd i bildämnet. Informanterna ser detta som direkt ”oseriöst” 
(ip4) från ledningens håll. 

 Det framkommer också att arbetssituationen ses som ohållbar vid vissa tillfällen som när 
utvecklingssamtal skall skrivas och betyg skall sättas. Det blir en oerhörd arbetsbörda i och 
med att all annan undervisning skall fortgå utan brytning.  
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4.2.3 KLASSENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING 

Intervjufrågan som behandlade hur informanterna resonerar kring planeringen av lektionsin-
nehåll, utifrån klasstorlek, skiftade i svaren. Några informanter ansåg att lektionsplaneringen 
inte var av betydelse utifrån klasstorlek och några tyckte ändå att de fick välja bort vissa saker 
just på grund av klasstorleken. Det som framkom var att klasstorlekens betydelse inte alltid 
var avgörande för lektionsplaneringen. Det kan finnas klasser uppemot trettio elever som vill 
lära sig något och som gemensamt för klassen framåt, samtidigt som det finns klasser med 
färre elever, där ingen är intresserad och där endast ett fåtal elever för klassen vidare. Det 
finns också en undre gräns för vad som fungerar i en klass. Men allt som oftast använder in-
formanterna samma planering genom alla klasser och genom alla årskurser. Även här 
framkom betydelsen av extra resurser, som då inte finns tillgängliga. 
 Informanterna menar på att det finns relativt stora klasser som ändå lyckas komma ganska 
långt, men att det inte går att använda som argument, att klasstorlek inte har någon betydelse. 
Det anses vara en demokratifråga, för att de som kommer till korta, är alltid de lite åsidosatta, 
svaga eleverna som inte får den undervisning som de faktiskt har rätt till och den backning 
som dom har rätt att kräva från sina lärare.  
  Samtidigt som assistenter och speciallärare önskas, anser bildlärarna att speciallärare inte 
har den kompetensen, utan att det är bildläraren som behöver tid med den enskilde eleven och 
det åstadkommer man ju inte på något annat sätt än att ge mer tid och mindre klasser. 
 Visioner finns om hur informanterna vill arbeta och hur ämnet skulle kunna se ut, men allt 
som oftast får man backa från visionerna och inrätta sig efter den verklighet som råder. 
 Många gånger handlar det om att testa sig fram när det gäller arbetsuppgifter och det är 
beroende av de olika klassammansättningarna. Det som fungerar i en klass fungerar kanske 
inte i en annan klass. Det handlar följaktligen också om klassammansättning och den grupp-
dynamik som infinner sig i en klass, om klassen gemensamt strävar efter att arbeta eller om 
klassen inte vill arbeta med något över huvudtaget. 
 Det anses också finnas en viss problematik när det gäller eleverna och deras tidigare 
kunskaper i bildämnet. Delvis måste bildlärare möta upp eleverna där de befinner sig, på 
deras nivå. Men informanterna tycker sig se att eleverna idag tar mindre ansvar och är mindre 
självgående och kanske inte ens vill i samma utsträckning som det har varit tidigare. Eleverna 
vill leverera fina lösningar utan att ha kämpat för det, de vill helt enkelt plocka fram ett bra 
resultat direkt, så som det görs i datorn. När man arbetar som bildlärare finns det inte någon 
fri tid, eftersom eleverna hela tiden behöver hjälp menar informanterna. 
 
