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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka förändringar av Lgr11:s kursplan i bild i jämförelse med 

den föregående, Lpo94. För att genomföra detta på ett tillfredsställande sätt har vi i första delen 

undersökt kursplanerna utifrån en textanalys och i den andra delen undersökt bildlärares 

uppfattningar av dessa kursplaner. Slutligen har relationen mellan dessa delar analyserats ur ett 

fenomenografiskt perspektiv. Undersökningens metod har varit samtalsintervju och textanalys.  

Detta innebär att vi använde textanalys utifrån syftet att beskriva sådana aspekter av verkligheten 

som är av intresse. I samtalsintervjuerna ingick sex lärare från grundskolans åk. 7 - 9. Resultatet 

visar att bildlärares uppfattningar av den nya kursplanen är spridda.  En tolkning av detta resultat 

är huruvida Lgr11 är tolkningsbar av lärare och därför innefattar olika uppfattningar av 

bildämnet. En annan tolkning utifrån textanalys och intervjuer är förstärkningen av det 

kommunikativa och att digitala medier framhävs i Lgr11: kursplan i bild i jämförelse med Lpo94. 

Det finns en dynamisk relation mellan de förändringar som kursplanen introducerar och de 

förändringar som lärarna genomför utifrån de uppfattningar de har av den nya kursplanen. Vi 

anser att dessa uppfattningar är en del av den omstrukturering av bildämnet som vi iakttagit 

utifrån det empiriska material och den tidigare forskning vi tagit del av.  

 

 

 

Nyckelord: digitala medier, omstrukturering, förändring, fenomenografi, Lgr11, Lpo94, bildämnet 
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1. Inledning  
I samband med att vi har gått vår lärarutbildning så har vi befunnit oss vid ett vägskäl mellan den 

gamla läroplanen Lpo94 och den nya Lgr 11. Vi har både praktiserat den tidigare läroplanen i 

bild, samtidigt har vi också fått möjligheten att förhålla oss till den nya läroplanen i bild. Lgr 11 

färgade således vårt sätt att se på bildämnet som ett kommunikativt ämne vilket bidrog till att vi 

valde att bygga på vår utbildning med IKT, det vill säga Informations, kommunikations teknik.  I 

korthet handlar IKT begreppet om utrustning såsom datorer, digitalteknik skrivtavlor och annan 

digitalutrustning som poängterar de kommunikativa egenskaperna av den innefattade tekniken 

(Hylén, 2011). Syftet var dels att vi skulle bli bättre rustade när det gäller hanteringen av den 

digitala tekniken och dels för att hitta pedagogiska verktyg som kan underlätta undervisningen 

med uppfyllandet av Lgr11. Ju längre in i utbildningen vi har kommit har vi blivit mer och mer 

varse om att kursplanen ställer högre krav och är mer komplex och kräver djupare förståelse av 

den. Idén om att vi skulle kunna möta upp de krav som ställs på oss med rätt kompetens med 

hjälp av vår IKT utbildning har vi således börjat omvärdera. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi istället fått möta lärare vars dilemman handlar om hur de skall få tiden att räcka 

till, och hur de skall få underlag för betyg och bedömning av elevernas arbeten. Överlag har vi 

bevittnat delade meningar hos bildlärare om bildämnets innehåll och undervisning. Dessa 

erfarenheter har inspirerat oss till att vilja undersöka detta område på ett djupare plan dels genom 

att intervjua bildlärare angående hur de uppfattar och tolkar den nya kursplanen i bild och genom 

en textanalys av Lpo94 och Lgr11. 

Arbetsfördelningen har sett ut så här: Ek Karlsson har huvudsakligen skrivit inledning och 

bakgrund, annan forskning samt figur 1 och figur 2, metod av textanalys och resultat av 

textanalys. Hazelius Forthomme har huvudsakligen skrivit sammanfattning, tidigare forskning 

och teoretiskt perspektiv, metod av intervju och resultat av intervju, Övrigt är skrivet gemensamt.  

Vi vill tacka vår handledare David O. Kronlid för att ge oss positiv feedback när det behövdes. Vi 

vill även tacka de bildlärare som ställde upp på de intervjuer vi genomförde och gjorde detta 

arbetet möjligt.  

Marianne Ek-Karlsson och Maria Hazelius Forthomme   

Uppsala dec 2013 

 
 
 

 



Rapportnummer: 2013ht 00698 

 6 

2. Bakgrund 
I bakgrundsdelen presenterar vi hur läroplanen blir till, ämnets aktualitet och bildämnet i förändring.  

 
 

2.1 Hur läroplanen blir till 
 
På samma sätt som man i kyrkliga sammanhang alltsedan 1600-talet ställt frågan, vad står skrivet? har svenska 
pedagoger sökt sitt rättesnöre i Lgr eller Lpo och frågat – Vad säger läroplanen? (Hartman, 2004, s. 64) 
 
 
I litteraturen det pedagogiska kulturarvet beskriver författare (Hartman, 2004) hur det pedagogiska 

förflutna har haft påverkan på den pedagogiska verksamheten som finns i dag. Boken är skriven 

med tanke på den lärarutbildningen som var aktuell 2004. Hartman beskriver hur skolans 

måldokument haft en central ställning i svensk utbildning, vilket särskilt kom att gälla åren efter 

grundskolereformen. När de tidigare skolformerna skulle förenas i en ny, med nytt innehåll och 

nya arbetssätt (Ibid., s. 64). Dessa texter är enligt författaren i allmänhet ett resultat av en 

omfattande arbetsprocess där många är inblandade. Det är oftast några få som håller samman 

arbetet och kommer med förlösande idéer och formuleringar. Dessa personer kan ses som 

läroplanernas anonyma författare. Bengt Collert hörde till en av de anonyma läroplansförfattare 

och ansvarade för texterna i Lgr62 och Lgr69. I Collerts minnesanteckningar redogör han för det 

komplicerade spelet bakom läroplanernas framväxt. Vidare beskriver Hartman Cullerts 

arbetssituation såsom mycket komplicerad. Allt ifrån att vara underställd cheferna på 

Skolöverstyrelsen som i sin tur var underställd utbildningsdepartementet osv. Experter och 

kommittéer, påtryckargrupper ville finnas med och säga sitt. Olika direktiv och riktlinjer korsade 

varandra från olika håll. Det fanns ett spänningsfält där läroplansarbetet skulle lotsas (Ibid., s. 65). 

Enligt Hartman utgick Cullert i sitt arbete utifrån den egna lärarkunskapen och utifrån många års 

erfarenheter av elever, undervisning och skola. I Cullerts minnesanteckning framkommer det att 

den största betydelsen för tillkomsten av Lgr62 och Lgr69 var det stora antalet referensgrupper 

bestående av lärare med gedigen skolbakgrund. Dessa låg till grund för utformningen av 

läroplanernas låg och mellanstadiedelar även högstadiedelen formulerades på samma grund. Det 

framkom att det fanns motsättningar mellan beprövade erfarenhetens och skolforskningens 

företrädare. Vidare beskriver Hartman hur 1990-talets läroplansutveckling fick en annan 

inriktning där bl.a. lärarerfarenheten fått ett minskat inflytande och politiken fått allt större. 

Författaren avslutar kapitlet med följande det återstår att se om den praktiska lärarkunskapen kan återta 
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något av sitt förlorade inflytande nu när frågan om hur skolans mål ska uppnås har överlåtits till lärarna på 

fältet.( ibid., s. 266). 

2.2  Ämnet aktualitet  
Petra Truedsson bildlärare i Helsingborg tillhörde den referensgrupp som var med och gav 

synpunkter på den nya läroplanen Lgr11. Hon anser att den nya kursplanen ställer krav och 

inbjuder till en helt ny pedagogik, vilket hon anser vara positivt. En ny kursplan som måste läsas och 

tolkas men också ställer detaljerade krav och inbjuder till helt ny pedagogik (Lärarnas nyheter, 2011). 

 Kursplanerna består av tre delar vilka innehåller syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Med 

syftet motiveras ämnets existensberättigande, där finns meningen med målen i undervisningen. I 

det centrala innehållet beskriver skolverket vad som skall behandlas i undervisningen och är till 

för att strukturera innehållet.  Med kunskapskraven är syftet att hjälpa läraren att sätta den sex 

gradiga betygskalan. Staffan Lövgren är lärarutbildare på Uppsala universitet och var med och tog 

fram den nya läroplanen. I en intervju belyser han vikten av att lärarna verkligen läser och 

funderar över kursplanen, och allra helst det diskussionsunderlag som skolverket har tagit fram 

för Lgr11(Lärarnas nyheter, 2011). Han anser även att det är lärarens uppgift att tolka läroplanen 

och implementera de begrepps som lyfts fram i kursplanen i sin undervisning. Vad Staffan 

Lövgren också lyfter fram är den kommunikativa dimensionen i bildämnet vi befinner oss i en visuell 

kultur, vi har enormt med bilder omkring oss, det räcker inte att göra egna bilder, man måste ut och förstå... 

ämnet är både skapande och tolkande, därför handlar det framförallt om att förstå (Lärarnas nyheter, 2011). 

Vilket även  framkommer i skolverkets kommentarmaterial (2011)  där kursplanerna vill integrera 

två beståndsdelar: att skapa/framställa och att analysera/tolka.  

 

.   

 

2.3 Bildämnet i förändring  
Bildämnet har över tid genomgått en intressant förändring, där betoningen tidigare låg på fritt 

skapandet och på dess uttrycksform. Genom denna förändring har dess namn genomgått en 

förändring vilket tidigare var omnämnt som teckning till nuvarande namn bild. Detta visar på en 

förskjutning över tid i ämnets syfte och innehåll. Bildämnets fria skapande har således dominerat i 

bildämnet tidigare, dock har det skett en ändring i och med det ökade inflöde av massmediala 

bilder. I den senaste rapporten från skolverket om IT-användning och IT-kompetens i skolan 

(2013), visar att IT-planer och uttalade IT-strategier har minskat sedan 2008. Rapporten visar 
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även på att i stort sett har IT-användning inte ökat sedan den sista rapporten även om datorer för 

elever och lärare har ökat markant. Detta kan tänkas vara kopplat till hur pedagogen använder sig 

av IT i klassrummet eller inte. Vad som även framgår av rapporten är att lärare som rektorer 

upplever ett stort behov av kompetensutveckling, så mycket som 73 % av lärarna upplever att de 

inte har tillgång till pedagogiskt IT-stöd (Skolverket, 2013).  

