
 

 

  

 

 

Institutionen för 
pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier 
Examensarbete i 
utbildningsvetenskap 
inom allmänt 
utbildningsområde, 
15 hp 

Bildlärares uppfattningar om den nya kursplanen 
En komparativ studie av Lpo94 och Lgr11 i ämnet bild 

Maja Fredriksson 

Handledare: Stina Hallsén 

Examinator: Henrik Román 

Rapport nr: 2012ht00227 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnaderna mellan kursplanerna för ämnet bild i 

Lpo94 och Lgr11 samt bildlärares uppfattningar kring den nya kursplanen och hur de väljer att 

bedriva sin undervisning utifrån den. Slutligen har även relationen mellan dessa delar analyserats. 

Studien bygger på de två metoderna, komparativ textanalys och kvalitativ intervjustudie. 

Textanalysen riktar sig mot grundskolans senare år och därför har kursplanerna i bild, med fokus 

på årskurs sju till nio studerats. I intervjustudien ingick fyra bildlärare som undervisar i 

grundskolans senare år. Resultatet visar att den nya kursplanen, Lgr11, har en ny struktur och en 

ny betygsskala. I textanalysen framkommer det att områden har tillkommit, tagits bort och lyfts 

fram. Lärarnas uppfattning är att kursplanen har blivit tydligare och mer strukturerad. Lärarna har 

blandade känslor inför det nya betygssystemet men är överens om att betygsskalan med flera steg 

är bättre än vad den var innan. Man är även överens om att den nya kursplanen fokuserar mer på 

att bild är ett kommunikationsämne samt att bildhantering med hjälp av digitala tekniker har fått 

mer plats. Samtliga lärare i studie har på något sätt behövt strukturerar om sin undervisning i och 

med införandet av den nya kursplanen, Lgr11.  
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Inledning 

Under min lärarutbildning har jag vid den verksamhetsförlagda utbildningen tagit del av och 

praktiserat den läroplan som tidigare var grundskolans läroplan, Lpo94, men samtidigt få uppleva 

det reformskifte som skett under 2011 och 2012 med allt vad det innebär.  

I och med den nya läroplanen, Lgr11, som tillämpas från och med den 1 juli 2011, har en 

kvalitetssäkrad utbildning med tydligare riktlinjer och mål för lärarna att arbeta efter utlovats. I 

och med detta har jag för avsikt att undersöka hur några bildlärare upplever dessa förändringar 

och hur de omsätter dem i sin undervisning. 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur Lgr11:s kursplan i bild skiljer sig från kursplanen i Lpo94. I 

den första delen undersöks skillnaderna mellan kursplanerna i Lpo94 och Lgr11 i ämnet bild för 

grundskolans senare år. Den andra delen undersöker hur bildlärare uppfattar den nya kursplanen 

och hur de väljer att bedriva sin undervisning utifrån den. Slutligen kommer relationen mellan 

dessa delar att analyseras i termer av formulering och realisering.  

Frågeställningar 

 Vilka förändringar har skett i den nya kursplanen i bild, Lgr11, i jämförelse med den 

gamla kursplanen, Lpo94? 

 Vilka skillnader har de tillfrågade bildlärarna uppmärksammat mellan den gamla och den 

nya kursplanen i bild?  

 Upplever bildlärarna att dess skillnader har påverkat deras undervisning i bildämnet? I så 

fall på vilket sätt? 
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Bakgrund 

I bakgrundsdelen presenteras ämnets aktualitet, bildämnets historia, kunskapsbedömning i skolan 

samt en kort självkritisk del.  

Ämnets aktualitet 

Den 1 juli 2011 trädde den nya läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 

(Lgr11) ikraft. Införandet av läroplanen innebär att kursplanerna fått en ny struktur, nytt innehåll 

och en ny betygsskala. I februari 2006 gav regeringen befogenhet till ansvarigt stadsråd i uppdrag 

att se över hur mål- och uppföljningssystemet för grundskolan kan stärkas och utvecklas för att 

kvaliteten i utbildningen ska förbättras (Regeringens proposition 2008/09:87). Om vi ser till hur 

de svenska elevernas studieresultat förhåller sig internationellt så tyder det på att 

kunskapsresultaten i Sverige har försämrats under en tid och samtidigt har skillnaden även ökat 

nationellt mellan individer och skolor (Skolverket 2010a).  

Skolverket har i Sverige det yttersta ansvaret för genomförandet av Europeiska Unionens 

(OECD) program och undersökningar, som till exempel Program for International Student 

Assessment (PISA). Genom att undersöka i vilken grad ett lands utbildningssystem bidrar till att 

göra eleverna rustade att möta framtiden hoppas man kunna öka förståelsen för att det är skillnad 

i förmåga mellan länderna, hitta orsakerna till dessa och analysera vilka konsekvenser detta 

innebär. Syftet med PISA är att de deltagande länderna ska kunna upptäcka starka och svaga 

sidor inom sitt utbildningssystem och i förlängningen kunna skapa en bättre skola (Skolverket 

2010b).  Resultaten från PISA 2009 visar på vilka länder som presterar bättre respektive sämre än 

OECD-genomsnittet samt hur de förhåller sig till Sveriges resultat för de tre områdena; 

läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Svenska elevers läsförståelse och kunskaper i 

matematik har försämrats och i naturvetenskap presterar svenska elever idag under det 

internationella genomsnittet. Sverige hamnar idag på en 19:e plats bland OESD-länderna 

(Skolverket 2010b). 

Bildämnets historia 

Den historiska framställningen bygger i huvudsak på Nordenlöw (2009) som menar att ämnet 

bild har bytt skepnad och fokus flera gånger under tidens lopp, från linearritning via smakfostran 

och fritt skapande till visuell kommunikation. 

Under 1800-talet hade teckning störst plats på reallinjen, det program som idag heter 

naturvetenskapliga prorammet, i anslutning till de tekniska och naturvetenskapliga ämnena. I 

synnerlighet handlade det om linearritning, ritning utförd med hjälp av linjal, vinkelhake och 
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passare, samt olika typer av tekniska ritningar. Den växande industrin behövde ingenjörer, 

konstnärer och hantverkare, arbetskraft som skolan utbildade.  

Först i slutet på 1870-talet blev teckning ett eget ämne i folkskolan. Grunden för teckning var 

att reducera alla föremål till geometriska former och eleverna fick lära sig att avbilda med hjälp av 

prickar och rutnät för att så småningom helst kunna teckna på fri hand. En metod som var 

baserad på ”folkundervisningens fader” Johann Heinrich Pastalozzi. Undervisningen skedde i 

kollektiv där alla barn samtidigt skulle följa lärarens instruktioner, det handlade lika mycket om 

disciplin och moralisk fostran som om teckning. Denna metod ansågs ganska snart föråldrad, 

dock fanns den kvar ända in på 1930-talet i vissa skolor. Rutnäten kan vi spåra än idag på sina 

håll. De används främst som stöd för att förstora en liten skiss till en större bild.  

Mot slutet av 1800-talet blev teckning ett estetiskt ämne. Konstbildning och smakfostran 

ansågs vara mycket viktigt. Under denna tid var det stor skillnad mellan flickors respektive 

pojkars undervisning. För flickorna handlade det mycket om vacker heminredning medan det 

fortfarande rörde sig om tekniskt ritande för pojkarna. Vid skiftet 1800- 1900-talet började 

psykologer undersöka barns utvecklingsfaser inom teckning och man började intressera sig för 

vilka känslor barns bilder uttryckte.  

I och med den nya undervisningsplanen för folkskolan som kom 1919, blev teckning ett stöd 

för andra ämnen. I det nya ämnet hembyggdsundervisning med arbetsövningar ingick just 

teckning. Eleverna fick rita och måla i sina arbetsböcker då man ansåg att när man använder 

händerna, bearbetar man det man ska lära sig så att man minns det mycket bättre. I och med 

Herbert Reads bok Education through art, där han hävdar att bildundervisningens viktigaste uppgift 

var att utbilda demokratiska människor slog ”det fria skapandet” igenom i 

teckningsundervisningen och syftet blev att förverkliga sig själv och sätta ord på tankar och 

känslor. Detta fria bildskapande som slog igenom på 40- 50-talet finns fortfarande kvar, 

framförallt i de lägre årskurserna och i förskolan.  

I takt med att teckningsämnet individualiserades uppstod en uppsjö av olika material och på 

1960-talet handlade inte längre bara om att teckna och måla, en del skolor skaffade brännugnar 

och började med keramik och skulptur. Senare kom foto, film och video. Mot slutet av 1960-talet 

breddades ämnet betydligt och diskussioner om bildspråk och bildämnet som kommunikativt 

ämne inledde. Alla typer av bilder, inte bara konstbilder, skulle behandlas i bildundervisningen. 

Från 1970-talet och framåt har ämnet handlat om att kunna läsa reklam och bedöma olika 

typer av bilder, en typ av konsumentkvalificering (Nordenlöw 2009). 

Först år 1980, i och med den nya läroplanen Lgr80, bytte ämnet namn från teckning till bild. 

Den nya läroplanen innebar en stor förändring. Från att ha varit ett praktiskt estetiskt ämne med 

inriktning mot fritt skapande, konst och konsthantverk vidgades ämnets ansvarsområde. På 

motsvarande sätt som ämnet svenska ansvarade för det talade och skrivna språket ställdes krav på 

att bildämnet ansvarade för bilden och bildspråket. I mitten av 1990-talet förstärktes inriktningen 

i och med införandet av läroplanen, Lpo94, och vid ingången till 2000-talet i den reviderade 
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kursplanen riktas uppmärksamheten åter mot skolans och bildämnets ansvar för bilden i en ny 

digitaliserad värld (Skolverket 2000). 

Kunskapsbedömning i skolan 

I och med att bedömningsaspekten blivit mer framträdande i den nya kursplanen, med till 

exempel angivna kunskapskrav., ämnar detta avsnitt att titta närmre på hur kunskapsbedömingen 

i skolan sett ut historiskt. 

”Formella bedömningar av elevers kunskaper har fyllt olika funktioner i samhället vid olika 

tidpunkter. Hur de ser ut och används vid en viss historisk tidpunkt hänger i sin tur ihop med 

skolans roll i samhället och med de synsätt på utbildning och kunskap som dominerar just då.” 

(Korp 2011, s.20) 

Först vid mitten av 1800-talet började skriftliga, kvantitativa prov med syfte att jämföra individers 

prestationer att få genomslag i skolan. Innan dess hade kunskapsbedömningen uteslutande skett i 

kvalitativa termer. Övergången från jordbrukssamhälle till ett modernt industrisamhälle var en 

orsak. Det traditionella jordbrukssamhället innebar en ärftlig social position medan 

industrisamhället fodrade mer specialiserad arbetskraft och man måste hitta sätt att avgöra vilka 

individer som var mest kunniga.  

Examen blev bevis för kunskap och öppnade dörrarna för yrkeskarriärer samtidigt som 

examinationerna kom att påverka skolans innehåll. Examinationernas uppträdande innebar att en 

strukturerad kunskapsmängd var tvungen att definieras och publiceras så att den kunde läras ut i 

skolorna och vissa menar att examinationerna rentav kan ses som själva upphovet till 

läroplanerna. (Korp 2011). 