 
4.2.4 SAMMANFATTNING AV DET INTERNA PERSPEKTIVET 

Sammanfattningsvis kan det tyckas, utifrån informanternas resonemang, att de lokala kurspla-
nerna egentligen skulle vara ett och samma styrdokument, d.v.s. att skolorna endast utgår från 
den nationella kursplanen, delvis för att leverera likvärdig undervisning till eleverna samtidigt 
som arbetsbelastningen minskar. Själva syftet med lokala kursplaner hamnar lätt i glömska, 
därför att det allt som oftast blir så att man skriver en lokal kursplan en gång, och sen får den 
lokala kursplanen stå för den styrningen i flera år, utan förnyelse, om det ens finns någon lo-
kal kursplan. Utifrån den lokala kursplanen blir det ofta en allmän plan på många sätt, då 
exempelvis själva arbetsbelastningen är hög, samtidigt som det är tidsbrist. 
 Det som också framkom hos informanterna var att undervisningen måste ta hänsyn till och 
anpassa sig till den nivå som eleverna befinner sig på, oavsett de kursplaner som finns, i och 
med att eleverna har så olika förutsättningar, när de börjar i år sju. Men inte nog med lokala 
kursplaner och tidsbrist samt arbetsbelastning, utan också själva lektionsplaneringen blir på-
verkad av att det är för stora klasser. Men det är inget som kan göras någonting åt, inte efter 
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de styrdokument och tid som idag finns. Informanterna menar dock att det inte alltid är fel att 
ha stora klasser, det har snarare att göra med andra faktorer, såsom sociala funktioner, om en 
klass fungerar eller inte. Det finns visioner om hur informanterna vill undervisa, dock måste 
de inrätta sig till den verklighet som råder p.g.a. de olika förkunskaper eleverna har. Samtidigt 
som lektionsplaneringen är svår att i förväg planera får man ändå ”kasta sig handlöst” (ip1) in 
i arbetet.  
 
 
4.3 VERKLIGHETEN – DET ÄMNESSPECIFIKA PERSPEKTIVET 

Informanternas resonemang kring det ämnesspecifika perspektivet, utifrån pedagogiska och 
metodiska processer och perspektiv anses vara dels det att eleverna har olika bakgrunder och 
de har olika stora bagage med sig, vilket kräver en viss arbetsgång för att kunna gå vidare i 
bildämnet. En del elever som börjar i sjuan har inte ens haft bild och en del har kanske haft en 
mycket liten del bild och så finns det de elever som har haft en bildlärare i grundskolan år 1-6. 
Detta innebär att bildlärare ofta får börja med grunderna i bild för att senare kunna gå in på 
mer komplexa arbetsuppgifter, vilket således innebär bortval av arbetsuppgifter redan i år 7. 
 Bortval av uppgifter grundar sig också på en ekonomisk situation. Problematiken är då att 
materialbudgeten minskas från år till år. Materialbudgeten borde snarare öka i takt med åren, 
inte minskas, därav innebär detta att också inköp till tekniska arbetsmaterial såsom datorer, 
filmkameror, digitalkameror och programvaror får skjutas upp, år efter år. Teknikmässigt hin-
ner skolan inte med på grund av för låg budget.  
 Även fortbildning kring nya tekniker saknas, anser informanterna. Det handlar mycket om 
att det finns visioner om hur informanterna vill undervisa men många gånger stoppas det på 
grund av ekonomin eller klasstorlek och tid, men också brist på kunskap tycks vara en av an-
ledningarna. Fortbildning i datatekniska bitar såsom Photoshop eller filmteknik samt lera 
önskas av informanterna. 
 Det verkar också som att den lektionstid, som Lpo94 portionerades ut, till eleverna i grund-
skolan år 1-6, verkar ha försvunnit på vägen och det märks tydligt när eleverna kommer till år 
sju, i och med den dåliga kunskap många elever bär med sig gällande bildämnet. Följaktligen 
märks det tydligt om elever har haft en utbildad pedagog i de tidigare åldrarna, för de eleverna 
har ett bildtänk som kursplanen ger uttryck för, anser informanterna. 
 