 

I förorden till studentlitteraturen bilder i skolan kommenterar prefekten Lindqvist vid Uppsala 

universitet att lärarutbildningen bär en del av ansvaret för det som sker i det allmänna 

skolväsendet, varje lärare som vi utbildar för förskola, grundskola och gymnasium skall inte bara klara sin 

uppgift som lärare i dagens skola, utan bör vara beredd att föra den pedagogiska utvecklingen vidare (Karlsson, 

Lövgren, 2001, s. 7). Vidare menar Lindqvist att lärarutbildningen ständigt behöver ifrågasätta 

hävdvunna vanor och i stället pröva och utvärdera nya metoder i syftet att uppnå ett 

framgångsrikt lärande i framtiden. Han lyfter fram kommunikation och media såsom de områden 

som gör anspråk på nytänkande i utbildningen av lärare. Enligt Lindqvist har bildämnet alltid 

legat långt fram när det gäller att använda nya bildmedier i undervisningen (2001, s. 9).   

 

Vi har insett att den nya läroplanen ställer högre krav än den föregående och kursplanen kräver 

att vi tolkar den. Därför vill vi med detta examensarbete ta del av andra bildlärares uppfattningar 

med utgångspunkt i Lpo94 och Lgr11, där vi undersöker hur den nya kursplanen i bild tolkas av 

bildläraren och huruvida den i sin tur inbjuder till en ny pedagogik. 
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3. Litteraturöversikt  
I litteraturöversikten kommer vi att ta upp tidigare forskning som underbygger vår studie. De 

forskningsstudier nedan syftar således på att visa de forskningsfält, vilket ligger nära och 

angränsar till vår undersökning, för att placera vår studie i relation till tidigare forskning och 

belysa dess aktualitet.  

 

3.1 Tidigare forskning  
Vid svenska universitet har det sedan flera år funnits ett ämnesdidaktiskt råd vilket har i syfte att 

främja forskning inom didaktik, skolämnen och universitetsämnen. Detta för att få tillstånd 

spännande möten och utväxlingar av erfarenheter från skilda ämnestraditioner (Marner, 

Örtegren, 2013, s. 4). Utifrån detta forum har Anders Marner och Hans Örtegren i en spännande 

studie visat på intressanta aspekter av implementeringen av digitala medier i bildämnet. I den 

forskningen ingår i ett forskningsprojekt benämnt, Skolämnes paradigm och undervisningskultur i 

skärmkulturen - bild, musik och svenska (2013, s. 4). Dess relevans för vår studie är att digitala medier 

och betoning av kommunikativa inslag finns i större utsträckning än i den tidigare läroplanen 

(Skolverket, 2011). I artikeln används begreppet paradigm som det heliga i ämne det vill säga det 

som inte kan tas bort. Ämnesparadigmet uttrycks även i kursplaner och sträcker sig ofta i tid och 

där förändringar oftast är långsamma. Vad författarna ser i sitt forskningsresultat är att det kan 

utmejslas fyra typer av implementering av digitala medier i bildämnet såsom: motstånd, addering, 

inbäddning och digitala mediers dominans. Motstånd visar på lärares ovilja till mediet eller okunnighet 

och även elevers ovilja att se digitala mediers relevans för bildämnet. I motstånd ses även resurser 

och ramfaktorer utgöra en viktig del. Petterson och Åsén menar att nya läroplaner modifierar 

ämnet så det breddas och leder slutligen till stoffträngsel (Petterson, Åsén, 1989, Marner, 

Örtegren, 2013, s. 40). Stoffträngsel betyder att ämnet får mera stoff att tillhandahålla (Petterson, 

Åsén, 1989).  Addering är när ytterligare moment läggs till i ämnet, som även det kan leda till att 

irritera redan hårt belastade lärare och som i sin tur leder till stoffträngsel. Inbäddning betyder när 

digitala medier ses som en naturlig del i ämnet. Digitala mediers dominans är när bildämnet har 

förändrats och dess kärna eller paradigm har blivit till ett nytt ämne.  

 

I artikeln tar författarna upp fotografiets intåg i konstvärlden under 18-1900 talet. Fotografiet 

sågs med stor skepticism av konstnärer för dess själlösa kopiering, vilket kan ses som en likartad 
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diskussion angående dagens digitala verktyg inom bildämnet i motstånd. Fotografiets intåg visar de 

spänningar som kan uppstå i förhållande till när äldre bildteknologi och ny teknologi utvecklas. 

Enligt Marner och Örtegren sker implementeringen av digitala medier i bildämnet långsamt. 

Under 60-talet ansågs det för-digitala paradigmskiftet ha skett med ett breddat bildbegrepp som 

ersatte det snäva konstbegreppet. Därför ansågs ämnet vara väl förberett för de digitala medierna. 

Utifrån Petterson och Åséns forskning (1989) och vad Marner och Örtegren instämmer med är 

att ämnet inte var förberett och att nya kursplaner i bild snarare breddar än skapar en ny 

inriktning för ämnet (Marner, Örtegren, s. 40). Vidare menar de att kursplaner ses som ideala 

snarare än som redskap för att förverkliga förändringar inom bildundervisningen (Marner, 

Örtegren, 2013, s. 44).  

 

I en forskningsstudie från University of Bristol, av Sutherland et al (2004) ligger fokus på IKT 

inom skolan och huruvida detta kan hjälpa undervisning och lärande. Forskningsfokus ligger 

framförallt på huruvida lärandet kan utvecklas i situationer där elever har svårt att lära. Den 

teoretiska utgångspunkten är sociokulturella teorin utifrån Vygotsky (1978), vilket utgår ifrån att 

alla människors aktiviteter är medierade genom att vi använda artefakter (egen översättning av Maria 

Hazelius, Sutherland et al, 2004, s. 414). Dessa studier genomförs framförallt i ämnen såsom 

engelska, historia, matematik och musik. Något som nämns är huruvida elevers intressen och 

kulturer utanför skolans väggar är av vikt och att IKT ofta handlar om utanför-skolan-aktiviteter 

(outside-school-activites). Vad som framförallt är av intresse i artikeln Transforming teaching and 

learning: embedding ICT into everyday classroom practices är huruvida integrering av IKT förändrar 

ämnesinnehållet. Det innebär inte bara ett sätt att använda ett verktyg utan det handlar om hur 

det omformar eller transformerar ämnet som sådant. Vad de inser i denna forskningsstudie är att 

IKT inte är helt oproblematiskt och att det gäller för lärare och ledning att förstå detta. Vad de 

också anser är att det man gör i skolan ska spegla hur man gör det utanför skolan. Det betyder att 

använda penna och papper i vissa fall och i andra ett program på datorn. Denna artikel är 

relevant för de aspekter av bildämnet som är under förändring och där vi ser vissa transformeringar 

i delar av ämnets innehåll och kärna.  Dessa artiklar har bidragit till att styrka de tankar kring den 

omstrukturering och förändring vi resonerat kring i vår studie.  

 

Andra intressanta arbeten har inspirerat oss att synliggöra de aspekter av ämnets praktisk-

estetiska traditioner. Vilket framkommer i examensarbete Teori och praktik i bildämnet av Alexandra 

Sjöblom och Annelie Hammarström (2013). Deras studie syfte är att belysa och förklara den låga 

måluppfyllelse som bildämnets teoretiska delar har. Det är utifrån denna studie vi fått inspiration 
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att genomföra fenomenografiska ansatser på vårt arbete. Vad som framkommer i resultaten är 

huruvida bildämnet är en slags rekreation och uppfattas som skolans ”underdog”.  

 
 

 

4 Teoretiskt perspektiv 
I denna studie avser vi att undersöka uppfattningar av förändringar utifrån Lgr11 och Lpo94, 

således har vi lagt en fenomenografiskt ansats på undersökningen. För att uppfylla detta utgår vi 

ifrån en textanalys av Lgr11 och Lpo94 som beskriver de aspekter av de fenomen vi undersöker, 

första ordningens perspektiv. Den andra delen undersöker vi bildlärares uppfattningar om 

förändringar av dessa kursplaner, det andra ordningens perspektiv. I följande avsnitt kommer vi 

således att presentera det teoretiska perspektiv som används i detta arbete.  

 

 
 

4.1 Fenomenografin  
 

Fenomenografin är en kvalitativ empirisk forskningsansats som utvecklades av Ference Marton 

med flera vid Göteborgs Universitet på 70-talet. Fenomenografins meningsinnehåll är att 

intressera sig för uppfattningar av olika aspekter på omvärlden (Uljens, 1989, s. 10). Dess huvudteori 

behandlar människors skilda uppfattningar om företeelser och fenomen runt omkring oss och 

detta främst inom pedagogiska studier. Av intresse är att människan möter sin omvärld mot en 

bakgrund (Ibid., s. 21) och erfarenhet och detta är utgångspunkten för olika uppfattningar om och 

av ett fenomen. Vad som även bör nämnas är att uppfattningar är ett centralt begrepp och uttrycker 

det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller det för givet tagna i vår omvärld (Ibid. s. 

19).  

 

Fenomenografin är att granska människors uppfattningar och det är därför av vikt att visa på 

forskarens aspekter av verkligheten. Inom fenomenografin talas det om första ordningens 

perspektiv och andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv är de yttranden om 
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omvärlden, där forskaren riktar sig direkt på företeelser som i vår studie är skillnader mellan 

Lgr11 och Lpo94:s kursplaner. Andra ordningens perspektiv innebär att koncentrera sig på 

mänskliga uppfattningar av verkligheten vilket i denna studie innefattar bildlärares uppfattningar 

(Uljens, s. 17).  