Under 1900-talets början fanns det en utbredd tro i samhället som innebar att intelligens 

ansågs vara en stabil egenskap hos individen, ett medfött mått av inneboende intelligens, som i 

princip var opåverkbar genom utbildning (Korp 2011). Efter massutbildningen som uppstod 

under sent 1800-talet och tidigt 1900-tal, stod lärarna inför en mer heterogen grupp elever än 

någonsin. Med intelligensmätningar kunde lärarkåren rädda sin yrkesheder genom att förklara de 

problem som detta medförde med olika elevers naturliga förutsättningar för studier. Samtidigt 

tänktes intelligenstesten kunna bidra till mer homogena grupper som var lättare att hantera 

undervisningsmässigt (Lundahl 2006). 

Under 1970-talet skulle elevernas vardagserfarenheter i högre utsträckning göras till 

utgångspunkt för skolarbetet samtidigt som undervisningen skulle knytas starkare till samhället 

och föreningslivet. Utgångspunkterna och formerna för bedömningen av elevernas kunskaper har 

inte genomgått några radikala försändringar under 1970- och 1980-talet. Möjligtvis förstärktes 

provens reproduktiva karaktär genom att undervisningen bröts ner i små moment som skulle 

läras in och att eleverna snabbt fick bekräftat om de hade svarat rätt.  
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I slutet av 1980-talet började nya synsätt på kunskapsbedömning att växa fram. 

Förändringarna handlar om vad, hur och varför man bedömer men också vem som bedömer och 

hur resultaten används (Korp 2011). 

”Diskussionen gällde inte längre bara hur bedömningen av individer skulle kunna göras mer rättvis 

och effektiv och inte bara slutprodukten av lärandet, utan lika mycket hur nya metoder och system 

för bedömning kan utvecklas för att stödja elevers lärande och till och med driva den pedagogiska 

utvecklingen i skolan.” (Korp 2011, s.28) 

1900-talet präglades av omfattande reformer på skolan område och betygssystemet, Lpo94, 

innebar en stor omställning för lärarna när det gällde att bedöma elevernas kunskaper.  

”Målstyrningen sätter fokus på den pedagogiska bedömningen som en del av lärandeprocessen. 

Bedömningar bör medvetet användas som verktyg för elevernas utveckling och inte enbart som 

kunskapskontroller.” (Myndigheten för skolutveckling 2008, s.8) 

Under 1900-talet har skolan fått ett förändrat huvudmannaskap, ny läroplan och det 

grupprelaterade betygssystemet har ersatts av ett mål- och resultatrelaterat system. Den nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003 (i fortsättningen kallad NU 03) genomfördes då Skolverket 

ville kartlägga hur grundskolan utvecklats under 1900-talet och bland annat se på hur läro- och 

kursplanernas mål uppfylls. Lärarnas syn på bildämnet är en viktig faktor som kan påverka hur 

undervisningen tar sig uttryck. I både utvärderingen, 1992 och 2003, är bildframställning den klart 

dominerande aktiviteten i bildämnet. I NU 03 valde knappt hälften av lärarna att beskriva ämnet 

bild som ett kommunikativt ämne, i enlighet med Lpo94. Några få lärare valde att se ämnet som 

ett fritt skapande ämne och nästan hälften valde att karakterisera ämnet som ett estetiskt-praktiskt 

ämne, en beskrivning av ämnet som finns närmast att relatera till i Lgr62 och Lgr69. Det är med 

andra ord tydligt att ämnets traditioner vad gäller skapande verksamhet och bildframställning 

fortfarande är stark och att undervisningen i ämnet bild i större utstäckning bygger på traditioner 

snarare än på styrdokumenten, trots att lärarna uppfattar dem som styrande i sin undervisning.  

Undersökningen visar även på att undervisningens innehåll är nära kopplat till bedömningen 

av elevernas måluppfyllelse. Högst måluppfyllelse bland eleverna hade det mål som handlar om 

bildframställning. För att studera måluppfyllelsen har man även studerat betygen och 

uppmärksammat att det finns en skillnad mellan dessa vilket kan bero på att lärarna inte tycks 

kräva att eleverna når samtliga uppnåendemål för att få betyget Godkänt. Det tycks alltså finnas 

en målhierarki i lärarnas uppfattning av bildämnet (Myndigheten för skolutveckling 2008). 

”Det verkar alltså finnas en målhierarki inom ämnet trots att uppnåendemålen i kursplanen inte är 

hierarkiskt ordnade. Redan när lärarna planerar sin undervisning måste de ta ställning till hur och 

vad det är som ska bedömas så att genomförandet av undervisningen och bedömning tydligt 

länkas samman.” (Myndigheten för skolutveckling 2008, s.48)’ 

En viktig utgångspunkt vid framtagningen av den nya kursplanen, Lgr11, har varit resultatet av 

Skolverkets nationella utvärdering av bildundervisningens, NU 03. Som vi redan varit inne på 
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visar resultatet bland annat att i bildundervisningen lägger stor vikt på bildframställning för hand 

medan övriga moment betonas betydligt mindre (Skolverket 2011).  
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Litteraturöversikt 

I litteraturöversikten kommer jag att ta upp tidigare forskning samt den teoretiska utgångspunkt 

som används i studien. 

Tidigare forskning  

Av naturliga skäl har det har varit svårt att hitta forskning som landar mitt i mina frågeställningar, 

eftersom den nya läroplanen Lgr11 implementerades hösten 2011, vilket tyder på att detta är ett 

viktigt område att studera. Däremot har jag hittat forskning, som till största del består av 

examensarbeten, som ligger väldigt nära i angränsning till min undersökning. Att de refererade 

studierna är examensarbeten kan spelar roll för studiens tyngd eftersom det inte är forskning som 

vilar på vetenskaplig grund. Även om området är viktigt att studera kan det även betyda att 

området inte är tillräckligt undersökt för att få fram trovärdiga resultat. 

Skiftet av styrdokument 

Min studie syftar till att undersöka skillnader mellan kursplanerna för bild i Lpo94 och i Lgr11 

och att genom intervjuer med bildlärare ta reda på hur de upplever den nya kursplan samt hur de 

utifrån denna väljer att bedriva sin undervisning. En rad studier har behandlat liknade frågor men 

i relation till andra ämnen.  

Hermansson (2012) gör en liknande studie i sitt examensarbete, Styrdokumentskonvertering i 

praktiken, där han behandlar hur gymnasielärare förhåller sig till skiftet av styrdokument i ämnet 

historia och hur deras undervisning formats efter dem, detta genom fem kvalitativa intervjuer.  

I stort var lärarna positivt inställda till de nya styrdokumenten även om vissa ansåg att den hade 

behövt mogna lite för att kunna fungera i den praktiska verksamheten. Det som framförallt 

upplevdes som ett problem var att betygssystemet ansågs vara svårtolkat och att avsaknaden av 

anvisningar eller bedömningsexempel skapade frustation i det vardagliga arbetet. Det centrala 

innehållet upplevdes som positivt då det innebar en viss likriktning av ämnets struktur samtidigt 

som ordning och reda införts i styrdokumenten. 

I Helsing och Nilssons (2011) studie har man utifrån ett klassifikationsbegrepp, vilket syftar till 

hur väl ett innehåll förhåller sig till ett annat, jämfört tydligheten i den tidigare kursplanen för 

Svenska A med den nya kursplanen för Svenska 1 samt undersökt hur svensklärare på gymnasiet 

upplever skillnader i tydlighet mellan de två kursplanerna. Både den komparativa textanalysen och 

de kvalitativa intervjustudierna visade på att den nya kursplanen bland annat är tydligare vad 

gäller disposition och innehållsbeskrivning av kursen men till skillnad från Hermanssons studie 

visar Helsings och Nilsson resultat att arbetet med betygssättning och bedömning underlättats. 
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Även Sölgen och Söderholms (2011) studie syftar till att undersöka skillnaderna mellan de nya 

och de gamla kursplanerna, i ämnet idrott och hälsa, samt lärares upplevelser kring skillnaderna. 

Ytterligare ett syfte är att se vilka ämnesdiskurser som förekommer i kursplanerna samt 

undersöka vilka ämnesdiskurser lärare anser förekommer i deras egen undervisning. Både 

textanalysen och intervjuerna riktar sig mot grundskolans senare år. Liksom i Helsing och 

Nilssons studie, framkommer det att den nya kursplanen har blivit tydligare. I studien 

framkommer det även att lärarna upplever de nya kunskapskraven som svårbedömda med 

formuleringar som ”till viss del” och ”relativt väl” men även att det leder till en orättvis 

betygsättning då kunskapskraven upplevs som tolkningsbara. Däremot är de positiva till den nya 

betygsskalan som är mer rättvis och tydlig för eleverna.  

Förändringar i lärarnas undervisning  

Syftet med Jönsson, Lingefjärd, Svingby och Riesbecks (2011) artikel är att titta på ämnesplanerna 

i matematik i förhållande till datorer och nya medier. Ett vidare syfte är att visa hur nya medier 

kan användas för att bedöma elevernas förmåga att arbeta med olika representationer samt att 

föra matematiska resonemang. Jönsson m.fl. menar att det känns väldigt angeläget att skolverket 

kommer med stöd för bedömning av arbete med digitala medier men även tydliga riktlinjer och 

konkreta exempel vid bedömning av muntliga presentationer. Artikeln tar upp hur skolan idag till 

största del bedömer eleverna på skriftliga prestationer men att detta i och med de nya 

ämnesplanskraven inte längre är möjligt. Som lärare måste man nu också ta del av och bedöma 

elevernas sätt att muntligt argumentera och föra fram tankegångar, och dessutom bedöma hur de 

praktiskt hanterar digitala verktyg och tolkar informationen från dessa. 

De krav som samhällets fortskridande digitalisering ställer samt att leva upp till 

förväntningarna från ungdomar med stor medievana finns nog inom alla ämnen i skolan och blir 

även tydlig i och med de nya styrdokumenten. Även om den ovan nämnda artikeln tar upp 

ämnesplaneran i matematik så sammanfaller den ändock väl med några av de frågeställningar jag 

har, nämligen hur den nya kursplanen påverkat/kommer att påverka lärarnas undervisning samt 

på vilket sätt bedömningsarbetet påverkats. 

I och med att källkritik har fått en starkare ställning i historieämnets styrdokument så har 

samtliga lärare i någon utsträckning infört mer källkritiska moment i sin undervisning. Även det 

nya obligatoriska moment om historiebruk har medfört förändringar i undervisningen då var 

verksam lärare som berörs av det omdefinierade historieämnets innehåll i någon utstäckning 

behöver vända sig någonstans för att söka inspiration. Två av lärarna nämnde film som 

arbetsmetod som de inkluderat i sin undervisning, med anledning av historiebrukets intåg i 

historieämnet (Hermansson 2011). 

Genom intervju har lärarnas upplevelse av Gy11 och dess inverkan på hans/hennes 

undervisning i svenskämnet studerats och den allmänna åsikten som framkom utifrån 

lärarintervjuerna tyder på att den nya kursplanen för Svenska 1 kan komma att ställa högre krav 
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på både lärare och elever, något som kommer att påverka lärarnas undervisning. En av lärarna 

medgav att han behöver se över sin undervisning och göra justeringar för att uppfylla de krav 

som finns för kursinnehållet (Helsing & Nilsson 2011). 

Även Sölgen och Söderholms (2011) studie i ämnet idrott och hälsa visar på att en förändring 

kommer att ske i lärarnas undervisning i och med den nya kursplanen. Samtliga lärare är till 

exempel överens om att de nu måste ändra på sin undervisning för att få plats med mer friluftsliv. 