 
4.3.1 HALVKLASS – MÅNGA VINSTER 

Informanterna resonerar enligt följande att så som bildämnet ser ut idag, skulle det vara 
många vinster i att ha halvklass med eleverna, inte enbart för att underlätta för bildlärarna 
utan också för den hjälp och stöttning som eleverna i stället kan erbjudas. Att som elev ha 
möjlighet att kunna fördjupa sig i arbetsuppgifter samt att få adekvat hjälp är en stor vinst. 
 Men också bildlärarnas och elevernas relation är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Så som 
det ser ut idag är det ont om tid till detta. Det är således också svårare att fånga upp eleverna, 
eftersom det är så många elever som behöver hjälp samtidigt. Tyvärr är det också så att den 
hjälp som alla bör få under lektionstid inte alltid kan ges i samma utsträckning. Det är ett di-
lemma som informanterna måste förhålla sig till.  
 Men inte nog med att det är tufft för eleverna att hantera den stora gruppen, så kan det även 
tyckas att det är en ren arbetsmiljöfråga när det gäller dessa stora klasser, anser informanterna. 
Buller och höga ljud samt mycket sorl av eleverna anses vara ett bekymmer och det kan då 
bero på att bilden är ett laborativt ämne där det lätt kan uppfattas lite stökigt, enligt informan-
terna. 
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 Idag handlar det snarare om att vara effektiv i alla lägen, men det blir snarare ”ineffektivt 
och kontraproduktivt” (ip2) med stora klasser, det handlar endast om ekonomi i alla lägen. 
Det anses vara märkligt att vissa ämnen har halvklass, exempelvis hemkunskapen, det borde 
vara en allmän regel genomgående för alla laborativa och praktiska ämnen att ha halvklass. 

 
Visst skulle vi, precis som vi alltid har hävdat, komma mycket, mycket längre med halv-
klass va, därför att såsom, den viktiga kunskapsförmedlingen sker när, det tror jag inte 
gäller enbart bildämnet, så är det i samtal med den enskilde eleven, när dom sitter och job-
bar och det gör man svårligen i en klass där det finns utagerande och mer eller mindre 
dysfunktionella elever även om många där verkligen kommer hit för att dom vill jobba och 
har rätt att kräva en lugn och bra miljö och så finns det mycket övrigt att önska där. (ip2) 
 

 
4.3.2 EKONOMI  

I informanternas resonemang, gällande den materialbudget och rådande ekonomi, som stän-
digt närvarar i skolans värld, kommer det fram att materialbudgeten snarare minskar än ökar. 
Det borde vara tvärtom, anser informanterna. Materialomkostnaderna är höga och omkostna-
derna ökar i pris från år till år. Det som då ter sig märkligt är, hur det kommer sig att 
materialbudgeten inte ökar i samma omfattning, utan istället minskar från år till år. Teknisk 
utrustning som borde finnas på skolorna saknas, eller är föråldrat eller trasigt, vilket också 
innebär att bildlärare själva får ta av sin materialbudget, för att få den tekniska utrustning de 
vill ha, detta missgynnar då såklart eleverna, eftersom kostnaderna för deras material får hål-
las nere.  
 Ekonomin påverkar således också undervisningen på så sätt att eleverna får mindre tid med 
läraren. Om den totala tim tiden delas med antalet elever så kan man räkna ut att det endast är 
några minuter per elev i undervisningstid och med tanke på att det skall vara en professionell 
undervisning enligt styrdokumenten brister det redan här, uttrycker informanterna. Konse-
kvenserna av detta blir då att eleverna kommer i kläm. 
 Informanterna uttryckte sig också om att det var bättre på den tiden när skolorna styrdes av 
staten, det var likvärdigt i varje kommun. Som det ser ut idag bestämmer kommunerna själva 
över sina skolor, vilket kan innebära att det inte blir en likvärdig undervisning just på grund 
av ekonomiska ramar. 
 

Det är dålig ekonomi, det är inte särskilt effektivt sätt att bedriva undervisningen överhu-
vudtaget om man nu snackar om effektivitet, vilket man tycker om idag, så är det 
ineffektivt och kontraproduktivt att köra ihop tjugoåtta högstadieelever, det blir som en 
broms va, den bromsar upp allting, man skulle ju bli förvånad om man nu vågade att satsa 
och lägga resurs på det så mycket mer man skulle åstadkomma, det är jag så övertygad om, 
men det är väl med det som så mycket annat inom den offentliga verksamheten, inte bara 
skolan. (ip2) 

 
 