 

För att få ett resultat utifrån fenomenografiska teorier genomförs en komparation mellan första 

och andra ordningens perspektiv som resulterar i beskrivningskategorier. Detta innebär att 

forskaren kommer fram till sitt system av beskrivningskategorier genom att relatera utsagorna till 

något annat än utsagorna själva. Det är forskaren som gör tolkningen, vilket betyder att forskaren 

ser på sitt material utifrån något perspektiv och försöker förstå och begripliggöra materialet med 

hänsyn till undersökningens utgångspunkter (Uljens, s. 82). Första och andra ordningens relation 

är användbart då vi talar om förändringar av individers uppfattningar. Kombinationen av 

termerna perspektiv och relation innebär att vi kan rikta vår uppmärksamhet på en första och andra 

ordningens relation som behandlar samma forskningsområde (Ibid., s. 17). 

Beskringskategorierna används för att för att sammanföra kvalitativt skilda uppfattningar som en 

grupp har om samma fenomen (Ibid., s. 39). Detta utgör de resultat som studien sedan lutar sig 

mot. Beskrivningskategorierna har Morton uttryckt som parenteser av uppfattningar som om de 

vore ”frusna” tankeformer (Ibid., s. 196). 

 

4.2 Centrala begrepp  
Begreppen uppfattning, perspektiv och relation är centrala genom hela vårt arbete och det är dessa 

begrepp som är våra analytiska verktyg.  

 

Uppfattningar är ett centralt begrepp som uttrycker det som är underförstått och det som inte 

behöver sägas(Uljens, s. 19), det vill säga förståelsen av något speciellt fenomen. Vi kommer i 

studien även uttrycka åsikter från bildlärare, som därför också uttrycker företeelser om något.  

 

Enligt Uljens används begreppen första ordningens perspektiv i samband med att forskaren själv 

direkt beskriver sådana aspekter av verkligheten som är intressanta att undersöka. Begreppet 

andra ordningens perspektiv innebär att det är intressant att beskriva hur andra personer uppfattar 

olika aspekter av verkligheten (Uljens, s. 13). Således uttrycker Uljens att första och andra 

ordningens perspektiv är två begrepp med vilka två olika forskningsproblem kan urskiljas. Den 

första koncentrerar sig på verkligheten och den andra koncentrerar sig på mänskliga 
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uppfattningar av verkligheten (Ibid. s. 17). Vidare beskriver Uljens första och andra ordningens 

relation såsom användbart då vi talar om förändringar av individers uppfattningar. Kombinationen 

av termerna perspektiv och relation innebär att vi kan rikta vår uppmärksamhet på en första och 

andra ordningens relation som behandlar samma forskningsområde (Ibid. s. 17). 

 

Att beskriva det fundament vi utgår ifrån det vill säga redovisa för de utgångspunkterna för de 

kvalitativa analyserna är enligt Uljens svårt. Han ställer frågan i vilken mening kan forskaren 

beskriva sin förförståelse eller sitt eget paradigm (Uljens, s. 34). Svårigheten handlar om att stiga av 

den grund vi står på då vi skall beskriva den samma. Vidare anser Uljens att vi som forskare kan 

sägas vara bundna till vårt paradigm och till vår levda värld vilket innebär att vi aldrig till fullo kan 

stiga ut ur utan att hamna i något annat paradigm (Ibid. s. 35).  Enligt Uljens innebär forskarens 

perspektiv att definiera frågeställningarna på förhand. 
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5. Syfte och frågeställning  
Studiens syfte är att undersöka förändringar av Lgr11:s kursplan i bild i jämförelse med den 

föregående, Lpo94. För att genomföra detta på ett tillfredsställande sätt har vi i första delen 

undersökt kursplanerna utifrån en textanalys och i den andra delen undersökt bildlärares 

uppfattningar av dessa kursplaner. Slutligen har relationen mellan dessa delar analyserats ur ett 

fenomenografiskt perspektiv. 

Vi konkretiserar vårt syfte i följande frågeställningar: 

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

gamla kursplanen, Lpo94? 

2. Vilka förändringar har bildlärarna uppfattat med Lgr11:s betygsystem? 

3. Vilka förändringar har bildlärarna uppfattat mellan den gamla kursplanen, Lpo94 och 

den nya kursplanen, Lgr11, i bild? 

4. Hur uppfattar bildlärarna implementering av digitala medier i undervisningen?  
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6. Metod  
I detta kapitel redogör vi för proceduren bland annat genom en figur där vill vi beskriva och 

förtydliga hur vi har gått tillväga. Detta åtföljs sedan av underrubrikerna; Metod för textanalys, Urval 

av texter och Reflektion av metod, vilket alla är författade av Marianne Ek-Karlsson. Metod för intervju, 

Urval inför intervju, Etiska aspekter och Reflektion av intervju är skrivna av Maria Hazelius Forthomme.  

6.1 Procedur  
 

                                              

                         
                                              

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  Analysmodel l  

 

 

 
Vi har i denna studie utgått utifrån det empiriska materialet i vår undersökning det vill säga. 

textanalys och intervju som utgör analysens första steg och som illustreras i figur 1. Detta 

material resulterar således i första och andra ordningens perspektiv. Enligt Uljens innebär första 

ordningens perspektiv att forskaren inriktar sig direkt på företeelsen som i detta fall är 

    
    Lpo 94 
     Lgr11 
Textanalys av Ek-
Karlsson 

 
       
      Bildlärare 
Intervju av Hazelius 

 Resultat 1:a 
ordningens 
perspektiv 
”textanalys” 

 Resultat 2.a 
ordningens 
perspektiv 
”intervju” 

  
Gemensam 
analys och 
komparation 
mellan 1:a och 
2:a 
ordningensper
spektiv   

Beskrivningskategorier 
     (Resultat) 

 
    Utfallsrum 
(huvudresultat) 

Steg 2 

Steg 3 

Steg 1a 

Steg 1b 

Steg 4 
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skillnaderna mellan Lpo94 och Lgr11. Begreppet andra ordningens perspektiv innebär att 

forskaren koncentrera sig på mänskliga uppfattningar av verkligheten, vilket i denna studie 

innefattar bildlärares uppfattningar (Uljens, s.17). I analysmodellen nedan vill vi förtydliga hur vi 

har arbetat utifrån den fenomenografiskt teorin. Den syftar också till att synliggöra vem som har 

arbetat med vad. Steg 1 visar att Ek-Karlsson har arbetat med textanalysen och Hazelius 

Forthomme har arbetat med intervjuer. I steg två sammanställs och kompareras det 

gemensamma empiriska materialet med varandra, det vill säga den första och andra ordningens 

perspektiv.  Steg 3 visar på resultatet vilket innefattar de beskrivningskategorier som framkommer 

genom analysen. Tillsammans utgör det utfallsrum som är undersökningens huvudresultat och 

det sista steget i undersökningen, det vill säga steg 4 i figuren.  

 

6.2 Metod för textanalys (steg 1a)  
 
I denna empiriska studie tillämpas en innehållsanalys där den kvalitativa textanalysen syftar till att 

ta fram det väsentliga innehållet genom noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår 

(Esaiasson, 2012, s. 210 ). Metoden är vald utifrån syftet och svarar på frågeställningen; Vilka 

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

Esaiasson menar att det är nödvändigt att konkretisera den allmänna frågeställningen till ett antal 

preciserande frågor som skall ställas till textmaterialet, (Ibid., s. 215). Förutom den ovan nämnda 

frågeställning har vi valt att använda oss av preciserande frågor: Vad har tillkommit i Lgr11, Vad är 

borttaget i Lgr11? Utifrån ett förtydligande syfte måste vi således understryka att dessa preciserande 

frågor inte presenteras under kapitlet syfte och frågeställning, utan enbart i kapitlet, resultat för 

textanalys steg 1 a. 

 I denna komparativa textanalys jämförs olika formuleringar inom Lpo 94 och Lgr11 med bland 

annat hjälp av Skolverkets kommentarmaterial. Textanalysen ämnar lyfta fram de förändringar 

och skillnader som framkommer mellan Lpo94 och Lgr11.  Textanalysen fungerar således såsom 

referenspunkt som utgör den kontext vi utgår ifrån i denna studie. Detta innebär således att vi 

som forskare gör en tolkning, där vi ser på materialet utifrån något perspektiv och försöker förstå 

och begripliggöra materialet med hänsyn till undersökningens syfte (Uljens, s.82).  Textanalysen 

fungerar som hjälp i sökandet efter innebörden i intervjuutsagor där den omnämns som första 

ordningens perspektiv, som sedan kompareras med andra ordningens perspektiv. Denna 

komparation resulterar  i beskrivningskategorier (Ibid., s.13). 
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6.2.1 Urval av texter  

Det undersökningsmaterial vi har använt oss av i denna studie är kursplanen i bild och då endast 

Lpo94 (Skolverket, 2000) och Lgr11( Skolverket, 2011). Vi anser att det urvalet är mest relevant 

utifrån den aspekten att dessa kursplaner är aktuella både före och efter reformskiftet som ägde 

rum i juli 2011. En revidering av Lpo94 gjordes av skolverket år 2000 detta på grund av att den 

inte ansågs vara tillräckligt omfattande (Skolverket, 2000). I detta arbete vill vi förtydliga att det 

handlar om den reviderade Läroplanen av Lpo94. Vi kommer således att referera till den 

reviderade kursplanen i bild i denna studie. Vi har även valt att använda oss av skolverkets 

kommentarmaterial till kursplanen i bild i Lgr11 (Skolverket, 2011). Skolverkets avsikt är att ge en 

bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstagande som ligger bakom texterna i 

kursplanerna (Ibid., s. 4). Då syftet är att jämföra kursplanerna för grundskolans senare år 

kommer vi således inte att beröra de delar gällande årskurs ett till sex. 