Aktiviteter på olika samhällsnivåer 

I Skotts (2009) avhandling riktas uppmärksamheten mot dem som på olika sätt arbetar med 

skolrelaterade frågor. Författaren skiljer mellan aktörer på nationell nivå, nationella politiker och 

tjänstemän, som formulerar politiska mål och lösningar och aktörer på lokal nivå (lokala politiker, 

administratörer, skolledare och lärare) som är sysselsatta med att genomföra dessa beslut. Med 

andra ord rör det sig om aktiviteter på olika samhällsnivåer men inom ramen för ett ordnat 

system, styrsystemet. Utgångspunkten för studien är bland annat att bidra till 

kunskapsutvecklingen när det gäller styrsystemets konkreta gestaltning, detta genom tre 

frågekategorier som besvaras genom studier av såväl formulerings- som realiseringsarbete. Skott 

följer, genom sitt arbete, formuleringen av det individuella programmet, realiseringen av det och 

reformuleringen, då frågan åter blev föremål för politiska beslut.  

”Tyngdpunkten ligger på att aktiviteterna på de båda systemnivåerna är relationella, d.v.s. befinner 

sig i ett växelspel i förhållande till varandra…” (Skott 2009, s.387)  

Likt min studie är denna avhandlings undersökningsdel uppdelad i två delar, en som handlar om 

formuleringsarenan, där de nationella utbildningspolitiska målen formuleras och en lokal 

realiseringsarena, där politiken implementeras. Dessa två aktiviteter har en relationell karaktär, det 

vill säga, det som sker på en arena direkt hänger samman med vad som utspelar sig på en annan. 

På ett liknande sätt bygger Hermanssons (2012) studie på en organisationsteoretisk grund där 

de mest grundläggande dragen torde vara att skolan är en av politiken och opinionen genererad 

institution, en verksamhet som är formad och reglerad av politiska ambitioner. Hermanssons 

studie är disponerad i tre delar, en del med en beskrivning av skolreformens bakgrund, där en 

jämförande analys mellan de i undersökningen aktuella styrdokument ingår, en del med lärarnas 

åsikter, dokumenterade genom intervjuer och slutligen en del där resultatet diskuteras. 

Teoretiska perspektiv 

I detta stycke presenteras det teoretiska perspektivet som används i studien.  
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Formuleringsarenan 

Formuleringsarenan är den arena där politiska beslut sker och nationella mål och intentioner 

formuleras. Lindensjö och Lundgren (2000) konstaterar att fler och fler aktörer uppträder på 

formuleringsarenan. Stabila intressegrupper möter olika offentliga verksamheter med betydande 

resurser istället för som tidigare individer med olika intresseområden. Detta tycks ha samband 

med nedgången i resurser för reformer. Nya reformer måste genomföras på bekostnad av något 

redan etablerat eftersom det skett en uppbromsning av tillväxten samt nedskärning av offentliga 

resurser. Detta leder till att förnyelser i form av en reform måste utgå från ett kritiskt 

ifrågasättande av de etablerade metoder som redan finns samt att de minskade resurser som finns 

att tillgå reducerar utbildningens förmåga till förnyelse. En sådan svikt i legitimiteten gör att 

utbildningens problem kommer att utnyttjas för att presentera politiska lösningar på samhällets 

problem. Initiativet förflyttas från väletablerade maktcentra till resursstarka intressegrupper. 

Dessa påtryckningsfaktorer innebär att det blir svårare för aktörerna på formuleringsarenan att 

fatta beslut eftersom besluten blir alltmer abstrakta då en förutsättning för att ett brett 

tolkningsutrymme och ett potentiellt stöd från de olika intressegrupperna ökar. Detta leder till att 

måldokumenten blir vidare och avståndet mellan formulerings- och realiseringsarenen ökar. 

Realiseringsarenan 

Realisering av en politik kan karakteriseras som den process varigenom offentliga reformer 

kommer till förverkligande. Lindensjö och Lundgren (2000) menar att arenan kan avse olika 

processer och väljer att skilja mellan ”guideline-writing” och ”field-implementation”. ”Guideline-

writing” avser den tolkning av reformer som tjänstemän gör med utgångspunkt från beslut 

fattade av politiker. Dessa transformeras därmed till bindande regler. ”Field-implementation” 

avser det yttersta genomförandet av reformen, lärarens roll. Författarna menar att allt fler 

forskare pekar på detta led som det avgörande för framgång eller misslyckande av en reform.   

Själva genomförandets framgång kan ibland ses som beroende av den ursprungliga planens grad 

av rationalitet. Om besluten i en reform är tillräckligt genomarbetade skulle genomförandet styras 

genom central kontroll. För detta krävs klart uttryckta mål, klarlagda resurser samt att andra 

viktiga effekter beaktas. Lindensjö och Lundgren ställer sig dock tveksamma till om centrala 

beslutsfattare kan skapa en sådan tydlighet och klarhet i ett reformbeslut. De kan ingenting veta 

om de tillfälligheter som kan påverka genomförandet. Det kan ske förändringar i tillgängliga 

resurser, nya idéer på verksamhetsfältet samt andra prioriteringar än reformen i sig. De villkor 

som vid genomförandet av beslut om reformen skiljer sig från de villkor som gäller för 

utformandet av reformen.  

Skott (2009) ser inte enbart realiseringsarenans aktörer som objekt för styrning, utan även som 

handlande objekt som deltar i den nationella formuleringen, direkt eller indirekt. Direkt 

deltagande innebär att kommunala aktörer till exempel deltar i det statliga utredningsarbetet. 
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Indirekt deltagande innebär lärares vardagsarbete i förlängningen har betydelse för den framtida 

formuleringen.  

Den enskilde läraren har av tradition rätt att själv bedöma hur själva undervisningen ska gå till. 

Författarna menar att man aldrig kan påtvinga enskilda lärare den pedagogiska ledning som 

skolledare utövar. Om en reform ska kunna genomföras måste den uppfattas som väsentlig för 

lärarna (Lindensjö och Lundgren 2000). 

Perspektivets betydelse för studien 

I studien används de teoretiska begreppen formuleringsarena och realiseringsarena. I en första del 

av studien analyseras de förändringar som skett i de mål och direktiv som formuleringsarenan 

uttrycker i och med införandet av läroplanen Lgr11. Denna del av studien följs sedan av en andra 

del där de tolkningar på realiseringsarenan som kommer av dessa förändringar. Dessa delar 

relateras sedan till varandra. Studien består således av tre delar där den första hanterar 

formuleringsarenan och förändringar på denna. Den andra hanterar realiseringsarenan och 

aktörernas uppfattningar om förändringar här. Slutligen, i en avslutande del kopplas dessa två 

delar samman för att fördjupa förståelsen om hur dessa arenor kan relateras till varandra i ett 

reformarbete. I den avslutande diskussionen sätts studiens slutsatser explicit i relation till de 

teoretiska begreppen formulerings- och realiseringsarena. 
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Metod 

I detta kapitel redogör jag för de metoder som användes i min undersökning. Jag tar också upp 

det urval som gjordes, hur intervjuguiden arbetades fram samt vilka etiska aspekter som fanns att 

ta hänsyn till.  

Pilotstudie 

Som undersökningsmetod har jag bland annat valt att genomföra intervjuer och valde därför att 

göra en pilotintervju som förstudie. Denna studie genomfördes i mindre skala än den fullvärdiga 

studien, en intervju, för att kontrollera att upplägget av studien är fungerande.  

Pilotintervjun genomfördes genom ett möte hemma hos informanten. Jag valde att spela in 

samtalet för att få bättre kontakt och kunna följa samtalet mer engagerat än om jag varit tvungen 

att göra anteckningar samtidigt. Jag valde att göra en halvstrukturerad intervju med utgångspunkt 

i den tematiska intervjuguiden (se bilaga 1). Detta skapar en viss struktur i samtalet men det är 

fortfarande anpassningsbart då jag som intervjuperson kan välja i vilken ordning jag vill bearbeta 

de olika temana. Efter avslutad intervju gjorde jag en sammanfattning. 

I min pilotstudie valde jag att intervjua en lärare som undervisar elever vid en privat 

gymnasieskola i Mellansverige. 

Studiens syfte och frågeställningar har ändrats sedan pilotstudien genomfördes. Önskan om 

att genomföra en jämförande studie mellan den gamla och den nya reformen bidrog till att syftet 

tillslut landade i att undersöka skillnaderna mellan kursplanerna i Lpo94 och Lgr11 i ämnet bild 

för grundskolans senare år samt hur bildlärarna uppfattar den nya kursplanen och hur de väljer 

att bedriva sin undervisning utifrån den. Det var svårt att genomföra en liknande jämförelse på 

gymnasial nivå då det skiljer mellan kursutbudet samt att även omfattningen mellan de gamla 

kursplanerna och nya ämnesplaneran varierade. I och med denna förändring är det svårt att 

undersöka om intervjuguidens innehåll är ett fungerande upplägg, däremot kan metoden för 

intervjun diskuteras.  

Den halvstrukturerade pilotintervjun fungerade relativt bra men kändes något för svävande 

med endast huvudteman och underteman. För att skapa en mer strukturerad intervjuguide med 

mer kontroll lades även relevanta frågeställningar till. Det var dock viktigt att inte vara låst till 

dem utan att de fungerade som ett stöd. 

Metod för textanalys 

En av metoderna i detta arbete är kvalitativ textanalys. Studien avser undersöka vilka förändringar 

som har skett i den nya kursplanen i bild, Lgr11, i jämförelse med den gamla kursplanen, Lpo94. 

Textanalysen ämnar, i alla enkelhet, notera och lyfta fram några synpunkter beträffande de 
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aktuella styrdokumenten, dels för att ge studien, men även läsaren en förförståelse för vilka 

ämnesstrukturella och innehållsmässiga förändringar på formuleringsarenan, som de i studien 

berörda bildlärare på realiseringsarenan har behövt förhålla sig till. 

Metoden har valts utifrån studiens syfte, och går ut på är att studera texten i sin helhet och 

granska det som anses vara de centrala delarna och inte som i en kvantitativ textanalys där man 

undersöker frekvens och utrymme (Esaiasson 2003).  Hellspong (2001) menar att en komparativ 

analys är lämplig i syfte att belysa samband i fråga om vad som skiljer och är gemensamt för två 

texter.  

Urval av texter 

Undersökningsmaterialet i studien är begränsat till kursplanen i bild och då endast kursplanerna i 

Lpo94 respektive Lgr11. Dessa kursplaner är styrdokument som var och är aktuella både före och 

efter reformskiftet som ägde rum i juli 2011. Med detta urval kan ingenting sägas om hur tidigare 

kursplaner har sett ut, inte heller den del av läroplanen som berör hela skolan. Då syftet med 

studien är att jämföra de förändringar som har skett i kursplanerna för grundskolans senare år 

kommer studien inte att beröra de delar av kursplanen som gäller får årskurs ett till sex.  

Intervjumetod 

Som metod för att samla in empiriskt material till studien har kvalitativa intervjuer genomförts. 

Trots (2010) menar att det utmärkande i kvalitativa intervjuer är att man ställer enkla frågor men 

får komplexa och innehållsrika svar. I studien intervjuas fyra bildlärare som undervisar i 

grundskolans senare år.  

I kvalitativa intervjuer är det den intervjuades ståndpunkt som är i fokus. Det är önskvärt att 

låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersonen 

upplever vara relevant och viktigt. Kvalitativa intervjuer tendera att vara följsamma efter den 

riktning som intervjupersonenes svar går i och kan därför avvika i tämligen stor utsträckning från 

varje form av intervjuguide som formuleras (Bryman 2011). Esaiasson (2003) menar att 

samtalsintervjuundersökningar innebär goda möjligheter till att registrera svar som är oväntade 

samt möjlighet att ställa följdfrågor. Denna studie utgår därför ifrån semistrukturerade, eller 

halvstrukturerade, intervjuer för att ta del av lärarnas åsikter och upplevelser. Det innebär att 

intervjuaren har en uppsättning frågor som kan beskrivas som en intervjuguide, där frågornas 

ordningsföljd kan variera samt ytterligare följdfrågor kan ställas (Bryman 2011). 