4.3.3 SAMMANFATTNING AV DET ÄMNESSPECIFIKA PERSPEKTIVET 

Sammanfattningsvis kan man tolka intervjuerna efter följande att när Lpo94s nya läroplan och 
kursplan kom ut skulle det skrivas lokala kursplaner, men det skedde en förändring där också 
tiden skulle delas. Tid togs från dåvarande högstadiet, och en bit av tiden fördelades till år 1-
6, det gamla låg- och mellanstadiet. Det man kan se idag, är bristen på kunskap gällande bild-
ämnet, bland de lärare som arbetar på de tidigare stadierna. Det märks tydligt när eleverna 
kommer upp i sjunde klass och där de då ska ha bild. Många saknar grundkompetensen i bild, 
och det som bildlärarna i detta fall får koncentrera sig på är i stället grunderna i bild, så att 
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eleverna har en bas att stå på, innan eleverna kan avancera. Men inte bara tiden förändrades 
utan också i många fall även en förändring från halvklass till helklass, och allt som oftast är 
det elevantal runt ett trettiotal. Det bildlärarna vill ha idag, är halvklass i bild, samt mer tid 
och ekonomi till bildämnet, och det handlar även om en arbetsmiljöfråga, men också om rela-
tionen mellan elev och lärare, som är den viktigaste och således vårt uppdrag. Detta kan 
följaktligen återkopplas till undersökningens syfte i hur bildlärarna anpassar sina lektioner i 
relation till lektionstid och klasstorlek. 
 
 
4.4 SAMMANFATTANDE RESULTATANALYS 
I resultatanalysen kan informanternas svar tolkas enligt följande. En viss uppgivenhet finns 
bland informanterna på grund av att läroplanen, kursplanen, de allmänna styrdokumenten ses 
som ett för stort och orimligt uppdrag, vilket i skarpa ord snarare skulle kunna beskrivas som 
ett omöjligt uppdrag. Inte nog med att det är en stor arbetsbörda när utvecklingssamtal eller 
dylikt ska skrivas, det är också så att de flesta bildlärarna hanterar den större delen av alla 
skolans elever själva i bildämnet, vilket också innebär att betyg och samtal skall skrivas till 
ibland uppemot 350 elever, och ibland fler, var finns rimligheten i detta, undrar informan-
terna.  
 I bilden har man idag elever med särskoleintegrering och elever med behov av särskilt 
stöd, detta stöd finns tillgängligt i de övriga ämnena på skolorna i matematik, engelska och 
svenska framför allt, men resurserna till extra stöd saknas i bildämnet, där anser tydligen led-
ningen att bildläraren ska undervisa i bild och samtidigt fungera som specialpedagog, dock 
utan adekvat utbildning för detta.  
 Granskar man de nationella kursplanerna i bild och svenska ser man att det är en gedigen 
kursplan för de båda ämnena, dock har då svenskan mer lektionstid till detta än vad bildämnet 
har.  Med tanke på den informationstäta och tekniska värld vi lever i, är ”det märkligt att sko-
lan inte hänger med i utvecklingen”, utan snarare ”förundras över bloggar, videodagböcker, 
sms” (ip5) m.m.  
 Och därtill kommer de ekonomiska ramarna som bildämnet måste förhålla sig till. Vilket 
åter igen kan jämföras med övriga institutioner, som har ”mer pengar i sin budget än vad bild-
ämnet har”(ip5). Materialomkostnader ökar men materialbudgeten minskar, och denna 
minskning sker från år till år. Detta får konsekvenser på följande sätt; ny teknik och hjälpme-
del, hårdvaror och mjukvaror, exempelvis projektorer, datorer m.fl. köps inte in på grund av 
att det kostar för mycket från den ekonomiska budgeten. 
 Dock ska inte det glömmas bort att informanterna också vill arbeta på ett mer traditionellt 
sätt, men att en blandning av olika medier och tekniker vore att föredra. Och att det, i många 
fall, handlar om bortval av arbetsuppgifter, på grund av vissa begränsningar som har beskri-
vits ovan, men också på grund av klasstorlek, tid och stoffträngsel.  
 Stoffträngsel bidrar också till att det kulturarv som skall förmedlas, många gånger väljs 
bort i undervisningen, till förmån för något som anses mer viktigt, som exempelvis grunderna 
i bild, för det är efter elevens förkunskaper informanterna i första hand anpassar sin undervis-
ning, inte utifrån en kursplan. Detta innebär med utgångspunkt i frågeställningen att bildlärare 
anpassar sina lektioner utifrån faktorer som - var eleverna befinner sig i sitt bildkunnande 
samtidigt som det sker bortval av arbetsuppgifter, vilket anses bero på både tid, klasstorlek 
och ekonomi. 
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5 DISKUSSION  
 