 

6.2.2 Reflektion av metod av textanalys  

  I studien används både textanalys och intervju som metod i syftet att samla in empiriskt material 

som svarar på studiens frågeställning.  I inledningsskedet av detta arbete fanns det en osäkerhet 

över vilken plats och funktion textanalysen skulle ha, om vi skulle använda oss av den i denna 

studie. Eftersom vi i en tidigare pilotstudie redan hade gjort en textanalys, fanns det således 

material att utgå utifrån.  Resultatet av pilotstudien var tänkt att användas som underlag i detta 

examensarbete och utgick utifrån liknade syfte och frågeställning.  Dock var vi väl medvetna om 

att detta material behövde anpassas och fungera utifrån denna studies syfte, frågeställningen och 

metod. Vi valde att arbeta vidare med textanalysen med en medvetenhet om att noggrant utgå 

utifrån vårt teoretiska perspektiv det vill säga fenomenografi och dess begrepp. Detta blir synligt 

och tydligt i steg 2 (figur1) då textanalysen som är första ordningens perspektiv kompareras med 

andra ordningens perspektiv.  
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6.3 Metod för intervju (steg 1b) 

 
Vi undersöker hur bildlärare uppfattar förändringar i Lgr11 och Lpo94, således har vi valt 

kvalitativ samtalsintervju som metod. Esaiasson med flera menar att det passar som bäst när 

forskaren vill att resultatet skall säga något om den mening människor ger till olika fenomen 

(2007, s. 252).  I denna studie innebär det andra ordningens perspektiv där forskaren studerar hur 

andra människor uppfattar omvärlden (Uljens, 1989, s. 13), vilket betyder att det gäller 

samtalsintervjuundersökning av respondantkaraktär (Ibid., s. 259).   

Esaiasson menar att förberedelser inför samtalsintervju är av vikt och innebär att forskaren 

skriver ner förförståelse i det aktuella ämnet, vilket i vårt fall är kursplanerna i bild, Lgr11 och 

Lpo94. Detta har i sin tur hjälpt oss att genomföra den intervjuguide som visar på skillnader i 

kursplanerna.  Esaiasson menar att en intervju kan ge oväntade svar, vilket i sin tur gör det 

möjligt för forskaren att ställa följdfrågor, det kan även vara av vikt för att inte missförstå den 

intervjuade (Ibid., s. 265). Det är även viktigt att tänka på var intervjuerna äger rum. Enligt 

Esaiasson kan en bred intervjuguide med korta öppna frågor, inbjuda till långa svar (Ibid., s. 298).  

 

6.3.1 Urval inför intervju  

För att få ett så brett perspektiv utifrån uppfattningar har sex samtalsintervjuer genomförts i fyra 

olika skolor och i tre olika kommuner med inriktning mot grundskolans högre åldrar. Våra 

förhoppningar var att få en sådan spridning på ålder och yrkeserfarenhet som möjligt. De 

intervjuade var fem kvinnor och en man. För att komplettera det ursprungliga urvalet har 

snöbollseffekten genomförts. Det vill säga att en informant pekar vidare på nästa informant som pekar 

vidare på nästa informant (Esaiasson, s. 258). De resterande fem bildlärarna är kontakter vi har haft 

under lärarutbildningen, vilket har sträckt sig under 3 år. Vi anser att vi fått ett brett urval av 

bildlärare. Lärarna kontaktades via mail, sms och per telefon och alla sex svarade inom tre veckor 

och kunde ställa upp på intervjuer. För att precisera vårt urval av bildlärare var det inte av intresse 

att intervjua subjektiv expertis såsom lärarutbildare eller andra personer med specialutbildning 

(Esaiasson, 2012, s. 292), således anser vi urvalet visa på trovärdighet och validitet (Uljens, 1989, 

s. 52).   
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6.3.2 Etiska aspekter  

I undersökningen används samtalsintervju som metod, vilket gör att forskningsetik är av vikt. 

Således har studien utgått ifrån vetenskapsrådets (2002) riktlinjer och det fyra grundläggande 

individskyddskrav som bör följas vid forskning. Det är viktigt att ge information om 

uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare och undersökningens syfte. Innan påbörjad inspelning 

informerades deltagarna om möjligheter att dra sig ur och om studiens syfte. Under inspelningen 

bekräftade således respondenten på denna information, vilket i sin tur gav en garanti för fortsatt 

arbete med materialet, utifrån de etiska aspekterna.  Under inspelning har de även underrättats 

om att inga uppgifter lämnas till utomstående för möjlig identifiering, vilket ger en garanti för 

både intervjuaren och den intervjuade. Lagring av informationen uppfylls utifrån 

Vetenskapsrådets bestämmelser och krav (2002, s. 9, 12). Intervjufrågorna kommer inte att vara 

direkt känsliga, dock har den intervjuade möjligheter att inte svara eller att annullera de frågor 

som kan kännas känsliga. Under efterarbetet kommer läraren ta del av resultatet genom att vi 

skickar detta till respektive person, vilket är kutym inom forskningsetiken (Vetenskapsrådet, 

2002).  

  

 

 

6.3.3 Reflektion över metod för intervju  

Metoden som använts har varit relevant och datamaterialet har varit intressant att analysera. 

Intervjuerna blev relativt långa, runt 30-60 minuter. Alla intervjuer har transkriberats ordagrant 

med vissa förändringar i talspråk till skriftspråk. Transkriberingsarbetet blev omfattande på grund 

av intervjuernas längd och ovidkommande information. Dock har detta genererat mycket 

intressant material inför komparation och slutligen resultat. I analysmodellen nedan visar vi på 

huruvida vårt arbete har utvecklats till de slutliga resultat vi erhållit. En intervjuguide utarbetades 

utifrån en pilotstudie som gjordes innan föreliggande studie. Utifrån pilotstudiens två intervjuer 

har det erhållits en viss kunskap i hanteringen av frågorna, vilket även förbättrades under hela 

arbetets gång i denna undersökning. Svaren på frågorna från bildlärarna anses vara ärliga, vilket 

således givit mycket variation och samtidigt vissa likheter.  En kritisk reflektion av intervjuerna är 

att vi kände fyra av sex lärare och att detta möjligen kan påverka utfallet av denna studie. Dock 
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med detta i åtanke har vi under bearbetning och analys försökt att behålla en professionell distans 

utifrån de olika utsagorna. Vad som kan ses vara positivt utifrån denna aspekt är att 

respondenterna var mer öppna inför svaren och kände sig avslappnade (Esaiasson, 2007, s. 258). 

Utifrån den procedur som vi arbetat med, bearbetning och komparation såsom första och andra 

ordningens perspektiv innebär, har vi således kunna arbeta utifrån uppfattningar och inte 

personliga utsagor (Uljens, s. 18). Det ger studien en viss validitet (Uljens, s. 52).  
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7. Resultat  
I följande kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet som ligger till grund för denna 

undersökning det vill säga textanalys och intervjuer. Textanalysen utgör första delen av detta 

kapitel och därefter redovisas resultatet från sex intervjuer. Därefter kommer en komparation av 

resultaten vilket kopplas till beskrivningskategorier och slutligen huvudresultat.  

 

7.1 Resultat av textanalys (steg 1a) 
Resultatet av textanalysen kommer huvudsakligen att presenteras utifrån kursplanens utvalda 

delar.   Textanalysen utgör första ordningens perspektiv och svarar på följande frågeställning: 

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

Lpo94? I denna textanalys har vi utgått utifrån en tidigare pilotstudie där vi i en kvalitativ 

textanalys av Lpo94 och Lgr11 undersökte skillnaderna mellan kursplanerna. Det material vi 

utgått utifrån i denna textanalys är den reviderade versionen av Lpo94 (Skolverket, 2000) och 

Lgr11 (Skolverket, 2011).  
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7.1.1 Vilka förändringar har skett i den nya kursplanen i bild, Lgr11, i 
jämförelse med den gamla kursplanen, Lpo94?  

Denna figur syftar till att lyfta fram de skillnader och förändringar som framkommit i analysen av 

i Lpo94 och Lgr11. Den nya kursplanen har fått en ny struktur med nya formuleringar och 

rubriker, vilket blir extra tydligt i nedanstående jämförelse, (se figur 2). 

 
 
Ärende 
 

Lpo94 Lgr11 Kommentar  
till innehållet 

Kursplanens 
längd 

Fem sidor Tio sidor  
 

Omformulerad 
rubrik  

Ämnets syfte och 
roll i utbildningen 

Syfte  
 

Omformulerade 
rubriker och dess 
innehåll 

Mål att sträva emot 
 
Formulering av 
undervisningens 
inriktning när det gäller 
kunskaper och 
kunskapskvaliteter 
 
Ämnets karaktär och 
uppbyggnad 

Centralt innehåll 
 
Det obligatoriska innehållet anges 
för årskurs 1-3, 4-6 och 7-9, 
indelat i kunskapsområden: 

• bildframställning,  
• redskap för 

bildframställning 
• bildanalys 

Lgr11 ger en tydligare 
definition av vad som 
skall studeras i bild än 
i Lpo94. 
Bildhantering, digitala 
tekniker lyfts fram i 
lgr11. 
 
Lpo94 Mål att sträva 
emot är kortfattad och 
otydligare 

Omformulerade 
rubriker 
 
 

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

Bedömningens 
inriktning 

Kunskapskrav  
 
 
 

I Lgr 11 skillnader: 
helhetsbeskrivning i 
löpande text, i 
tabellform 

I Lpo94 är 
bedömningens 
inriktning kortfattad 

 
 

Kriterier för 
godkänt/Väl 
godkänt/Mycket  
Väl godkänt, EUM 
för ej uppnått mål 

A, B, C, D, E och F innebär 
att man inte har uppnått nivå 
för godkänt.  

 
 

Figur 2: Rubrikindelning i Lpo94 och lgr11 
 
 
 
För det första kan vi iaktta att förändringen har påverkat kursplanens längd där Lpo94 endast har 

fem sidor medan kursplanen Lgr11 har tio sidor. I de fyra sista sidorna av kursplanen i Lgr11 

upprepas kunskapskraven där de presenteras i tabellform. För det andra har det även skett en 

förändring även när det gäller vissa formuleringar, där ämnets syfte och roll i utbildningen har ändrats 

till syfte. Det som tidigare formulerades som ämnets karaktär och uppbyggnad formuleras nu i Lgr11 
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som centralt innehåll. Ämnets karaktär och uppbyggnad redogör för vad man skall arbeta med i 

årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. När det gäller årsgruppering är grupperna indelad i tre grupper med 

rubrikerna bildframställning, redskap för bildframställning och bildanalys. När det gäller högstadiet finns 

det 12 innehållspunkter som tar upp olika förmågor inom ämnet. Dessa ska ge eleven 

förutsättningar att nå och utveckla dessa förmågor. Innehållspunkterna skall uppfattas som 

byggstenar och kan kombineras på olika sätt. Det centrala innehållets struktur visar på 

progression. Där skall innehållet vidgas och fördjupas efterhand upp genom årskurserna 

(Skolverket, 2011). 