Intervjuerna genomförs med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2) och grundregeln är att 

använda korta frågor som är lätta att förstå, utan teoretiska begrepp och inget fackspråk. Man kan 

med fördel börja med uppvärmningsfrågor för att skapa en kontakt och en god stämning för att 

sedan bygga vidare intervjuguiden på tematiska frågor, kopplade till studiens frågeställningar 
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(Esaiasson 2003). Intervjuerna i studien spelades in med hjälp av en mobiltelefon men även 

anteckningar fördes under samtalet. 

Sammanfattningsvis genomfördes kvalitativa intervjuer där jag försökt skaffa mig en förståelse 

för hur bildlärarna upplever förändringarna kring den nya kursplanen i bild. Jag valde att göra 

halvstrukturerade intervjuer med utgångspunkt i den tematiska intervjuguiden (se bilaga 1). Detta 

skapar en viss struktur i samtalet men det är fortfarande anpassningsbart då jag som 

intervjuperson kan välja i vilken ordning jag vill bearbeta de olika temana. Efter avslutad intervju 

gjorde jag en sammanfattning.  

Urval av intervjupersoner 

Vid kvalitativa studier är det viktigt att stäva efter ett heterogent urval där man kan få en så stor 

variation som möjligt. Man bör också begränsa sig till ett litet antal intervjuer så att materialet blir 

hanterligt och att man mäktar att få en överblick över alla viktiga detaljer som förenar eller som 

skiljer (Trost 2010). 

Urvalet baseras på målstyrda urval som innebär att forskaren väljer ut sina enheter, i detta fall 

bildlärare, med hänvisning till de forskningsfrågor som undersöks (Bryman 2002). Urvalet sker 

genom mailkontakt med de bildlärare som undervisar i grundskolans senare år och som finns 

tillgängliga. Efter den första kontakten var det fem lärare som ville ställa upp på en intervju, 

dessvärre lämnade tre av dessa återbud av olika anledningar. Med anledning av detta kontaktades 

fler lärare som kunde tänka sig att medverka i studien. 15 av de 25 skolor som kontaktades 

svarade. 11 lärare tackade nej och de vanligaste anledningarna var tidsbrist samt nyexaminerade 

lärare som inte jobbat med den tidigare läroplanen Lpo94. Målet var en informantgrupp på fem 

till sex personer men då det var svårt att hitta frivilliga informanter blev det slutliga antalet 

medverkande fyra stycken. Med tanke på det begränsade antalet informanter som studien består 

av är det inte möjligt att generalisera resultatet till att gälla samtliga bildlärare, vilket författaren är 

medveten om.  

I studien ingår fyra lärare från olika skolor i två olika kommuner i Mellansverige. 

Informanterna består av två kvinnliga och två manliga bildlärare. Jag har valt att fingerat lärarnas 

namn för att säkerställa anonymiteten samt underlätta för läsarna. Lärarna, här kallade Anna, 

Björn, Claes och Eva har alla olika förutsättningar i sitt yrkesutövande. I och med skillnader som 

olika yrkesorter, kön och yrkessamma år, har ett vidgat urval av informanter försökt att uppnås.  

Då studien syftar till att undersöka hur bildlärare på högstadiet uppfattar den nya kursplanen 

och hur de väljer att bedriva sin undervisning utifrån den har två faktorer varit avgörande i val av 

informanter, nämligen att lärarna är utbildade i ämnet bild och att de är betygsättande i 

grundskolans senare år. Det är även av vikt att lärarna jobbat med både den gamla läroplanen, 

Lpo94, och den nya, Lgr11, då studien även ämnar undersöka skillnaderna mellan dessa. 
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Intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 2) har arbetats fram utifrån tankar som uppstått kring den tidigare 

forskningen, det teoretiska perspektivet, textanalysen, pilotstudien samt utifrån studiens syfte och 

frågeställningar.  

Intervjuguiden innehåller tre huvudteman och utifrån dessa huvudteman har även ett 

undertema formulerats samt relevanta frågeställningar arbetats fram. Det första temat, Biografiska 

bakgrundsfrågor avser att få informanten bekväm med situationen och har ingen vidare koppling till 

studiens egentliga syfte, utan fungerar som uppvärmningsfrågor. Det andra temat, Allmänna 

åsikter angående förändringarna i bildämnet, ämnar behandla aktörerna på realiseringsarenans 

uppfattningar kring förändringar formulerade på formuleringsarenan. Det tredje temat, 

Förändringar i den egna undervisningen, är uppdelat i två underteman, Undervisning och Betygs- och 

bedömningsarbete. Båda avser att undersöka uppfattade konsekvenser för realiseringsarenans 

aktörer. 

Etiska aspekter 

Vid intervjuer finns det olika etiska aspekter att ta hänsyn till (Vetenskapsrådet 2002) och jag var 

noga med att både muntligt och skriftligt informera mina deltagare om dessa. Jag berättade för 

deltagarna vad studiens syfte är samt att det är ett examensarbete men även kort beskrivning om 

studien i stora drag och vilka metoder som kommer att användas.  

Jag framhöll mycket noggrant att både deltagarna och skolorna kommer att hållas anonyma 

genom hela studien och att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan och när som helst 

kan hoppa av utan negativ inverkan från mig, även efter det att intervjun är gjord. Jag lämnade 

mailadress och telefonnummer så att de när som helst kan nå mig och ställa frågor. 

Allt inspelat material, anteckningar och transkriberingar från intervjuerna kommer att förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Jag kommer att vara noga med att byta ut 

namn samt att de citat jag kommer att använda mig av inte kan kopplas till en enskild informant 

så att utomstående kan identifiera denna. 

De fyra forskningsetiska grundreglerna handlar bland annat om att skydda individen. Då 

textanalysen grundar sig på offentligt material som är tillgängligt för vem som helst berörs inte 

textanalysen av dessa forskningsetiska principer.  

Självkritiska reflektioner 

Jag tror att det finns både för- och nackdelar med att göra en studie av styrdokumentkonvertering 

tätt inpå ett reformskifte. En nackdel är att lärarna ännu kanske inte hunnit bygga upp en 

förståelse för de nya styrdokumenten och ännu inte hunnit reflektera över vad som sker i 

undervisningen och varför. Jag tror dock att det är gynnsamt att studera skiftet mitt under själva 
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konverteringsprocessen då motsättningar och friktioner mellan de olika skolsystemen men även 

ämnesutövningen tydligare torde kunna identifieras. 

Utmaningar med kvalitativa studier 

Reliabilitet betyder att studien saknar systematiska fel, till exempel fel som uppkommer under 

datainsamlingen. Validitet å andra sidan handlar om att man faktiskt undersöker det man påstår 

att man undersöker (Esaiasson 2003). Syfte och frågeställningar har ständigt varit närvarande 

under arbetet, vid skapandet av intervjuguiden och under intervjuerna men även i bearbetningen 

av materialet. Studien förväntas därför svara mot studiens syfte.  

Den reviderade intervjuguiden har medfört att risken för att intervjuerna inte svara mot 

frågeställningarna minskat och att den därmed saknar fel som skulle kunna påverka validiteten. 

Även transkriberingarna anses vara viktiga för att kunna återge korrekt bild av 

intervjupersonernas ståndpunkter, något som det inspelade materialet gjort möjligt.  

Vad gäller studiens generaliserbarhet så tycks fördelarna med intervju, i detta fall, överväga 

eftersom kvalitativa intervjuer ger att djup som exempelvis enkäter inte kan ge. Däremot kan en 

enkät delas ut till ett större antal personer och på så vis får det insamlade materialet ett bredare 

underlag. Antalet intervjuer kan däremot motiveras med att en teoretisk mättnad uppnåtts, med 

andra ord att fler intervjuer inte skulle ge ett annat resultat (Esaiasson 2003). Även om snarlika 

uppfattningar och resonemang var något återkommande i fyra intervjuerna som ingår i studien är 

det svårt att säga att en teoretisk mättnad uppnåtts. Fler intervjupersoner skulle öka 

generaliserbarheten men även representativiteten. 
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Resultat 

Under resultatdelen redovisas resultat utifrån studiens övergripande syfte och frågeställningar. 

Resultatet redovisas i två delar, textanalys och intervju med bildlärare, för att göra det 

överskådligt för läsaren.  

Resultat av textanalysstudien 

Resultaten av textanalysen kommer huvudsakligen att presenteras genom att valda delar i vardera 

kursplan kommenteras med hänsyn till den frågeställning som också utgör rubriken i kapitlet. 

Då Lpo94 inte ansågs tillräckligt omfattande gav skolverket år 2000 ut ytterligare material för 

komplettering. En viktig utgångspunkt vid revideringen var att göra dokumenten tydliga som 

uppdrag till skolan. Både de nationella målen och det viktiga lokala friutrymmet skulle framgå  

Jag kommer i denna studie referera till den kursplan och bedömningsdel som heter Kursplaner 

och betygskriterier 2000. Avsikten med revideringen av kursplanen i bild var att förstärka det 

centrala i utbildningen, nämligen elevens förmåga att använda bilden som en av flera vägar till 

kunskap och personlig utveckling. Ämnets mål har, i förhållande till föregående kursplan, 

genomgått marginella förändringar. (Skolverket 2000). 

Vilka förändringar har skett i den nya kursplanen i bild, Lgr11, i jämförelse med den 

gamla kursplanen, Lpo94? 

Kursplanernas struktur 

Den första förändringen vi möts av i kursplanen i bild i Lgr11 har fått en ny struktur med nya 

rubriker och omformuleringar.  

 

Tabell 1. Rubrikindelningen i Lpo94 respektive Lgr11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lpo94 

 Ämnets syfte och roll i utbildningen 

 Mål att sträva mot 

 Ämnets karaktär och uppbyggnad 

 Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av  
det nionde skolåret 

 Bedömningens inriktning 

 Kriterier för betyget Väl godkänt/Mycket väl 
godkänt 

Lgr11 

 Syfte 

 Centralt innehåll - i årskurs 7-9 vilket är indelat i 
tre kunskapsområden, bildframställning, redskap 
för bildframställning och bildanalys.  

 Kunskapskrav för betyget A-E 
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Denna förändring har även påverkat kursplanens längd. I Lpo94 består kursplanen av fyra sidor 

medan kursplanen i Lgr11 utgörs av elva sidor. Fyra av sidorna i Lgr11 består dock av en 

upprepad presentation av kunskapskraven men i tabellform.  

”Ämnets syfte och roll i utbildningen” har ändrats till ”Syfte” och det ”Centrala innehållet”, 

som tidigare hette ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”, redogör för vad man ska arbeta med i 

årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Varje årsgruppering består av tre grupper med rubrikerna: 

Bildframställning, Redskap för bildframställning och Bildanalys. För högstadiet finns 12 punkter 

som tar upp olika förmågor som ämnet ska ge förutsättningar för eleverna att nå. Lpo94 består av 

två olika mål. Dels har vi strävansmålen, vilket innebär mål som skolan i sin undervisning i bild 

ska sträva efter att ge eleverna, som består av 5 strecksatser och dels har vi uppnåendemålen, mål 

som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte respektive nionde skolåret. Målen för ett 

godkänt betyg i bild i år nio består av fyra strecksatser som eleven skall ha uppnått i slutet av 

årskursen. Utöver dessa mål finns ”Bedömningens inriktning” där man kortfattat redogör för 

vilka kunskaper som tas upp i bedömningen. Sist i kursplanen hittar vi bedömningsdelen som 

omfattar ”Bedömningens inriktning” samt kriterier för betygen Väl godkänt och Mycket väl 

godkänt. Likt målen för G anges kriterierna för både VG och MVG i fem meningar, där varje 

mening börjar med ordet ”Eleven” följt av kraven för de olika färdigheterna eleven ska utföra. 