5.1 REFLEKTION KRING UNDERSÖKNINGEN  
Inledningsvis kommer en reflektion kring undersökningen att presenteras. De faktorer som 
framkom var brist på extra resurser exempelvis specialpedagoger, samt jämförelse mellan 
kursplanen bild och kursplanen svenska och en viss uppgivenhet kunde tydas hos informan-
terna. Undersökningen är genomförd utifrån frågeställningen hur anpassar fem bildlärare 
lektionsinnehåll och upplägg i sin undersökning, i relation till styrdokument, klasstorlek och 
tid? Fem informanter har varit med och besvarat intervjufrågor som senare har analyserats 
enligt en traditionell, hermeneutisk och fenomenologisk ansats. Själva transkriberingen av 
intervjuerna var otroligt tidskrävande.  
 Det intressanta med intervjuerna var att det framkom flera olika synpunkter kring påver-
kande faktorer, vilka egentligen inte berördes alls i intervjufrågorna. En informant tackade nej 
till att delta i undersökningen på grund av tidsbrist, varpå en annan informant kontaktades. 
Detta påverkar inte undersökningen nämnvärt, varken positivt eller negativt, däremot kan 
informantens svar återkopplas till den arbetsbelastning som bildlärarna idag måste hantera.  
 Intervjumaterialet anses vara av god kvalitet och därutöver bedöms att undersökningens 
problemformulering får svar på sin fråga och det med utgångspunkt från informanternas svar. 
Undersökningen skulle kunna ha gjorts större, med fler informanter inblandade och från andra 
kommuner än just Kalmar och Nybro. Det hade varit intressant och se om undersökningen 
hade givit samma utslag. 
 
 
5.2 KORT SUMMERING 
 Det som framkommer utifrån det externa, interna och det ämnesspecifika perspektivet är att 
det finns fler faktorer som påverkar undervisningen, än de som har tagits upp i intervjun. Ex-
empelvis handlar det inte om val av uppgifter utan snarare bortval av uppgifter. Informanterna 
har intentioner om hur de vill undervisa vilket undermineras av rådande resurser. Det anses 
dessutom vara en orimlig arbetsbörda, där stress egentligen är en daglig inverkan. Men också 
sättet kollegor, rektorer och ledare ser på själva bildämnet har lyfts upp. Bildlärarna är en tyst 
grupp och i anslutning till detta innebär det också att det finns en viss uppgivenhet över den 
situation som idag råder. 
 
 
5.3 DISKUSSION AV RESULTATET 

Utifrån det externa, interna och ämnesspecifika perspektivet, kan det tolkas att det finns en 
viss uppgivenhet bland informanterna, och det kan delvis bero på att informanterna anser att 
styrdokumenten, så som de ser ut idag, bidrar till att lärarnas uppdrag, ses som ett omöjligt 
uppdrag. Arbetsområdet är stort och den lektionstid man har till förfogande, räcker inte till för 
att hantera det stora arbetsområdet. När Lpo94s nya läroplan och kursplan kom ut, skedde en 
förändring där också lektionstiden skulle delas. Tid togs från dåvarande högstadiet, och en bit 
av tiden fördelades till år 1-6, det gamla låg- och mellanstadiet. Det informanterna kan se 
idag, är bristen på kunskap gällande bildämnet, bland de lärare som arbetar på de tidigare sta-
dierna. Det märks fram för allt när eleverna kommer upp i sjunde klass, när de då ska ha bild. 
Eleverna saknar grundkompetensen i bild och det som bildlärarna i detta fall får koncentrera 
sig på är i stället grunderna i bild, så att eleverna har en bas att stå på, innan eleverna kan 
avancera eller få en progression. En allmän undran kring var fördelningen av den tiden har 
tagit vägen finns, och vad lektionstiden används till istället. Underförstått anses detta vara ett 
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problem, som varje år visar sig i år 7. Konsekvenserna av detta blir på följande sätt att infor-
manterna får välja bort arbetsområden, eller fördjupningsuppgifter på grund av tidsbrist och 
stoffträngsel, och snarare koncentrera sig på grunderna i bildämnet. I vissa fall handlar det 
egentligen om att hitta minsta gemensamma nämnaren i de arbetsuppgifter som konstrueras, 
men det blir inte val av arbetsuppgifter utan snarare bortval av arbetsuppgifter. 
  