I mål att sträva emot skall kursplanerna styra inriktningen på undervisningen, det vill säga 

undervisningen skall sikta på att utveckla elevernas kunskaper.  I bildundervisningen skall skolan 

således ge eleverna mål där uppnåendemålen innebär de mål som eleverna skall ha uppnått i slutet 

av femte respektive nionde skolåret. En skillnad mellan de två betygskalorna är att vid de tidigare 

betygskriterierna bedöms olika aktiviteter för de olika betygen. I den nya kursplanens 

betygskriterier bedöms i stället kvalitén på utförandet (Skolverket, 2011) Där används olika 

värdeord och uttryck i syftet att beskriva kunskapsnivån för betygstegen. De värdeord som 

används kan till exempel vara grundläggande och enkla. Vid betyg A används mycket goda och 

välutvecklade, vid betyget C används utvecklande och goda, Vid betyg E används grundläggande och 

enkla.   I de fall där betyget D och B eftersträvas krävs det att alla kunskaper i det underliggande 

betyget uppnås det vill säga i betyget E respektive C. Gällande det övre betyget krävs det att alla 

kunskaper i det övre betyget uppnås dvs. betyget C och betyget A. 

 

 Gällande bedömningens inriktningen är formuleringen i Lpo94 kortfattat, där redogörs för vilka 

kunskaper som skall tas upp i bedömningsdelen. Sist i kursplanen finns bedömningsdelen vilket 

omfattar bedömningens inriktning samt kriterier för betygen Väl godkänt och mycket väl godkänt.  

I kursplanen i Lgr11 har båda målen ersatts av kunskapskrav där de är skrivna i löpande text i 

syftet att ge en helhetsbeskrivning av vilka kunskaper som krävs för de olika betygsstegen.   I den 

tidigare kursplanen formulerades målen som bedömningens inriktning. Kunskapskraven är indelad i 

en betygsskala från E till A. De tidigare tre stegen G, VG och MVG har alltså ersatts av ett sex 

gradigt betygssystem, A, B, C,D,E och F. Med betyg F innebär att man inte uppnått nivå för 

godkänt. I tidigare betygsystem för grundskolan används EUM för att ej uppnått mål.   
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  Vad har tillkommit i Lgr11 

Det som har tillkommit i och med den nya kursplanen i bild är presentationen av eget 

bildskapande och hur eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper. De ska presentera sina 

egna bilder och även presenterar olika ämnesområden med bilder. Detta blir synligt i den del av 

kursplanen Lgr11 som visar på kunskapskraven där de presenteras i tabellform.   

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom 

kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte (Skolverket 2011.s28).  

 

I det centrala innehållet har det tillkommit begrepps om yttrandefrihet och integritet i medier och i 

övriga sammanhang omnämns även rättigheter och skyldigheter, etik samt värderingar när det gäller 

bruk av bilder. I den nya kursplanen har tonvikten på bildämnets kommunikativa inslag ökat mer 

än tidigare. Det framkommer på flera ställen i kursplanen att det är viktigt att kunna tolka bilders 

bildbudskap. I det centrala innehållet tolkas innehållet på följande sätt.  

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.( Skolverket, 2011)  

I det centrala innehållet lyfts även bildhanteringen fram med hjälp av digitala tekniker där 

eleverna skall ges förutsättningar att utvecklas förmågan att skapa bilder med hjälp av digitala 

verktyg och tekniker. i det centrala innehållet beskrivs digital bearbetning av fotografier och andra typer 

av bilder (Skolverket, 2011.) 

 

  Vad är borttaget i Lgr11? 

 

I Lpo94 kursplan står det att skolan i sin undervisning i bild skall sträva efter att eleven blir 

förtrogen med kulturverksamheten inom bildområdet och dess professionella yrkesutövare.  
Känna till några framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuelle verksamheter inom bildområdet 

 ( Skolverket. 2000, s. 9). I Lpo94 finns detta med i betygskriteriet för både Väl godkänt och Mycket 

väl godkänt dock är detta borttaget i kursplanen Lgr11. 
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7.2  Resultat av intervjuer (steg 1b) 
Här redovisas resultaten från sex intervjuer av bildlärare utifrån fenomenografisk teori. Det vill 

säga utvalda delar av respondenternas utsagor som är relevanta för de frågeställningar i studien. 

Resultat är således andra ordningens perspektiv och det innebär att vi koncentrerar oss på 

mänskliga uppfattningar av verkligheten, vilket i denna studie innefattar bildlärares uppfattningar 

(Uljens, s. 17). Vi konkretiserar vårt syfte i följande frågeställningar: 

Vilka förändringar har bildlärarna uppfattat med Lgr11:s betygsystem? Vilka förändringar har bildlärarna 

uppfattat mellan den gamla kursplanen, Lpo94 och den nya kursplanen, Lgr11, i bild? Hur uppfattar 

bildlärarna implementering av digitala medier i undervisningen?  

 

7.2.1 Vilka förändringar har bildlärarna uppfattat med Lgr11:s betygsystem?  

Under denna frågeställning talar analysen för att samtliga lärare är positiva och välkomnar dessa 

förändringar av det femgradiga betygsystemet, vad som även nämnts i samtliga intervjuer är att det 

är lättare att sätta betyg med detta system i jämförelse med de tre nivåer i Lpo94. Motiveringen från 

en av respondenterna och som talar för denna analys:  

Jag tycker att det är bra med en femgradig skala, det tycker jag verkligen. Förut satte man VG plus 
eller VG minus. Det fanns faktiskt naturligt när man pratade med eleverna denna femgradiga skala, 
för dom ville veta, är det VG plus eller vad är det? Fast det som är konstigt tycker jag är att man 
kommer dit ändå för att nu är det bara preciserat E, C och A nivå men egentligen inte D och 
egentligen inte B. Och det borde vara preciserat när det är en femgradig skala 

Något som man kan urskilja är att det finns skilda uppfattningar i bildlärares utsagor om 

kunskapssynen utifrån det nya betygsystemet. Det vill säga bildlärarnas uppfattningar hur 

elevernas betyg sätts utifrån kunskapskraven. Det finns delade meningar som pekar mot två 

spridningar av detta fenomen. Den ena uppfattningen är ett helhetsperspektiv där elevens 

kunskap utgör en helhet utifrån delar såsom olika kunskapskrav som sedan räknas samman för 

att ge ett slutligt betyg. Det framgår i detta citat från en av respondenterna: ett A är ingenting man 

bara får utan vidare, det är något man arbetar sig fram till. Den andra uppfattningen är huruvida det är 

möjligt att eleven kan vara duktig på alla kunskapskrav och att denna sammanräkning av 

kunskapskraven utgör en annan kunskapssyn än den föregående, då man kunde få ett VG om 

man var duktig på ett betygskriterium/krav. Vad respondenten uttrycker är hur ett sämre 

betygskrav kan dra ner elevens slutliga betyg. Följande citat från en av bildlärarna kan förtydliga 

denna uppfattning: tidigare kunde man bortse från att eleven inte var lika duktig inom alla områden, men 

nu… sätter man betyg efter det som eleverna är sämst på. Vilket två av bildlärarna uppfattade var sorgligt. 
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Utsagorna handlade då om de elever som har en spridning i kunskapskraven, och tveksamhet finns 

om detta verkligen gagnar eleverna vilket följande citat av en respondent visar:  

Tidigare kunde man bortse från att eleven inte var lika duktig inom alla områden, men nu… sätter 
man betyg efter det som eleverna är sämst på. Så om eleven får A på alla kravnivåer men E på en 
så kan hon endast få ett D. Tidigare hade jag kunnat ge den eleven VG eller till och med MVG. Ja, 
och det är väldigt tråkigt sätt att se på kunskap och utveckling.  

Flera av respondenterna uttrycker tankar som det är inte klokt, med det nya betygssystemet att det istället 

för att uppmuntra drar ner! Det är sorgligt. Respondenterna uttrycker även att det är en orättvis 

behandling med tanke på elever med svenska som andra språk, som inte alltid har samma 

förutsättningar som de elever med svenska som första språk. Bildlärarna även problematik att 

sätta betygen så rättfärdigt som möjligt. Vad som kan tolkas utifrån en av respondenternas utsagor är 

pysregeln som en möjlig utväg. Det vill säga att hoppa över ett kunskapskrav som absolut inte kan 

genomföras av eleven. Nästintill hälften av bildlärarna nämner i sina intervjuer att de sätter betyg 

efter bildframställning och att detta väger oftast tyngst under den slutgiltiga betygsättningen. Det 

illustreras i detta utlåtande från en av respondenterna: 

Men om du har flera stycken A och C så om jag har förstått det så ska man titta på vad som är 
bildämnets huvuduppgift, vad är det viktigaste i ämnet. Då tolkar jag det som det fortfarande är 
bildframställning. Hantverket, det har alltid vägt tyngst för mej i alla fall.  

Citatet ovan är valt för att illustrera den kamp mellan det kommunikativa i bild och det praktisk-

estetiska som är en förändring som sker långsamt under lång tid enligt Marner och Örtegren 

(2013). Utifrån Lgr11:s kursplan kan vi se att det kommunikativa framträder tydligare än i 

Lpo94:s kursplan. Även uppfattningar om formativ bedömning återkommer bland samtliga lärare 

såsom i detta citat: 

Den nya kursplanen har mera fokus på arbetsprocessen och reflektion och för att kunna göra 
rättvisa bedömningar på det området krävdes det nya arbetsmetoder och moment. Vi använder 
kamratbedömning där eleverna har chans att fortsätta jobba med sina arbeten efter 
redovisningarna och feedbacken innan de får sina omdömen.  

Detta citat visar på handfasta förändringar utifrån Lgr11:s kursplan, där eleven ska ha möjlighet 

till insyn i arbetsprocessen och elevens utveckling.  
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7.2.2 Vilka förändringar har de tillfrågade bildlärarna uppfattat mellan den 
gamla kursplanen, Lpo94 och den nya kursplanen, Lgr11, i bild? 