Till skillnad mot betyget G som är skrivet i futurum är kriterierna för betyget VG liksom MVG 

skrivna i presens. I kursplanen i Lgr 11 har de båda målen, ”Bedömningens inriktning” samt 

betygskriterierna för Väl godkänt och Mycket väl godkänt, ersatts av ”Kunskapskrav”. 

Kunskapskraven finns dels angivna som löpande text men även i spaltform, indelade i en 

betygsskala från A till E. Betygssystemet har alltså ändrats från de tidigare tre stegen G, VG och 

MVG till sex betygssteg, A, B, C, D, E och F. Betygsstegen A-E är godkända betyg medan F 

innebär att man inte uppnått nivån för godkänt. I det tidigare betygssystemet för grundskolan 

finns inget betyg för ett inte godkänt, där används istället EUM, ej uppnått målen.  

Ytterligare en skillnad mellan de två betygsskalorna är att vid de tidigare betygskriterierna i 

Lpo94 bedöms olika aktiviteter för de olika betygen medan betygskriterierna i de nya 

kunskapskraven bedömer samma aktivitet vid samtliga betyg men bedömer istället kvaliteten på 

utförandet. I kunskapskraven används olika uttryck, eller värdeord, för att beskriva 

kunskapsnivån för de olika betygsstegen. Till exempel används uttrycken ”grundläggande” och 

”enkla” vid betyget E, vid betyget C utgörs kunskapskraven av ”goda” och ”utvecklande” samt 

vid betyget A används ”mycket goda” och välutvecklade”. För att uppnå betyget D och B krävs 

att alla kunskaper i det underliggande betyget (E respektive C) uppnås och att kunskapskraven till 

övervägande del uppfylls i det övre betyget (C respektive A). 

Vad har tillkommit i Lgr11? 

Något som inte nämndes tidigare i kursplanen i bild, men som numera finns med i Lgr11, är 

presentationer av eget bildskapande och hur eleven ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om 



19 

 

hur man presenterar egna bilder men även presentera olika ämnesområden med bilder. För att 

uppnå betyget E i slutet av årskurs 9 ska eleven bland annat uppfylla följande kunskapskrav: 

”Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang”.  

Något som ytterligare har tillkommit, i det centrala innehållet, är yttrandefrihet och integritet i 

medier men även i övriga sammanhang samt rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när 

det gäller bruk av bilder.  

Vad har lyfts fram i Lgr11? 

Den nya kursplanen lägger tonvikten på bildämnets kommunikativa inslag i större utsträckning än 

tidigare. På flera ställen i kursplanen har man skrivit fram vikten av att se till vad bilder berättar, 

det vill säga till bildbudskapet. I det centrala innehållet kan vi bland annat läsa följande: 

”Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. Samtida 

konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i 

Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verkan är utformade och vilka budskap de 

förmedlar. ” 

Som nämnts tidigare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om ”[…]hur man 

framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.” vilket 

understryker att bild är ett kommunikativt ämne. Från att processa idéer till färdiga bilder för att 

sedan kommunicera till en mottagare. 

Ytterligare något som den nya kursplanen tydligare lyfter fram är bildhantering med hjälp av 

digitala tekniker. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att skapa bilder med 

digitala tekniker och verktyg. I det centrala innehållet står det: ”Digital bearbetning av fotografier 

och andra typer av bilder.” 

Vad har försvunnit ur Lgr11? 

I kursplanen i Lpo94 står det att skolan i sin undervisning i bild ska sträva efter att eleven blir 

förtrogen med kulturverksamhet inom bildområdet samt dess professionella yrkesutövare. I 

uppnåendemålen kan man läsa: 

”[…]känna till några framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella verksamheter 

inom bildområdet.” 

Detta finns även med i Lpo94 betygskriterier för både Väl Godkänt och Mycket väl godkänt men 

är alltså borttaget i den nya kursplanen Lgr11. 

Sammanfattning 

I och med den nya kursplanens införande har strukturen ändrats samt en ny betygsskala med 

betygen A-F har införts. Den nya kursplanen har även inneburit att områden har tillkommit, 

tagits bort eller lyfts fram. De områden som har tillkommit är presentationer av eget 



20 

 

bildskapande samt rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder 

samt yttrandefrihet och integritet i medier men även övriga sammanhang.  Det som lyfts fram 

tydligare i den nya kursplanen är bildämnets kommunikativa inslag samt bildhantering med hjälp 

av digitala tekniker. Den del som har försvunnit är elevens kännedom om aktuella verksamheter 

inom bild- och kulturområdet samt dess yrkesutövare. 

Resultat av intervjustudien 

Under resultatdelen sammanfattas de fyra intervjuerna som genomförts med utgångspunkt i 

frågeställningarna. 

Vilka skillnader har de tillfrågade bildlärarna uppmärksammat mellan den gamla och den 

nya kursplanen i bild?  

Anna är mestadels positiv till den nya kursplanen, Lgr11, och anser att den är mer strukturerad 

och även till viss del lite tydligare än den gamla, Lpo94.  

”Det känns som man borde kunna göra lite mer lika.” (Anna) 

Anna upplever inte några svårigheter med den nya kursplanen utan har gillat den från första 

början och har direkt fått en tydlig bild över hur hon ska arbeta med den. Redan innan den nya 

kursplanen trädde i kraft arbetade Anna mycket med matriser, för att tydliggöra relationen mellan 

mål, undervisning och bedömning, men upplever att detta arbete blivit enklare i och med den nya 

kursplanen då den är lätt att föra över till en matris. Annas positiva inställning till förändringen är 

dock inte genomgående mellan kollegorna på arbetsplatsen. Förutom Anna finns det ytterligare 

två bildlärare på skolan som i diskussioner sinns emellan uttryckt att det inte är lika mycket fokus 

på bild längre, utan känner att fokusen har riktats om och att de inte längre får vara bildlärare, 

vilket Anna kan hålla med om men samtidigt gillar hon denna utveckling och tycker att allt hör 

ihop. 

”Vi är lite olika sorters människor. Mina kollegor har väldigt svårt att strukturerar in sig på sådana 

här saker medan jag vill ha ordning och är egentligen inte en bildmänniska utan mer en pedagog. 

Jag kör matrisen mest, de andra har fått den och tittar på den men jag tror inte riktigt att de känner 

att den är enkel. För mig är den jätteenkel, det är nog olika hur man fungerar.”(Anna) 

Anna ser positivt på framtiden och hoppas att den nya kursplanen ska styra upp bildämnet lite 

mer och på så sätt få eleverna att förstå syftet med ämnet. I dagsläget förstår inte eleverna det och 

det är ofta man hör kommentarar som ”jag ska inte bli konstnär”, och anser att man då har 

jobbat för mycket med bild utan att förklara varför. Om man istället jobbar med till exempel 

kommunikation och får eleverna att förstå att bild är ett språk kommer dessa kommentarer att 

försvinna. Det gäller att få eleverna att förstå nyttan med bildämnet och det tycker Anna känns 

roligare med den nya kursplanen.  
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Även Björn är positivt inställd till den nya kursplanen i bild och precis som Anna upplever han 

den som mer tydlig, framför allt tydligare i vad eleverna ska kunna för att uppnå de olika 

kunskapskraven. Björn anser dock att den största skillnaden är att den nya kursplanen lägger 

fokus på själva bildframställningen, processen, vilket bildspråk man har samt hur man kan 

hantera tekniker och verktyg, vilket inte fanns med i Lpo94.  Ytterligare en skillnad är 

analysdelens bredd, från att ha varit ganska specifik att det gäller både bilder och rörliga bilder har 

man nu istället valt att skriva samtida och historiska bilder. 

”Analysdelen var mer utbredd i Lpo94, då stod det mer specifikt vad man skulle analysera, att det 

gällde bilder och rörlig bild. Nu står det samtida och historiska bilder men rörlig bild har tagits 

bort.”(Björn) 

På Björns arbetsplats jobbar man ämnesintegrerat med övergripande teman. Den nya kursplanens 

centrala innehåll men även de sammanfattade förmågorna som eleverna ska ges förutsättning att 

utveckla har varit till stor hjälp i detta arbete. Denna tydlighet i strukturen men även tydligheten i 

kunskapskraven har bidragit till att det varit lätt att genomföra den lokalpedagogiska planeringen. 

Claes tycker att den nya kursplanen fokuserar väldigt mycket på tekniska hjälpmedel, vilket 

kan vara en svårighet då gamla bildsalar oftast inte är utrustade för att bemöta kursplanen. Claes 

menar även att det är svårt då han inte har samma datorvana som den yngre generationen, att han 

inte har kunskap och erfarenhet att jobba med tekniska hjälpmedel. Claes tycker att det finns 

många likheter mellan de två kursplanerna men något som tydligt skiljer de åt är att Lgr11 

fokuserar mer på att bild är kommunikation.  

”Det finns det gamla fast det har liksom fokuserats på att det är ett kommunikationsämne 

mera.”(Claes) 

Trots dessa svårigheter är Claes ändå mest positiv till denna utveckling.  

Eva tycker att det är väldigt stor skillnad mellan de två kursplanerna. Något som är betydligt 

mer understruket i den nya kursplanen är att eleverna ska kunna formulera sig kring saker och 

ting. De ska kunna presentera, redovisa och tala för sin sak. Precis som Anna och Björn tidigare 

nämnt så upplever även Eva att den nya kursplanen är mycket tydligare i vad eleverna ska göra.  

”I Lpo94 hade vi ett mål som vi riktade in oss mot och sen fick man tolka lite själv hur man skulle 

ta sig dit, nu är det mycket mer tydligt. Det här och det här ska vara med.”(Eva) 

I och med att den nya kursplanen styr mycket mer fungerar den också mycket mer som ett stöd. 

Tidigare var det mycket mer osäkert vad som skulle vara med och hur man skulle jobba. Trots 

flera utbildningar uppfattade Eva Lpo94 som luddig, i Lgr11 är det inte så mycket att tolka, det är 

bara att köra rakt på. En svårighet, som även Claes nämner, är tillgång till datorer. Även om 

skolan har en datorsal så tycker inte Eva att det lever upp till de krav som den nya kursplanen 

innebär. Eva tycker att den nya kursplanen tydligt pekar på att eleverna ska kunna jobba med 

bland annat film, digital redigering och moderna sätt att redovisa, och menar att då krävs det 
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datorstöd i klassrummet. Även Eva är mest positiv till den nya kursplanen och tror att man som 

lärare tvingas höja kvalitén i och med förändringarna och det är bra.  

Upplever bildlärarna att dessa skillnader har påverkat deras undervisning? I så fall på 

vilket sätt? 