Utbildningens mål är inte bara att lära de kunskaper och färdigheter som uppfattas 
som väsentliga, utan att också lära sig värdet av dessa kunskaper och att utveckla en 
självkontroll, där de satta gränserna inte överskrids. (Lundgren, 1979, s. 16) 

 
 Med tanke på hur läroplansteorin är tänkt att fungera, kan redan här ses att det finns brister. 
Skolan idag bearbetar en mängd arbetsområden, som sedermera bockas av i kanten i kurspla-
nen, men den fördjupade kunskapen hinns inte med på grund av tidsbrist, stoffträngsel och 
fler faktorer därtill. Det är samma problematik när man läser Lpo94.  
 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet, som förutsätter och samspelar med varandra. (Lpo94, 2006, s. 1)  

 
 Här missar skolan i sitt uppdrag och det på grund av att allt som oftast presenteras fakta 
och färdighet för eleverna, men förståelse och förtrogenhet kommer i skymundan, för att det 
är för stora klasser, för lite tid, stoffträngsel, brist på teknik och schemaavbrytande aktiviteter 
m.m.  
 Det kan tyckas att arbetet i skolan måste inriktas på att ge plats för olika kunskapsformer, 
där dessa kunskapsformer balanseras och blir till en helhet. Erfarenheter och den sociala och 
kulturella värld som skolan gemensamt bildar, skapar utrymme och förutsättningar för ett 
lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Intellektuella likväl 
som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna skall uppmärksammas (Lpo94, 2006, s. 1). 
Här ses en friktion gällande den ramtid som varje ämne är tilldelat. Om de andra ämnena så-
som engelska, svenska och matte tilldelades lika mycket tid som bildämnet har, hade också de 
intellektuella likväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammats i 
samma utsträckning.  
 Idag läggs fokus mer och mer på sociala funktioner än undervisning och det framkommer 
dessutom att elever med särskoleintegrering inte får adekvat hjälp, i form av specialpedagoger 
eller extra resurser, vilket är skrämmande. Resurser och extra stöd fördelas ut till de andra 
ämnena som matematik, engelska och svenska m.fl., men när det kommer till bildämnet anses 
de extra resurserna inte längre vara behövda, vilket ses som oseriöst av informanterna. Elever 
med särskoleintegrering eller elever med behov av särskilt stöd finns i alla ämnen och detta 
stöd bör dessa elever även få i bild, men där anser tydligen ledningen att bildläraren ska un-
dervisa i bild och samtidigt fungera som specialpedagog, dock utan lämplig utbildning för 
detta. Bildämnet kräver möjlighet till individualisering, och det står informanterna fast vid, 
vilket också NU-2003 påvisar. Lärarna sällan hinner individualisera. Återigen kommer det 
fram att det är för stora grupper och antalet elever som lärarna undervisar är för många. Om 
antalet elever att undervisa per vecka för en lärare med full tjänst är så stort som denna under-
sökning påvisar, så kan man förutsätta att läraren inte hinner individualisera undervisningen 
(Marner, m.fl. 2005, s. 9). Med tanke på integrering av alla sorter, har samhällets mång- och 
interkulturella framväxt ökat behovet av gemensamma mötesplatser, så att inte särintresse och 
segregation ska framträda starkast över samhällelig enhetskultur. Därav kan kulturella mötes-
platser som präglas av kommunikation vara platser för demokratiskt utbyte av värden, 
kunskap och information. Och en av de viktigaste mötesplatserna är skolan, då skolan anses 
vara kulturell mötesplats för barn och ungdomar (Marner, m.fl. 2005, s. 156). Ett bortval av 
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kulturella inslag in bildundervisningen kan bidra till en negativ syn på andra kulturer, och där 
själva förståelsen för andra kulturer minskar.  
 Det finns åsikter om att styrdokumenten, trots all problematik runt om, är bra skrivna, och 
att det finns möjligheter till egen tolkning, vilket gör att bildlärare också kan gå utanför ra-
men, men ändå förhålla sig korrekt till kursplanen. Men om bildämnets gedigna kursplan 
jämförs med kursplanen i svenska, kan många räkna ut att den lektionstid som idag finns, är 
för liten. För att kunna göra ett omöjligt uppdrag till ett möjligt uppdrag krävs det enligt stu-
dien att bildämnet får mer resurser, mer tid och mindre klasser.  
 Det framkommer också utifrån informanternas resonemang, att de lokala kursplanerna 
egentligen bör enas till ett och samma styrdokument, vilket innebär att skolorna endast bör 
utgå från den nationella kursplanen, delvis för att leverera likvärdig undervisning till eleverna 
samtidigt som arbetsbelastningen minskar. I undersökningen framkommer det således också 
att informanterna, i sin undervisning främst måste ta hänsyn till, och anpassa sig till den nivå 
som eleverna befinner sig på, oavsett de kursplaner som finns, i och med att eleverna har så 