Genomgående i bildlärarnas syn på kursplanen, är att de ser uppdelningen av syfte, mål, 

kunskapskrav och innehåll som något positivt. Denna uppdelning uppfattas ge ett 

helhetsperspektiv av kursplanen och därför även bättre formulerad än den föregående. Detta kan 

illustreras med följande citat från en av respondenterna: 

Det är väl som en elev skulle fråga mej på ett utvecklingssamtal. Vad finns det för upplägg och vad 
finns det för syfte och hur bedöms det? Så jag tycker inte att det känns som någon nytt eller 
konstigt utan det känns bara, som det kunde ha varit för hundra år sedan. 

Samtliga respondenter antyder att den nya kursplanens uppdelning ger synlighet och  tydlighet och 

således visar på ett helhetsperspektiv vad bildämnet ska arbeta med och på vilka grunder. Detta  kan 

uppfattas i detta citat från en av respondenterna: 

Jag känner att jag måste ha relevans för uppläggen, jag måste tydligare visa vad det finns för 
funktion och förklara, varför, vad och hur. Och vilken anledning och vad dom ska få ut av det, 
både för mig och eleverna.  

 
Dock uttrycker alla bildlärare utom en att det genom denna uppdelning inneburit mycket 

textmassa och det uppfattas som en belastning av deras arbetstid. Detta för att texterna måste 

tolkas och destilleras för att bildlärarna ska kunna utifrån kursplanen, utveckla uppgifter och 

betygsätta. Detta förtydligande av texterna måste även göras synliga för eleverna. Vad flera av 

bildlärarna uttrycker är att eleverna inte intresserar sig för dessa texter och att de vill bara jobba. 

Vad som är intressant utifrån dessa uppfattningar är huruvida kampen mellan ämnets 

kommunikativa dimension som framkommer i Lgr11:s kursplan och den framställande som 

fortfarande väger tungt både för lärare och elever. Vad som återkommer hos alla bildlärare utom 

en är behovet av destillering av texter i den nya kursplanen, vilket även anses som en förändring, 

såsom det framkommer i detta citat: 

jag skulle önska att man kan destillera texterna som är så stora och verkligen få tid att jobba med 
dem och kanske bara säga två meningar, och ändå få fram det viktigaste. Det tar ju tid att destillera 
en text så bra, det skulle man verkligen önska för eleverna så de bara är lite text … jag har hittat en 
bildmatrix som är lättare för eleverna att förstå men den är inte heller helt glas-klart  

 

Det här citatet beskriver hur lärarna uppfattar kursplanens betydelse men att det blir på 

bekostnad av tid. Vad som uppfattas utifrån dessa utsagor är det behov av att tolka kursplanens 

textmassor där det ofta handlar om brist på tid och längtan att samarbete med andra bildlärare 

som uttrycks i detta citat: jag har ingen struktur. Jag har ingen att bolla med, och jag känner att det är viktigt 
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att man har någon att bolla med, för att förstå och tyda den (Lgr11:s kursplan)…det måste jag göra utanför 

arbetstid. 

 Citatet är valt för att det visar på att bildlärare ofta är ensamma på skolan och kan därför ha 

behov av reflektion med andra bildlärare. Dessa uppfattningar sammanfaller med Petra 

Truedsson och Staffan Lövgrens synpunkter (Lärarnas nyheter, 2011) på den nya läroplanen där 

båda menar att den inbjuder till ny pedagogik och reflektion. Återkommande uppfattningar från 

bildlärare angående kunskapskraven och mängden av kunskapskrav som krävs, det framgår av en 

respondent: 

 Vi har en matris som är lätt att förstå för eleverna och som sitter i deras bildmappar. De ska se att varje 
uppgift ska innehålla alla dessa kriterier: att framställa bilder, att jobba med materialet, bildkomposition, 
analys, presentation och så vidare. Så de ser att en uppgift innehåller allt detta, det bästa är ju om en uppgift 
kan täcka alla kriterierna, det är de jag tycker är svårt. Det finns så många betygskriterier idag som vi ska leva 
upp till, vad ska jag säga, fylla!  

Detta citat talar för att en del av behovet att destillera texter är på grund av de kunskapskrav som 

ska fyllas. Matriser blir då som ett hjälpmedel för bedömningen av den nya läroplanen både för 

lärarna själva och för elevernas möjlighet att ha insyn i kunskapskraven (kursplanen). Det vill säga 

som en respondent uttrycker det att kunskapskraven förenklas utifrån de olika kriterierna så att eleverna 

kan förutom det muntliga och skriftliga kommentarerna se hur de ligger till. Upplevelserna av textmassor 

som en förändring i den nya kursplanen gentemot den äldre står även i relation till progressionen 

av eleven och dess utveckling. Relationen till de texter i kursplanen där arbetsprocessen ska 

synliggöras för eleven för att…formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan 

eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte… (Skolverket, 2011, s. 28) detta  kan endast 

göras om eleven har förståelse från kursplanens texter.  

Samtliga bildlärare upplever att eleverna genom kursplanens syfte har fått mera förståelse för 

bildämnet, detta gör att eleverna inser att det är mer än att bara rita och måla. Denna uppfattning är 

en positiv upplevelse för alla lärare. Vad som även kan nämnas i och med detta är bildämnets 

höjda status på skolan. Det uttrycks av en respondent att denne upplever att föräldrar och elever 

under utvecklingssamtal även vill veta vad eleven har för betyg i bildämnet, menar denne har aldrig 

hänt innan. Det kan visa på att bildämnet genomgår en förändring av dess innehåll utifrån det 

praktisk-estetiska och det kommunikativa. Utsagor från respondenterna visar på skillnader i 

kursplanen såsom entreprenörskap, arbetsprocess, reflektion, analys, berättarupplevelser i bild och förmedlande 

av olika åsikter. Dessa begrepp visar på förändringar i ämnets innehåll mellan de olika 

kursplanerna, såsom ett praktisk-estetiskt ämne till ett mera kommunikativt ämne.  
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Respondenterna anses ha skilda uppfattningar angående den nya läroplanens begrepp såsom 

kreativitet, där en bildlärare uttrycker det på följande sätt:  

Att varje elev efter sina förutsättningar ska utveckla sig och utveckla sin kreativitet, jag bedömer 
inte elever efter deras medfödda talanger utan hur dom utvecklas och hur dom kan fokusera, och 
hur dom strävar efter att utveckla sig själva. Kreativiteten är tydlig i den nya läroplanen, jag tycker 
den kommer fram mera i att vi utvecklar bildämnet och inkluderar samhälles diskus och IKT 

 

Vad som är av intresse i denna uppfattning och som skiljer sig från de övriga bildlärarna, är 

dennes fokus på att eleven ska utvecklas och där  samhällets diskurs och IKT är av vikt för 

ämnet. Detta står i nära kontakt med Lgr11:s kursplan i bild där utveckling är återkommande, 

även uppfattningar om samhällets diskurs och IKT kan kopplas till Lgr11:s kursplan, vilket 

således är en förändring. Respondenten uttrycker även att man inte bedömer elever efter deras 

medfödda talang, vilket kan vara ett uttryck för att respondenten inte bedömer elever efter hur de 

ritar och målar. Då är frågan vad är en medfödd talang? Vanliga uppfattningar är att en medfödd 

talang är en kunskap som eleven inte enträget arbetat och utvecklat utan är födda med. Detta är 

en uppfattning som inte många tror på, dock är detta ett uttryck som ofta kopplas till just 

traditionella tekniker såsom att måla och rita med färgpennor och liknande. Detta är även kopplat 

till den fysiska kreativiteten eller det praktiska genomförandet med traditionell teknik, där alla 

lärare är ense om att elever inte ska få betyg efter hur bra det skuggar eller ritar. Det anses därför  

vara något de inte enträget har arbetat med utan är födda med. Detta perspektiv är således 

kopplat till den kunskapsform som är framställande, utifrån Lgr11:s kursplan.  

Till skillnad från det längre citat vi läst i texten ovan kan detta vara dess motsatts och som 

uttrycks i större omfattning bland respondenterna:  

Att utveckla sin kreativitet att kunna känna lust och glädje i sin kreativitet och lära sig de 
grundläggande teknikerna för att kunna uttrycka sig i bild, tyvärr så ligger det inte alls i linje med 
den nya kursplanen, men jag tror att det är svårt att komma ifrån kreativitet och skaparglädje om 
man valt att jobba med det här oavsett vad styrdokumenten säger 

Respondenten visar att det framställande innefattar bildämnet i större utsträckning än det 

analyserande som den nya kursplanen har lagt större tyngd på i Lgr11.  Kreativitet uttrycker denna 

respondent att det inte finns i den nya läroplanen och vilket är motsatsen till vad den föregående 

respondenten uttryckte. Hälften av respondenterna uttrycker att de anser att bildämnet är ett 

kreativt ämne, vilket de kopplar till att få uttrycka sig själva, eller att bildämnet är kreativitet, 

skaparglädje, intresse, nyfikenhet på livet och i att uttrycka sig både rent fysiskt i olika material och också ta in 

världen genom att  jobba med saker fysiskt. Citatet visar på tankar kring ämnets material närhet och där 

kreativitet är att framställa saker fysiskt. Utifrån dessa utsagor kan vi hänvisa till Marners artikel om 
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huruvida bildundervisningen ses som lustfylld och som en andningspaus i det övriga skolarbetet 

(2008, s. 5-13). Dessa  skilda uppfattningar kan visa på att bildämnet är under omstrukturering, 

såsom det nämns av Marner och Örtegren ett paradigm som möter ett annat paradigm (2011,  s. 28).   