Undervisningens struktur 

Anna upplever själv att hon har behövt strukturerar om sin undervisning efter införandet av den 

nya kursplanen, Lgr11. Skolan Anna jobbar på har valt att noggrant analysera den nya kursplanen 

för att sedan skriva om den lokalt för att få den än mer lättförståelig. De har valt att dela upp 

bildämnets kursplan i nio delar, utifrån vad som nämns däri, med betygssättning för varje del. I 

och med dessa uppdelningar, eller matriser som Anna väljer att kalla de, blir undervisningen mer 

uppdelad samtidigt som det är lättare att få med alla delar som eleverna behöver för att utveckla 

de förmågor som den nya kursplanen ska ge. Anna beskriver att hon strukturerat om sin 

undervisning genom att bland annat göra tydliga uppgifter där de olika delarna finns med. Anna 

är dock osäker på om denna uppdelning bara beror på den nya kursplanen eller om det alltid gått 

att strukturera om på detta sätt men hon tycker ändå att det blivit tydligare och lättare i och med 

den nya kursplanen.  

Björn tror att både den nya kursplanen och skolans filosofi, att jobba med övergripande 

teman, har påverkat hans undervisning. I och med den nya kursplanen tycker Björn att han blivit 

noggrannare i sin planering. Framförallt måste uppgifterna direkt kunna kopplas till kursplanen 

och de förmågor som eleverna ska utveckla och han försöker tänka på att väva in flera förmågor i 

samma uppgift, för att inte missa något när det är dags för betygssättning. Tydligheten i vilka 

förmågor som eleverna ska utveckla och kopplingen till det centrala innehållet samt 

kunskapskraven gör att det är lättare att planera undervisningen. Trots tydligheten i den nya 

kursplanen upplever Björn att han i vissa avseenden ligger kvar i det gamla, framförallt har han 

jobbat väldigt lite med att låta eleverna presentera sina bilder. Denna förmåga har dessvärre 

prioritears bort då den kräver en hel del förberedelser. 

Även Claes anser att han behövt strukturera om sin undervisning i och med den nya 

kursplanen, både hela uppgifter men också vad man ska fokusera på. 

”Jag tror att det är en process. Man är van att jobba med det gamla. Det är inte bara att ändra på 

en vecka, utan en process, det kommer ta lite tid innan man är inne i det.”(Claes) 

Claes upplever att den nya kursplanen är mer styrd än tidigare och att han nu måste göra en tydlig 

planering samt att kunskapskraven för varje uppgift finns med. På så vis blir det även tydligt att 

uppgiften måste utformas för att passa kunskapskraven.  

Precis som de andra lärarna har även Eva strukturerat om sin undervisning, både 

innehållmässigt och metodmässigt. En stor förändring är den pedagogiska planeringen som 

innebär att man redan från början måste veta vad man ska göra flera veckor framåt, en plan för 
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hela vägen. På så sätt jobbar Eva mycket mer strukturerat samtidigt som hon lättare kan ta över 

någon annans undervisning då den är mycket mindre spontan. Den nya kursplanens inriktning 

gör att uppgifternas innehåll blir annorlunda även om uppgifterna i sig påminner om varandra. 

Hon upplever att bildämnet är mer i tiden och mindre hantverk.  

”Nu jobbar jag med t.ex. grafisk formgivning, och bara att jag kallar det grafiskt design, bara att vi 

pratar med ord på ett annat sätt, gör att innehållet blir helt annorlunda faktiskt. Även om det kan 

ligga i närheten med vad jag jobbat med tidigare, att själva uppgiften inte är ny, men i det 

sammanhang den är i så blir uppgiften väldigt annorlunda.”(Eva) 

Arbetsmaterial 

Både Anna och Björn jobbar på skolor där samtliga elever har en egen dator, så kallade en-till-en 

skolor, och upplever i och med detta att det är lätt att jobba digitalt.  

”Att skapa bilder i datorn, jobba med redigering och grafisk design, det funkar jättebra eftersom 

alla sitter med sin egen dator. Det är en vinst.”(Björn) 

Anna saknar inget arbetsmaterial eller andra resurser i sin undervisning. Hon har små grupper om 

20 elever, en stor sal och datorer till samtliga elever. Däremot påpekar hon de skillnader mellan 

skolorna som blivit i och med att bara vissa skolor satsat på en-till-en skola.  

”Det blir alldeles för stor skillnad i undervisningssätt så det blir nästan lite läskigt”(Anna) 

Till skillnad från Anna och Björn så saknar både Claes och Eva tekniska hjälpmedel och då 

framförallt datorer. Claes berättar att det är en kostnadsfråga och att hans skola inte prioriterar 

denna typ av utrustning. Inte heller Eva har fått någon extra ekonomi för att kunna införskaffa 

det arbetsmaterial som krävs.  

”Framförallt är det datorer som saknas. Nu köper jag in filmkameror. Det är ingenting jag har fått 

extra utan jag har god koll på min ekonomi, så då har jag kunnat spara ihop och köpa dessa. Det 

går med sådana saker som är billigare men med datorer går det ju inte.”(Eva) 

Betygs- och bedömningsarbete 

Anna har lite blandade känslor kring det nya betygssystemet som nu har sex betygssteg, A-F. 

Anna berättar att det är lätt att förklara för eleverna att de till exempel inte uppnått alla 

kunskapskrav för att få ett A och att det känns bra att ha de två extra stegen (B och D) så att 

eleverna känner att det ändå är värt att fortsätta jobba med vissa delar för att uppnå ett bättre 

betyg. Däremot tycker hon att det är svårt att avväga hur mycket överhäng som behövs för att ett 

högre betyg ska sättas. Anna har tillsammans med övriga bildlärare på skolan, men även i sitt 

arbetslag, pratat och diskuterat kunskapskraven och försökt komma överens om vart gränsen 

mellan värdeorden går. 

”Vi försöker komma överens med varandra först och sen med eleverna men det är svårt. Var 

sätter man gränsen? Det handlar om en gradering som på något sätt ska avgöras av läraren.”(Anna) 
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På Annas skola diskuterar man tillsammans de olika nivåerna och försöker lägga fram exempel att 

titta på, speciellt när det är en bedömning man är osäker på.  

Även Björn tycker att mellanstegen (B och D) är bra så att man kan göra skillnader i 

betygsättningen men tycker att kravet, att man måste ha uppfyllt nästan alla delar på C för att få 

ett D, inte känns riktigt rättvist. Björn hade hellre sett att man haft kraven för A, C och E men att 

man sedan som lärare hade fått avgöra stegen där emellan, eller att det räckte med att uppnå 

någon del av det överliggande betyget, inte övergripande delar som det är nu. Björn tycker även 

att det nya betygssystemet är lite väl stelt och styrt då man måste uppnå alla kunskapskrav för att 

uppnå ett visst betyg.  

”Som betyget A, det finns elever som är jätteduktiga på att skapa bilder och som har ett väl 

utvecklat bildspråk och det är deras talang men de kanske inte är så duktiga på att presentera bilder 

och då ska jag inte kunna sätta ett A, fast att de är jätteduktiga allt annat.”(Björn) 

Björn upplever att man teoretiserar lite väl i onödan och att det blir väldigt tydligt i och med den 

nya kursplanen. Precis som Anna tycker även Björn att det är svårt att veta vart gränsen går 

mellan de olika kunskapskraven. Det är en god tanke att samtliga kunskapskrav, A-E, kräver 

samma aktivitet. Oavsett om man satsar på ett A eller ett E så måste samma aktivitet genomföras 

men istället bedöms elevens förmåga i aktiviteten. Björn anser att man skulle kunna gjort en liten 

differentiering mellan de olika kunskapsnivåerna, lite mindre på E, plussat på någon mer på C 

och ytterligare något på A. Nu är det väldigt lika och som lärare är det svårt att avgöra vart 

gränsen går. Innan man lanserade den nya kursplanen skulle man kunnat jobba fram exempel, 

precis som vid de nationella proven, så man hade kunnat få se skillnader. Framförallt hade Björn 

velat ha mer vägledning vad gäller kunskapskravens värdeord och få en uppfattning om vad de 

som tagit fram kursplanen anser. 

Liksom de tidigare lärarna tycker även Claes att det nya betygssystemet med flera steg är bättre 

än vad det var innan. Om man är osäker på något betyg så är det bra med de två mellanstegen (B 

och D) men även att det finns ett F anser han vara bra. Trots att Claes tycker att kunskapskraven 

är svårtolkade uppfattar han de ändock som bättre än de tidigare betygskriterierna. Claes jobbar 

själv på sin skola men har tillsammans med kommunens bildlärare träffats och diskuterat 

kunskapskraven och visst finns det skillnader, där syns det att vi uppfattar kunskapskraven olika. 

Han önskar dock att det erbjöds fler träffar och en tätare kontakt med kollegor för att kunna 

utbyta erfarenheter och diskutera exempel. Ytterligare något som har blivit enklare i och med den 

nya kursplanen är arbetet med att skriva omdömen och då en betygsprognos över vad som krävs 

för ett högre betyg.  

Eva tycker att det är bra med flera betygssteg men påpekar också att det finns direkta 

fallgropar och tar upp ett liknande exempel som Björn tidigare beskrev, nämligen problematiken 

om en elev har A på samtliga delar utom på en där eleven bara uppnått ett E. I och med att 

samtliga punkter måste uppnås kommer denna elev inte kunna få A i betyg, där önskar Eva att 

man skulle kunna ha någon typ av procentsats som man ska uppnå istället. I det här fallet när det 
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blir väldigt linjärt kan det även bli väldigt missvisande vad eleven kan i relation till hur omvärlden 

uppfattar elevens ämneskunskaper.  I den tidigare kursplanen var det dock för mycket frihet då 

det var upp till läraren att placera eleven på ett visst betyg, beroende på elevens kunskaper. Något 

som Eva uppskattar med den nya betygsskalan är att det bara är tre betyg som man bedömer, A, 

C och E. Om samtliga fem betyg hade haft egna formuleringar hade det varit betydligt svårare att 

se skillnaderna mellan formuleringarna. Hon tycker även att det har blivit väldigt mycket lättare 

att göra en bedömning i och med detta system och man ser tydligt vilka delar som eleven uppnått 

och inte, om det i slutändan blir en rättvis bedömning är hon osäker på. I kunskapskraven ska 

samma typ av arbete bedömas men i olika steg, Eva tycker att detta var något som även fanns 

med i den tidigare kursplanen men inte lika tydligt som nu. Nu är det lättare att läsa av och se om 

elevernas kunskaper stämmer överens med formuleringen i kunskapskraven. 
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Analys av empiriskt material 

I ovanstående resultat presenteras material från två olika källor, en textanalys som analyserat de 

mål och direktiv som formuleringsarenan uttrycker i och med införandet av läroplanen Lgr11 

samt intervjuer där med tolkningar på realiseringsarenan som kommer av dessa förändringar. I 

denna analys kommer det insamlade empiriska materialet sammanvävas för att fördjupa 

förståelsen om hur dessa arenor kan relateras till varandra, men även för att göra studien 

överskådlig för läsaren.  

Skillnader som framkommer i textanalys och intervjuer 

Ur textanalysen framkommer det att kursplanen i bild i Lgr11 har delats upp i tre områden, syfte, 

centralt innehåll och kunskapskrav, som i sin enkelhet kan upplevas som en tydligare struktur.  

Samtliga lärare som deltar i studien upplever att den nya kursplanen är tydligare, mer strukturerad 

och att den på ett positivt sätt styr undervisningen, framförallt verkar flertalet av lärarna tycka att 

det är lättare att planera undervisningen.  

I och med den nya kursplanen, Lgr11, har en ny betygsskala införts, vilket kommenteras flera 

gånger vid intervjuerna med lärarna. Samtliga informanter har blandade känslor inför det nya 

betygssystemet men är överens om att betygsskalan med flera steg är bättre än vad den var innan. 