olika förutsättningar när de börjar i år sju. Det finns visioner om hur informanterna vill under-
visa, dock måste de inrätta sig till den verklighet som råder.  
 Bortsett från lokala kursplaner, tidsbrist och arbetsbelastning, blir också själva 
lektionsplaneringen påverkad av att det är för stora klasser. Och det är inte alltid fel att ha 
stora klasser är viktigt att påpeka. Det har snarare att göra med andra faktorer, såsom extrare-
surser, materialomkostnader, lektionstid, lokaler, teknik och elevgruppens sammansättning 
om en klass fungerar eller inte.  
 Det som framgår av studien är att informanterna vill ha halvklass i bild, samt mer tid och 
materialbudget till bildämnet, och det handlar även om en arbetsmiljöfråga, men också om 
relationen mellan elev och lärare, som kan tyckas vara en av de viktigaste, och således vårt 
uppdrag. I undersökningen NU-03 frågades det om det finns det några faktorer som är särskilt 
viktiga när det gäller att uppnå bra resultat i bildämnet enligt lärarna? De faktorer som lärarna 
svarande på var att det i första hand är - lärarens egen ambition, små undervisningsgrupper, 
ändamålsenliga och välutrustade lokaler samt positiva elever. Fler aspekter som framkom var 
att lärarna vill ha en positiv attityd från skolledningen, bra samförstånd mellan lärare och äm-
nen, samt mer än en bildlärare vid skolan (Marner, m.fl. 2005, s. 60-61). Detta stämmer väl 
överens med informanternas syn på hur bildämnet och uppdraget som sådant kan förbättras. 
 En viss uppgivenhet som nämndes tidigare, finns bland informanterna på grund av att 
läroplanen, kursplanen, de allmänna styrdokumenten ses som ett för stort och orimligt 
uppdrag, vilket i skarpa ord snarare skulle kunna beskrivas som ett omöjligt uppdrag. Inte nog 
med att det är en stor arbetsbörda när utvecklingssamtal eller dylikt ska skrivas, det är också 
så att de flesta bildlärarna hanterar den större delen av alla skolans elever själv i bildämnet, 
vilket också innebär att betyg och samtal skall skrivas till ibland uppemot 350 elever, var 
finns rimligheten i detta, kan ju undras.  
 Tittar man på de nationella kursplanerna i bild och svenska ser man att det är en gedigen 
kursplan för de båda ämnena, dock har då svenskan mer lektionstid till detta än vad bildämnet 
har.  Med tanke på den informationstäta och tekniska värld vi lever i, är det märkligt att sko-
lan inte hänger med i utvecklingen, utan snarare förundras över all teknik som vi idag har 
tillgång till exempelvis bloggar, videodagböcker och sms och mer därtill. Vilket osökt kom-
mer in på de ekonomiska ramarna som bildämnet måste förhålla sig till. Materialomkostnader 
ökar men materialbudgeten minskar, och denna minskning sker från år till år. Detta får konse-
kvenser på följande sätt; ny teknik och hjälpmedel, hårdvaror och mjukvaror, exempelvis 
projektorer, datorer m.fl. köps inte in på grund av att det kostar för mycket från den ekono-
miska budgeten. 
 Dock ska inte det glömmas bort att informanterna också vill arbeta på ett mer traditionellt 
sätt, men att en blandning av olika medier och tekniker vore att föredra. Och att det, i många 
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fall, handlar om bortval av arbetsuppgifter, på grund av vissa begränsningar som har beskri-
vits ovan, men också på grund av klasstorlek, tid och stoffträngsel. Stoffträngsel bidrar också 
till att det kulturarv som skall förmedlas, många gånger väljs bort i undervisningen, till för-
mån för något som anses mer viktigt och det är utefter elevens förkunskaper informanterna i 
första hand anpassar sin undervisning, inte utifrån en kursplan. 
 Svaret på denna fråga hur fem bildlärare anpassar lektionsinnehåll och upplägg i sin under-
visning, i relation till styrdokument, klasstorlek och tid blir efter följande att informanterna 
anpassar lektionsinnehåll och upplägg i sin undervisning, i relation till styrdokument, klas-
storlek och tid på så sätt, att informanterna får backa från sina visioner om hur de vill 
undervisa och således inrätta sig till den verklighet som finns. Några orsaker anses då vara att 
elevernas förkunskaper spelar in och att det är för stora grupper och för många klasser, samt 
den tid som finns till förfogande enligt timplanen. Och den anpassning som sker efter arbets-
områden snarare handlar om bortval av områden, snarare än val av arbetsområden. I och med 
detta så är det svårt att planera lektioner i förväg, och det handlar snarare om att kasta sig in i 
arbetsprojekt och att känna sig för om det fungerar. Lärarna är idag mänskliga GPS-mottagare 
med andra ord, vilket i sig är en otrygg känsla, samtidigt som det kan anses vara en stress-
faktor. Och om det går att komma ifrån, är en annan fråga. 
 