 

En av bildlärarna återkommer till ett så kallat paradigmskifte inom bild:  

Jag tycker att det är ett paradigmskifte inom bild och tycker att det syns på två olika sätt. För det 
första så har samhället blivit mer bildorienterad. Det finns skärmar och displayer och symboler och 
bilder och tecken överallt och människor förväntas att kunna använda sig av de och tolka dem 
snabbare och mera än tidigare. Appar har små bilder som berättar vad de används till på nätet och 
det används och sprids bilder mycket mer och av andra avsändare än i de traditionella medierna. 
Alla har emellertid flera kameror på sig hela tiden och man ser och kan sprida de tagna bilderna 
direkt. Det är enklare att manipulera bilder och vem som helst kan göra det. Allt detta ställer mera 
krav på oss som bildtolkare, bildskapare och mottagare. Det klart att det krävs en förändring i 
bildämnet också. Frågan är om det går att hantera allt detta och det som fanns redan tidigare och 
som också är lika viktigt fortfarande inom samma ram för bildundervisning. Jag tror inte det. Jag 
tycker inte det är realistiskt eller ens idealiskt. Däremot tycker jag inte att den nya läroplanen med 
sitt entreprenörskap och fokus på reflektion har fångat detta. Det kanske är några helt andra 
kravnivåer som spelar mycket större roll för att vi ska kunna leva, skapa, ta emot, tolka och förstå 
den bild ström som omger oss.  

Detta citat ringar in den problematik som många bildlärare uppfattar i bildämnet, vilket även 

Marner och Örtegren tar upp i sina två artiklar, problem med implementering av digitala medier i 

ämnet och dess stoffträngsel (2011). Marner och Örtegren talar även om ett paradigmskiftet i 

bildämnet.  

 

7.2.3  Hur uppfattar bildlärare digitala medier och dess implementering? 

Samtliga lärare uppfattar att digitala medier är mer tydligt formulerat och att det ska användas i 

större utsträckning i Lgr11. Såsom en bildlärare uttryckte det:  

Det är verkligen på tiden att det förändrades, att vi måste arbeta med IT i alla ämnen. Det står ju 
mer eller mindre uttalat i många paragrafer i den nya läroplanen, så det välkomnar jag verkligen. 
Och det tvingar också lärarna att ta det steget som eleverna tog för tio år sedan.  

Det som är av intresse i denna utsaga är huruvida skolan anses behöva en förändring. Denna 

uppfattning framkommer även hos andra respondenterna att man anser att det ställer högre krav 

på bildlärarna såsom nya arbetsmetoder, användning av nya verktyg, fungerande lösningar och även lärares 

förutsättningar. Det finns en spridning i uppfattning om vad digitala verktyg ska används till och 

hur det ska implementeras utifrån Lgr11:s kursplan. I följande citat visar respondenten på 

verktyget, digitala tekniker och metoder som hela tiden måste bearbetas utifrån färdigheter och 

förmågor utifrån den nya kursplanen:  
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Jag anser att den nya kursplanen ställer mer krav på bildlärarna. Den kräver också användning av 
nya arbetsmetoder och verktyg, och jag tror att det finns många bekväma tillsynes fungerande 
lösningar tillexempel olika bild appar där man som lärare får vara mycket tydlig i planeringsfasen 
att inte bländas av de flashiga slutresultaten utan faktiskt tänka på vilka färdigheter och förmågor 
eleven på riktigt tränar på genom att arbeta med en viss uppgift; vad är syftet, hur får man syn på 
processen, lärandet, hur bedöms och hur betygsätts det. 

 Uttalandet visar på hur digitala verktyg/appar förändrar arbetsmetoder såsom Sutherland et al 

menar (2004), och detta betyder att bildläraren måste vara tydlig med vilka förmågor och 

färdigheter eleven jobbar utifrån. Det finns skilda uppfattningar angående digitala medier i skolan 

vilket kan tala för olika fokus utifrån kursplanen. En av respondenterna anser att lärandet ska 

utgå ifrån ett helhetsperspektiv såsom i detta citat: …den holistiska upplevelsen som återkommer i 

läroplanen vilket jag känner att det måste vara lärarnas uppgift både totalt sätt och med IKT att visa helheten och 

inte bara stigarna. Vad som kan uppfattas är lärarens uppgift att visa på en helhetssyn angående 

digitaliseringen av skolan. Andra respondenter uttryckte det som ett smörgåsbord där eleverna ska 

få smaka på lite av varje och utveckla sitt intresse. Andra utsagor där fokus ligger på verktyget i 

sig och bildlärares tillgång till den tekniken: 

  Jag har inte själv utbildning på Photoshop, så jag känner att jag inte är tillräckligt skicklig för att 
visa eleverna. Däremot kan jag ju prata om bildproblem och föreslå komposition, färg och form 
och vad man vill uttrycka, bild grammatiken.  

Bildläraren uttrycker en otrygghet att använda verktyget, vilket inte har uppfattats av andra 

bildlärarna under de sex intervjuer som genomförts. Av intresse i denna uppfattning är dock 

huruvida läraren inte har tillgång till verktyget, vilket gör att inte heller eleven får tillgång till 

verktyget och därför inte få kunskap i det. Denna uppfattning visar även på ett motstånd som 

Marner och Örtegren tar upp i implementeringen av digitala mediet (2013). Vi anser dock att 

detta inte var ett påtagligt problem, mer än hälften av lärarna hade utbildning eller kände sig 

hemma på digitala medier. Följande citat uttrycker bildämnet i förändring på grund av den nya 

kursplanens påtryckningar av digitalisering: 

vi har inte haft så många uppgifter eftersom det var från höstterminen eleverna fick Ipads. Vår nya 
rektor frågade inte för så länge sedan om vi hade kameror. Vi svarade att vi inte hade det och då 
blev hon väldigt förvånad…Det nya för hösten är att dom ska ta foto och skriva i sin blogg om sin 
process som en loggbok. Så det ligger ju i sin linda…vi har ingen renodlad digitala uppgifter ännu.  

Vad vi kan notera i detta citat är att digitalisering inte är speciellt utvecklat. Det pekar även på den 

eftersläpning som Marner och Örtegren visar på i bildämnet. Implementering av digitala medier 

innefattar ett motstånd (2013) vilket även handlar om resurser och ramfaktorer. 
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7.3 Komparation mellan första och andra ordningens 
perspektiv (steg 2 - 3) 
 

I följande text kompareras första ordningens perspektiv med andra ordningens perspektiv. Detta 

innebär att textanalysresultatet fungerar som en referenspunkt för intervjuutsagorna som sedan 

bildar beskrivningskategorier vilket är resultatet i denna studie (Uljens, s. 39). Vi har för 

tydlighetens skull numrerat första ordningens perspektiv som sedan följs av andra ordningens 

perspektiv och slutligen den beskrivningskategori som vi tolkar relaterar till dessa perspektiv.  

Följaktligen genomför vi denna komparation tillsammans. Detta innebär att forskaren kommer 

fram till sitt system av beskrivningskategorier genom att relatera utsagorna till något annat än 

utsagorna själva. Det är forskaren som gör tolkningen, vilket betyder att forskaren ser på sitt 

material utifrån något perspektiv och försöker förstå och begripliggöra materialet med hänsyn till 

undersökningens referenspunkter. (Uljens, s. 82). 

 

1. Första ordningens perspektiv: Kunskapskraven är indelad i en betygsskala från E till A. De 

tidigare tre stegen G, VG och MVG har alltså ersatts av ett sex gradigt betygssystem, A, B, C, D, 

E och F.  

Andra ordningens perspektiv: Det finns många likheter i lärares utsagor om deras 

uppfattningar om betygsystemets femgradiga skala. Där framgår att det är något de välkomnat och 

att detta inte anses som en stor förändring då den redan användes mellan lärare och elever, vad 

som även nämnts i samtliga intervjuer är att det är lättare att sätta betyg med detta system i 

jämförelse med de tre nivåer i Lpo94. Vad uppfattningarna talar för utifrån deras utsagor är att de 

anser att det inte är en större förändring. 

Beskrivningskategori: Välkomnat betygsystem: De tidigare tre stegen G, VG och MVG har alltså 

ersatts av ett sex gradigt betygssystem, A, B, C, D, E och F. Detta uppfattas som positivt och 

naturligt.  Bildläraren utrycker att de redan tillämpar den sexgradiga betygsskalan i samband med 

samtal mellan elev och lärare. Därför uppfattas inte detta som något svårt och nytt. 

 

2. Första ordningens perspektiv: I de fall där betyget D och B eftersträvas krävs det att alla 

kunskaper i det underliggande betyget uppnås det vill säga i betyget E respektive C. Gällande det 

övre betyget krävs det att alla kunskaper i det övre betyget uppnås det vill säga betyget C och 

betyget A. Vad vi uppfattar i textanalysens resultat är att tidigare betygskriterierna bedömde olika 

aktiviteter för de olika betygen. I den nya kursplanens betygskriterier bedöms i stället kvalitén på 
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utförandet. Under dessa uppfattningar utifrån textanalysens resultat anser vi skönja tankar kring 

ämnets huvudsakliga kunskapsformer i bildämnet. I kommentarmaterialet för Lgr11 framgår det  

att analys och framställning ses som kunskapsformer som bildämnet utgår ifrån. Enligt läroplanen 

måste skolans arbete inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och skapa ett lärande där de olika 

formerna balanseras och blir till en helhet. Detta innebär att en specifik kunskapsform inte kan kopplas samman 

med ett visst betygssteg (Skolverket, 2011, s. 17). 

Andra ordningens perspektiv: det finns skilda uppfattningar av betygsystemet och dess 

kunskapssyn mellan bildlärarna. Fyra av de sex lärarna anser detta system som positivt för de 

elever som inte traditionellt sätt var starka i bild. Där kunskapskraven innefattar steg som ska 

genomföras för att höja sitt betyg. Det vill säga att det är enskilda steg eller krav för att få ett 

högre betyg. Det resterande två bildlärare uttrycker att betygsystemet utgår ifrån vad elever är sämst 

på. Uppfattningen av deras utsagor är att de insett att elever som innan fått MVG kan nu ha 

svårare att få det motsvarande i den femgradiga skalan. Detta på grund av att det är olika 

kunskaper eller färdigheter dessa elever måste hantera i de olika kunskapskraven och att det är 

svårt för samma elev att vara bra på allt. 

Beskrivningskategori: Betygsystemet har en annan kunskapssyn: Kunskapskraven i Lgr11 vill visa på 

en helhetssyn det vill säga en förening mellan att framställa och analysera (Skolverket, 2011, s. 

17). Vilket uppfattas av vissa lärare som något negativt då denna sammanräkning av 

kunskapskrav kan dra ner elevens slutliga betyg. 