Framförallt är det de två mellanstegen, B och D, som skapar skillnader, underlättar 

betygsättningen och bidrar till ökad motivation hos eleverna. Däremot tycker tre av lärarna att 

kraven för att uppnå de olika betygen är orättvisa. Flertalet av lärarna upplever även att det är 

svårt att tolka de olika formuleringarna i kunskapskraven samt att skilja de åt. I textanalysen kan 

man se att man vid de tidigare betygskriterierna bedömt olika aktiveter för de olika betygen, men i 

de nya kunskapskraven har man samma aktivitet för alla betygssteg och bedömer istället elevens 

förmåga i aktiviteten. En av de intervjuade lärarna tycker dock att detta är något som till viss del 

även fanns med i den tidigare kursplanen men att det är mycket tydligare nu. 

I intervjuerna påpekar samtliga lärare att kommunikation har fått mer plats i den nya 

kursplanen. Detta stämmer väl överens med textanalysen där man på flera ställen skrivit fram 

vikten av att se till vad bilder berättar. Ytterligare argument som styrker detta och som framgår i 

textanalysen är vikten av att framställa och presentera egna bilder. Även detta är något som 

framhålls under intervjuerna, framförallt en av lärarna som uttrycker att ”eleverna ska kunna 

presentera, redovisa och tala för sin sak”(Eva). 

I textanalysen framgår det även att bildhantering med hjälp av digitala tekniker har fått mer 

plats, något som två av de intervjuade lärarna på realiseringsarenan har uppmärksammat. De 

tycker att den nya kursplanen fokuserar väldigt mycket mer på tekniska hjälpmedel samt att 

datorstöd i klassrummet är ett måste för att kunna följa kursplanens krav.  
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Textanalysen visar även på att rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller 

bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang har tillkommit. 

Detta har dock ingen av de intervjuade lärarna nämnt.  

I textanalysen framgår det också att kunskap inom bildområdets kulturverksamhet samt dess 

professionella yrkesutövare har försvunnit. Inte heller detta är något som lärarna nämnt eller 

uppmärksammat. 
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Diskussion 

I detta kapitel besvarar jag mina frågeställningar genom att diskutera resultatet från textanalysen 

och intervjuerna samt återknyter till teori och tidigare forskning. Jag utvärderar även min metod 

samt ger förslag till framtida forskning. De frågeställningar jag har arbetet mot är: 

 

 Vilka förändringar har skett i den nya kursplanen i bild, Lgr11, i jämförelse med den 

gamla kursplanen, Lpo94? 

 Vilka skillnader har de tillfrågade bildlärarna uppmärksammat mellan den gamla och den 

nya kursplanen i bild?  

 Upplever bildlärarna att dess skillnader har påverkat deras undervisning i bildämnet? I så 

fall på vilket sätt? 

 

Studien har ett tvådelat syfte där den första delen avser att undersöka skillnaderna mellan 

kursplanerna i Lpo94 och Lgr11 i ämnet bild för grundskolans senare år. Den andra delen syftar 

till att undersöka hur bildlärare uppfattar den nya kursplanen och hur de väljer att bedriva sin 

undervisning utifrån den. Slutligen har även relationen mellan dessa delar analyserats. 

Förändringar som skett 

Formuleringsarenan är den arena där politiska beslut fattas och mål och direktiv formuleras, dessa 

offentliga reformer kommer sedan till förverkligande i realiseringsarenan. Genom att 

sammanväva textanalysen av kursplanerna och intervjuerna med lärare har dessa två arenor sedan 

kopplats samman för att fördjupa förståelsen mellan dessa. Skott (2009) menar att dessa två 

arenor verkar i relation till varandra genom att det som sker på en arena direkt hänger samman 

med vad som utspelar sig på den andra.  

I textanalysen analyseras de mål och direktiv som formuleringsarenans aktörer beslutat, i och 

med införandet av den nya läroplanen Lgr11. Kursplanen i bild har fått en ny struktur samt en ny 

betygsskala med betygen A-F men det har även inneburit att områden har tillkommit, tagits bort 

eller lyfts fram. För att ta reda på hur dessa förändringar uppfattas och tolkas av aktörerna på 

realiseringsarenan har fyra bildlärare intervjuats.  

I analysen av det empiriska materialet kan man tydligt se kopplingar mellan textanalysen och 

realiseringsarenans aktörer, det vill säga lärarnas uppfattningar om förändringarna men även 

några skillnader.  

En tydlig koppling som framkommer, både i textanalysen och i intervjuerna, är att 

kommunikation har fått mer plats i den nya kursplanen. Trots att bildämnet beskrivs som ett 

kommunikativt ämne redan i den tidigare kursplanen, Lpo94, valde knappt hälften av lärarna den 
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beskrivningen i undersökningen NU 03 (Myndigheten för skolutveckling 2008). Däremot verkar 

den nya kursplanen, Lgr11, nått fram till lärarna på ett helt annat sätt och bildämnet upplevs som 

mer i tiden och mindre hantverksmässigt.  

 I studien framkommer det tydliga skillnader mellan de olika skolorna, både när det gäller 

tillgängliga resurser men framförallt mellan skolornas prioriteringar. Två av skolorna är så kallade 

en-till-en skolor där samtliga elever har en varsin dator medan de två övriga skolorna inte ens har 

en klassrumsdator i bildsalen. Detta tror jag tyvärr leder till att det kan komma att bli väldigt stora 

skillnader i undervisning mellan de olika skolorna, vilket även några av lärarna påpekar. Både 

internationella och nationella undersökningar visar att kunskapsresultaten försvagats under en 

längre tid men även att skillnader i resultat ökat mellan både individer och mellan skolor. Detta är 

något som den nya reformen har för avsikt att förbättra (Skolverket 2010a). Jag, liksom några av 

de intervjuade lärarana ställer sig tveksamma till om alla skolor, på ett likvärdigt sätt, kommer att 

kunna bidra till en förbättring på denna punkt i och med den ökade fokuseringen på tekniska 

hjälpmedel.  

Det är inte utvecklingen som är skrämmande, utan skolornas brist på arbetsmaterial. Denna 

typ av utrustning har låg prioritet på två av skolorna och ingen av dem har fått någon extra 

ekonomi för att kunna införskaffa hjälpmedel som datorer för att kunna uppfylla kursplanens 

krav.  De två lärarna som inte nämner denna förändring i kursplanen jobbar på skolor där 

samtliga elever har en egen dator. Denna förändring upplevs i och med denna tillgång av digitala 

hjälpmedel inte som någon svårighet i undervisningen och är på grund av detta kanske inte något 

som lärarna lagt märke till. Tillgängligt arbetsmaterial, som datorer, har gjort att dessa lärare på ett 

enkelt sätt kan jobba med dessa förmågor och kundskapskrav. Här kan man ana olikheter som 

kommer att uppstå mellan de olika skolorna samt skillnader i de kunskaper som eleverna kommer 

att få med sig under sin utbildning.  

Lindensjö och Lundgren (2000) anser att för att en reforms genomförande ska ge gott resultat 

krävs bland annat klart uttryckta mål och klarlagda resurser. De menar att det är svårt för 

aktörerna på formuleringsarenan att veta om alla de händelser som kan påverka genomförandet 

ute på realiseringsarenan, till exempel förändringar i tillgängliga resurser eller andra prioriteringar 

än reformen i sig. En viktig del inför ett reformskifte, som jag ser det, torde vara en grundlig 

undersökning kring skolornas resurser samt en idé om hur man kan sudda ut dessa skillnader.  

Uppfattningar om den nya kursplanen 

I studiens resultat kan man se att samtliga lärare är mestadels positiva till den nya kursplanen 

vilket jag tror först och främst beror på den enklare strukturen och det tydligare innehållet som 

både textanalysen och intervjuerna visar på. Även Hermanssons (2012) studie visade på att de 

flesta informanterna var positivt inställda till de nya styrdokumenten i ämnet historia och 

framförallt till det centrala innehållet som innebar en viss likriktning av ämnets struktur men även 

mer ordning och reda. Trots olika ämnesinriktningar i den tidigare forskningen verkar de flesta av 



30 

 

de intervjuade lärarna vara positiva till reformskiftet och de nya kurs- och ämnesplanerna. Det jag 

ser gemensamt mellan den tidigare forskningen och min egen studies resultat är att de nya kurs- 

och ämnesplanerana har en tydligare disposition och innehållsbeskrivning, vilket lärarna på 

realiseringsarenan uppskattar då det underlättar deras arbeta vad gäller, planering, undervisning 

och betygsättning vilket i sin tur leder till en positiv inställning.  

Samtliga lärare i min studie har blandade känslor kring det nya betygssystemet men anser ändå 

att det är bättre än vad det var tidigare. Lärarna tycker att det nya betygssystemet med flera steg är 

bättre än vad det var innan och nämner framförallt de två mellanstegen, B och D, som något 

positivt. Björn anser att dessa steg kan göra skillnader i betygsättningen och Anna anser att dessa 

mellansteg bidrar till att det är lättare att motivera eleverna att fortsätta jobba med vissa delar för 

att uppnå ett högre betyg. Detta går helt i linje med Helsing och Nilssons (2011) studie där 

samtliga av de intervjuade lärarna anser att med det nya betygssystemet är det lättare att motivera 

och förklara för eleverna var de ligger i betygsstegen samt vad de bör åstadkomma för att klättra 

uppåt. Även Sölgen och Söderholm (2011) uppmärksammar att den nya betygsskalan med fler 

betygssteg gör det mer rättvist för eleverna. Tidigare försökte lärarna i studien göra betygen mer 

rättvisa genom att sätta G+ eller G-, men slutbetyget blev i alla fall ett G, vilket jag tror kan bidra 

till att eleverna känner att betygssättningen blir orättvis. Jag uppfattar den nya betygsskalan med 

fler steg som positiv i den bemärkelsen att det blir tydligare vad eleverna har för kunskapsnivå 

och på så vis kan man även motivera eleverna till att försöka nå ett höger betyg.  

Även om lärarna tycker att det är bra med det nya betygssystemet med flera betygssteg 

framkommer det även svårigheter och direkta fallgropar med detta system. Lärarna nämner att 

det är svårt att avväga hur mycket överhäng som behövs för att ett högre betyg ska sättas samt 

kravet att man måste ha uppfyllt nästan alla delar på C för att få ett D, känns orättvist.  

Ytterligare problematik som nämns är att man måste uppnå alla kunskapskrav för att få 

betygen A, C eller E. vilket både Björn och Eva upplever att det kan bli väldigt missvisande. I 

Skolverkets omfattande utvärdering, NU 03, har man uppmärksammat att det finns skillnader 

mellan betyget och elevernas måluppfyllelse och att detta kan bero på att lärarna inte tycks kräva 

att eleverna når samtliga uppnåendemål för att få betyget Godkänt (Myndigheten för 

skolutveckling 2008). Björn nämner i intervjun att en allmän uppfattning var att man kunde 

bortse från något av målen och ändå sätta ett godkänt betyg, nu måste kunskapskraven istället 

tillfullo vara uppfyllda. Detta sätt att betygsätta elever, genom att endast vissa mål bedöms, tror 

jag påverkas väldigt mycket av lärarens värderingar i hur och vad som är viktigt och som ska 

bedömas och blir på så vis orättvist för eleverna. Min uppfattning är att den nya kursplanen 

tydligare har lyft fram att samtliga kunskapskrav måste uppfyllas för att uppnå betygen A, C eller 

E, med tanke på resultatet från Skolverkets utvärdering och för att uppnå en rättvisare 

bedömning. Denna förändring kommer att påverka lärarna redan under planeringen av 

undervisning så att genomförandet av undervisningen och bedömningen tydligt länkas samman.  
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Inget av detta har dock nämnts i den tidigare forskningen vilket jag tror beror på att det tar tid 

att sätta sig in i något nytt. Eftersom den nya läroplanen implementerades hösten 2011 hade 

aktörerna på realiseringsarenan ännu kanske inte hunnit bygga upp en förståelse för de nya 

styrdokumenten eller hunnit reflektera över vad som sker i undervisningen och varför. Claes 

anser att det är en process som kommer ta tid, det är inget man ändrar bara på en vecka. När den 

tidigare forskningen genomfördes, HT 2011 och VT 2012, hade lärarna ännu inte hunnit sätta 

slutbetyg med hjälp av det nya betygssystemet vilket såklart påverkar utfallet och jag tror att det är 

därför dessa skillnader uppkommit mellan den tidigare forskningen och min egen studie. 