 
5.4 AVSLUTNING 

Avslutningsvis kan nämnas att denna undersökning har lett till en fördjupad kunskap om hur 
bildlärarnas arbetssituation ser ut idag och att det är något som definitivt borde undersökas 
närmare och nystas mer i. Dels på grund av det omöjliga uppdrag bildlärarna har och dels för 
att få till en förbättrad arbetssituation för bildlärarna och deras uppdrag, för annars är det nog 
så att bildämnet idag och i framtiden är ett hotat ämne och står vi bildlärare inte upp för bild-
ämnet, finns kanske bildämnet som sådant inte heller kvar om några år.  
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7 BILAGA 

Hur anpassar bildlärare lektionsinnehåll 
och upplägg i sin undervisning, i relation till 
klasstorlek och tid? 
 
Undersökningen kommer att vara konfidentiell. 
 

Intervjufrågor/samtalsfrågor 
 

1. När du planerar ditt lektionsinnehåll och upplägg, hur resonerar du då gällande 

läroplan, styrdokument och kursplan? 

2. Vilka faktorer tycker du är av vikt att ta hänsyn till, utifrån läroplan, 

styrdokument och kursplan? 

3. Stoffträngsel - val av lektionsinnehåll till undervisningen, hur väljer du uppgifter 

utifrån kursplan?  

4. Hur resonerar du när det gäller den lektionstid som du har förfogande över  

utifrån styrning från läroplan, styrdokument och kursplan? 

5. Hur resonerar du, när du planerar ditt lektionsinnehåll och upplägg, utifrån 

lokala kursplaner? 

6. Hur resonerar du när du väljer lektionsinnehåll/uppgifter utifrån tidsaspekten, 

när det gäller stoffträngsel eller val av arbetsprojekt till undervisningen? 

7. Hur resonerar du, när du planerar ditt lektionsinnehåll och upplägg, utifrån 

klasstorlek? 

8. Vilka faktorer tycker du är av vikt att ta hänsyn till när det gäller klasstorlek? 

9. Hur resonerar du, när du planerar ditt lektionsinnehåll och upplägg utifrån 

pedagogiska och metodiska processer och perspektiv? Ex. arbetsmaterial 

10. Hur resonerar du när det gäller stoffträngsel/val av lektionsinnehåll till 

undervisningen? - hur väljer du uppgifter utifrån det pedagogiska perspektivet?  

11. Hur resonerar du kring begreppen halvklass och helklass i bildämnet? 