Ytterligare en svårighet i betygs- och bedömningsarbetet som flertalet av lärarna nämner, är att 

tolka kunskapskraven och veta var gränsen mellan värdeorden går. Detta verkar vara 

genomgående mellan de olika ämnena och syns även i den tidigare forskningen. Hermansson 

(2012) skriver att det svårtolkade betygssystemet, som dessutom saknar anvisningar och 

bedömningsexempel, hör till den starkaste kritiken från lärarna. Även Sölgen och Söderholm (2011) 

uttrycker att kunskapskraven uppfattas av lärarna som svårtolkade med formuleringar som ”till viss 

del” och ”relativt väl”. Både Björn och Claes önskar mer vägledning vad gäller kunskapskravens 

värdeord och Claes ser tydliga skillnader mellan de olika lärarnas uppfattningar kring kunskapskraven. 

Denna tolkningsradie som skapas kring kunskapskraven tror jag kan leda till en orättvis betygsättning. 

Däremot uttrycker Helsing och Nilson (2011) att det var den tidigare kursplanen för Svenska A som 

skapade vida utrymmen för tolkning av betygskriterierna och att detta nu kunde undvikas i och med 

att kunskapskraven i kursplanen för Svenska 1 har förtydligats och utvecklast till fler punkter. En 

anledning till denna skillnad i resultatet kan bero på hur de tidigare kursplanerna i respektive ämne 

uppfattats. Eva tycker till exempel att det inte är så stora skillnader mellan den tidigare kursplanens 

mål och de nuvarande kunskapskravens innehåll och struktur annat än att de är något tydligare nu. 

Den tidigare kursplanen i bild i Lpo94 kanske inte skapade så vida utrymmen för tolkning av 

betygskriterierna som kursplanen i Svenska A gjorde. Jag tror att det dels kan skilja mellan de tidigare 

kursplanerna i respektive ämne men även att de nya kursplanerna skiljer sig åt och att förändringarna 

därför uppfattas på olika sätt.  

Omstrukturerad undervisning 

Samtliga lärare i min studie har på något sätt behövt strukturera om sin undervisning i och med 

införandet av den nya kursplanen, Lgr11, och i första hand är det uppgifterna som har 

strukturerats om. Anna nämner att hon strukturerat om sin undervisning genom att bland annat 

göra tydliga uppgifter där kursplanens olika delar finns med. Claes och Eva nämner att de fått 

ändra uppgifternas innehåll men även uppgifternas fokus.  

Samtliga studier i den tidigare forskningen visar på att lärare, oavsett ämne, på något vis har 

strukturerat om sin undervisning i och med reformskiftet. Helsing och Nilsson (2011) nämner att 

den nya kursplanen för Svenska 1 kan komma att ställa högre krav på både lärare och elever, 

vilket kommer att påverka lärarnas undervisning. Jag tror även att bildämnets kursplan kräver att 
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lärarna ser över sin undervisning och gör justeringar för att uppfylla de förändringar och krav 

som finns i kursinnehållet. Detta är också något som Björn nämner, den nya kursplanen har 

medfört att han har blivit noggrannare i sin planering och att han framförallt har sett över sina 

uppgifter så att de kan kopplas till kursplanen och de förmågor som eleverna ska utveckla. Både 

Claes och Eva talar också om hur de arbetar mycket mer strukturerat och att den pedagogiska 

planeringen numera är en viktig del i detta arbete.  

Bara en av de intervjuade lärarna nämner att hon ändrat sin undervisning metodmässigt, men 

det är inget som hon går djupare in på. Två av lärarna arbetar sedan tidigare med digitala verktyg, 

som datorer, i undervisningen och har därför kanske inte behövt ändra undervisningsmetod i 

samma utsträckning. Claes däremot, som jobbar på en skola där man prioriterar digitala verktyg 

lågt kan av den anledningen helt enkelt inte ändra sin undervisning då han saknar arbetsmaterial. 

Ytterligare en anledning som kan påverka lärarnas val av arbetsmetod är dålig kunskap och 

erfarenhet av att jobba med tekniska hjälpmedel i undervisningen. Jönsson m.fl. (2011)  anser att 

det är väldigt viktigt att Skolverket kommer med stöd för bedömning av arbete med digitala 

medier då den nya läroplanen kräver att man som lärare måste bedöma hur eleverna praktiskt 

hanterar digitala verktyg och tolkar informationen från dessa.  

Metoddiskussion 

I studien används både textanalys och intervju som metod för att samla in empiriskt material om 

studiens frågeställningar vilket kan öka trovärdigheten i studien i och med att flera metoder 

används för att undersöka samma fråga.  

Flera problem kan uppstå vid en kvalitativ textanalys. Ett av dessa är att forskaren måste fatta 

beslut som är grundade på sina egna tolkningar och analyser. Esaiasson (2007) påpekar även 

vikten av att behålla fokus på undersökningens problemställning för att inte riskera att gå in på 

irrelevant fakta som inte hör till undersökningens intresse. Resultatet vid tolkande analyser kan 

även påverkas av till exempel frågans karaktär, valet av tolkningsperspektiv samt forskarens 

avstånd till texten. Det betyder att studiens tolkning kan se annorlunda ut jämfört med liknande 

studier gjorda från ett annat perspektiv eller av en annan forskare.  

Att ha intervju som metod tycker jag har varit ett bra verktyg som gett möjlighet till förståelse 

som jag tror är svårt att uppnå genom till exempel enkäter. Vid intervjuer finns tillfälle att ställa 

följdfrågor samt möjlighet till mer uttömmande svar men det kan också innebära vissa 

svårigheter. En viktig faktor är den intervjuades strategier i intervjun och hur denne medvetet 

eller omedvetet använder strategier för att bemöta frågor. Personen normaliserar åsikter eller 

säger sådant som intervjuaren vill höra. Det kan även handla om standardiserade åsikter eller 

språk. Ytterligare faktorer som påverkar en intervju är att i detta sociala möte finns det 

maktförhållanden inbyggda, men även intervjuarens kompetens samt tid och plats är något som 

påverkar. Att tre av de fyra intervjuerna gjordes över telefon tror jag inte har påverkat mitt 

resultat. Intervjupersonerna har själva valt telefonkontakt och även tidpunkt vilket 
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förhoppningsvis gör att personen i fråga känner sig bekväm. Samtliga intervjuer spelades in vilket 

medförde, trots telefonintervju, större kontakt med informanten än om fokus hade behövt läggas 

på att skriva ner vad som sades. En annan fördel med att spela in hela samtalet är att man alltid 

kan gå tillbaka till inspelningsmaterialet och riskerar inte att missa något. Det är även lättare att 

använda sig av citat. 

Förslag till vidare forskning 

Det vore absolut intressant att se studien i större omfattning men även under en längre period för 

att se om det sker någon förändring efter en längre tid med tanke på att studien genomfördes så 

tätt inpå implementeringen av den nya kursplanen Lgr11. Det vore även intressant att undersöka 

elevernas upplevelser och åsikter kring den nya betygsskalan som infördes i och med den nya 

läroplanen. Ytterligare en intressant riktning skulle vara att intervjua aktörerna på 

formuleringsarenan för att få en djupare förståelse för arbetet som ligger bakom reformskiftet.  
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Bilaga 1 - preliminär intervjuguide (pilotintervjun) 

1. Tema 1 – Biografiska bakgrundsfrågor 

 

2. Tema 2 – Bildlärarnas tolkning av ämnesplanen i bild 

2.1. Undertema: Likvärdig bedömning 

2.2. Undertema: Formuleringar 

2.3. Undertema: Tydlighet 

 

3. Tema 3 – Ämnesplanen i praktiken 

3.1. Undertema: Likvärdig undervisning 

3.2. Undertema: Undervisningsförberedelser 

3.3. Undertema: Övergången från gamla kursplanerna till de nya ämnesplanerna 

3.3.1. Undertema: Uppgifters konstruktion  

3.3.2. Undertema: Betygsättning 

 

4. Tema 4 – Allmänna tankar kring elevernas förståelse för kunskapskraven 
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Bilaga 2 – slutlig intervjuguide 

Tema 1 – Biografiska bakgrundsfrågor (uppvärmning, ej till studiens syfte) 

 Ålder 

 Antal år inom läraryrket 

 

Tema 2 – Allmänna åsikter angående förändringarna i bildämnet 

 Vilka skillnader respektive likheter har du uppmärksammat mellan den gamla och den nya 

kursplanen i bild?  

 Berätta vad du tycker om den nya kursplanen? 

 Upplever du några svårigheter eller förbättringar med den nya kursplanen?

 Har utvecklingen, enligt dig, varit mestadels positiv eller negativ?

 

Tema 3 – Förändringar i den egna undervisningen 

Undertema 3.1 – Undervisning 

 Har förändringarna i ämnet bild påverkat dig till att strukturera om din undervisning, 

innehållsmässigt eller metodiskt?  

 Om så är fallet, på vilket/vilka sätt?  

 Om inte, förklara argumenten för detta val.  

 Har nytt arbetsmateriel behövt införskaffats?  

 Saknas resurser av något slag? 

 

Undertema 3.2 – Betygs- och bedömningsarbete 

 Hur uppfattar du kunskapskraven?  

 Hur upplever du det nya betygssystemet? 

 Har det nya betygssystemet, med tillhörande kunskapskrav, påverkat/förändrat din 

undervisning sedan den trädde i kraft? Beskriv hur. 

 Hur upplever du kursplanen i bild som hjälpmedel i betygsättning och bedömning? 

Finns det andra hjälpmedel? 

 Hur mycket har eleverna varit involverade i bedömningsprocessen för att förstå 

betygsgränserna? 
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Bilaga 3 

Hej 

 

Jag heter Maja Fredriksson och studerar vid Uppsala Universitet till lärare. Mina 

huvudinriktningar är bild och media och just nu läser jag min sista termin och skall därför under 

hösten göra mitt examensarbete inom bild- och mediaområdet. 

 

Min uppsats är en undersökning om den nya kursplanen i bild som infördes i och med den nya 

läroplanen Lgr11. Det är viktigt för min studie att intervjupersonerna även har arbetat med 

Lpo94. Nu söker jag bildlärare på högstadiet som kan ställa upp på en intervju om cirka 30-40 

minuter. 

 

Det är självklart frivilligt att ställa upp på intervju och man kan när som helst avbryta samarbetet, 

även efter det att intervjun är utförd. De uppgifter som insamlas kommer inte att användas för 

annat syfte än undersökningen i mitt arbete och varken namn på lärare eller skolor kommer att 

publiceras i undersökningen. 

 

Jag är väldigt tacksam för svar och kan du tänka dig att delta så får du gärna föreslå tid och plats.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Maja Fredriksson 

 
majafredriksson@hotmail.com 
073-544 50 59  
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