 

3. Första ordningens perspektiv: Den nya kursplanen har fått en ny struktur med nya 

omformuleringar och rubriker vilket blir extra tydligt då vi jämför dessa med varandra. Även 

kursplanens längd i Lgr11 är tio sidor i jämförelse med Lpo94:s fem sidor. Det som tidigare 

formulerades som ämnets karaktär och uppbyggnad i Lpo94, formuleras nu i Lgr11 som centralt 

innehåll. I det centrala innehållet redogörs ämnets karaktär och uppbyggnad för vad man skall 

arbeta med i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. När det gäller årsgruppering är grupperna indelad i tre 

grupper med rubrikerna bildframställning, redskap för bildframställning och bildanalys. I Lpo94 

formuleras mål som eleven ska ha uppnått och mål att sträva emot. I Lgr11 har dessa mål ersatts av 

kunskapskrav där de är skrivna i löpande text och i tabellform vilket uppfattas som mer 

överskådligt i jämförelse med Lpo94. Tabellformen bidrar till en helhetsbeskrivning av vilka 

kunskaper som krävs för de olika betygsstegen. Syftet i Lgr11 är en omformulerad rubrik som i 

Lpo94 omnämns såsom, ämnets syfte och roll i utbildningen. Detta kopplar vi till uppfattningen av att 

Lpo 94 anses såsom otydlig. 
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Andra ordningens perspektiv: Samtliga bildlärare antyder att den nya kursplanens uppdelning 

inger synlighet, tydlighet och ett helhetsperspektiv. Vilket även uppfattas som relevanta upplägg, tydlighet 

och funktion både för lärare som elever.  Uppfattningar visar på att detta ger ”mycket textmassa” 

för både lärare och elever. Utifrån detta perspektiv ser vi en koppling till varför bildämnets status 

har höjts på skolan. Detta på grund av den tydlighet, synlighet och det helhetsperspektiv som 

framgår i kursplanen.  

Beskrivningskategori: Kursplanen har ett helhetsperspektiv: Den nya läroplanen inger en helhetssyn, 

vilket anses positivt av samtliga respondenter. Uppdelningen av syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav känns naturlig enligt bildlärarna.  

Tydlighet och synlighet inom kursplanen: Det framkommer av alla respondenter att det anser 

kursplanen såsom tydlig i sin uppdelning och att detta ger synlighet för lärare, elever och 

föräldrar.  

Höjd status: Denna kategori är sammankopplad utifrån ämnets kommunikativa framtoning vilket 

således har kopplingar till det teoretiska inom ämnet och den helheten, tydlighet och synlighet för 

elever och föräldrar. 

Kursplanen ger stor textmassa: Helheten måste förstås, tolkas och därmed destilleras för att kunna 

synliggöras för eleverna.   Lärarna använder sig av matriser när de diskuterar kunskapskraven 

med sina elever. De är angelägna att lyfta fram syftet där eleverna skall veta varför, hur och på 

vilket sätt de skall fullfölja uppgiften. Denna kategori sammanfaller givetvis med 

helhetsperspektivet och nya arbetsmetoder.  

 

4. Första ordningens perspektiv: Det framgår av Lgr11 att eleverna ska ha möjlighet att 

utveckla kunskaper. Även presentation av eget bildskapande är något som är tydligt i Lgr11:s 

kursplan i bild. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder 

framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte (Skolverket, 2011, s. 28). 

Detta syftar även på kunskapsformerna såsom framställande, analyserande och de nya 

betygskriterierna i Lgr11:s kursplan.  

Andra ordningens perspektiv: Vi anser att denna referenspunkt kan innefatta många olika 

uppfattningar av bildlärare. Vi uppfattar att samtliga bildlärare uttrycker att utveckling och 

presentation har inneburit mycket textmassa. Uppfattningar från bildlärarna att destillera texter 

innebär att uppfylla kunskapskrav och synliggöra utveckling och presentation av sitt 

bildskapande. Detta utifrån möjligheten att förstå syfte med uppgiften, dess innehåll, mål och 

vilka betygskriterier som finns.  I bildlärarnas utsagor diskuterar även hjälpmedel såsom matriser 

som gör det möjligt för lärare och elever att få insyn i kunskapskraven som ger möjlighet för 
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utveckling och presentation av sitt bildskapande. Bildlärarnas utsagor visar på förändringar inom 

kursplanen Lgr11 som innebär förändrade arbetsmetoder och moment i bildämnet.  

Beskrivningskategori: Kursplanen inbjuder till andra arbetsmetoder: Bildlärarna har under samtliga 

intervjutillfällen uttalat sig gällande arbetsmetoder, där samtliga anser att den nya kursplanen 

inbjuder till andra arbetsmetoder.  

 

5. Första ordningens perspektiv: Bildhantering och digitala tekniker lyfts fram i Lgr11. 

Andra ordningens perspektiv: Samtliga lärare uppfattar att digitala medier är mer tydligt 

formulerat i Lgr11 än Lpo94. Digital teknik uppfattas som en viktig förändring. Denna 

förändring uppfattas på olika sätt av bildlärarna, det vill säga deras utsagor visar på problematik 

när det gäller användandet av digitalteknik och digitala medier. Bildlärarnas utsagor visar på 

omstrukturering som bidragit till en viss breddning inom bildämnet. Bildläraren anser att det 

ställs högre krav på dem utifrån Lgr11, vilket innebär nya arbetsmetoder, nya verktyg och fungerande 

lösningar.  

Beskrivningskategorier: Digitaliseringen: Fem av sex respondenter betonar vikten av 

digitaliseringen inom ämnet, vilket anses vara ett återkommande problem inom undervisningen.  

Digitaliseringen och andra arbetsmetoder och arbetssätt: De förändringar som digitaliseringen har bidragit 

med  har resulterat i förändrade arbetsmetoder och arbetssätt.  

6. Första ordningens perspektiv: I det centrala innehållet har det tillkommit begrepp om 

yttrandefrihet och integritet i medier. I övriga sammanhang omnämns även rättigheter och skyldigheter, 

etik samt värderingar när det gäller bruk av bilder. Detta visar på ämnets kommunikativa inslag som 

ökat i Lgr11. Det framkommer på flera ställen i kursplanen att det är viktigt att kunna tolka 

bilders bildbudskap. 

Andra ordningens perspektiv: Bildlärarna anser att vårt samhälle har blivit mer bild orienterat, 

därför att vi möter bilder överallt, vilket betyder att det ställer högre krav på oss som bildtolkare, bildskapare 

och mottagare.  Uppfattningar om inkludering av samhälles diskurs och IKT kopplas även till detta 

perspektiv. Utifrån resultatet av utsagorna uppfattar vi att bildläraren anser att en förändring 

behövs, och att det finns problem med att implementera den nya kursplanen i ämnet bild frågan är 

om det går att hantera allt detta och det som fanns redan tidigare och som också är lika viktigt fortfarande inom 

samma ram för bildundervisning. Jag tror inte det. Jag tycker inte det är realistiskt eller ens idealiskt.  

Beskrivningskategori: Ämnet som breddas: Samhället befinner sig i en förändring vilket även blir 

synligt i bildämnet. Bildlärarnas återkommande utsagor visar på att det pågår en kamp om vad 

som anses vara bildämnets kärna. Denna kategori står i relation till digitalisering, digitaliseringen och 

andra arbetsmetoder och arbetssätt och kursplanen inbjuder till andra arbetsmetoder 
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7.4 Huvudresultat/utfallsrum (steg 4)  

Vi anser att utfallsrummet visar att beskrivningskategorierna relaterar mer eller mindre till 

varandra vilket framkommer mer tydligt i detta resultat. Vi anser att det finns en dynamisk 

relation mellan de förändringar som den nya kursplanens texter introducerar och de förändringar 

som lärare genomför utifrån de uppfattningar de har av den nya kursplanen.  

 

Resultatet visar således på skilda uppfattningar utifrån textanalys och bildlärares uppfattningar 

gällande den nya kursplanen i bild, Lgr11, i jämförelse med Lpo94. Det finns även likheter bland 

bildlärarna angående betygsystemets femgradiga skala. Det framgår att det är välkomnat betygsystem, 

och att det är lättare att sätta betyg efter Lgr11:s kursplan än efter den äldre kursplanen. Det finns 

skilda uppfattningar att betygsystemet har en annan kunskapssyn än Lpo94:s kursplan. Detta uppfattar 

vi även i textanalysens resultat där tidigare betygskriterierna bedömer olika aktiviteter för betygen. 

I den nya kursplanens betygskriterier bedöms i stället kvalitén på utförandet. Vissa av lärarna 

anser detta system positivt för de elever som inte traditionellt sett är starka inom bildämnet. 

Kunskapskraven innefattar steg som ska genomföras för att höja betyg, stegen kan innefatta olika 

kunskapsformer som att analysera, presentera eller framställa. Det innebär att en specifik 

kunskapsform inte är kopplad till ett visst betygssteg (Skolverket, 2011, s. 17). Bildlärare uttrycker 

även att betygsystemet utgår ifrån vad elever är sämst på. Uppfattningar uttrycker att tidigare har 

vissa elever fått MVG, men genom det nya systemet av kunskapskrav är det svårt att få det 

motsvarande i den femgradiga skalan.  Detta beror på att olika kunskaper och  färdigheter måste 

hanteras av elever, vilket visar på att det är svårt för samma elev att vara bra på allt. Det visar på 

den framtoning av det kommunikativa i Lgr11:s kursplan, där analys och framställning ska väga 

lika tungt, vilket bildlärarna tycker är svårt att bedöma. Det kan bekräftas utifrån Marner och 

Örtegrens artikelserie där bildämnets paradigm är i förändring (2013). Utifrån textanalysen 

framkommer det att det kommunikativa inslagen har ökat vilket innebär att elever ska kunna 

tolka bilders bildbudskap, vilket pekar på förändringar i Lgr11.  

        

I relationen mellan textanalysen och bildlärarnas uppfattningar kan vi urskilja att helhetsperspektivet 

är av vikt i Lgr11. Dock anser fem av sex lärare att det har resulterat i mycket textmassa både för 

lärare och elever. Detta kan jämföras med resultatet av textanalysen där det framgår att det finns 

fler sidor i Lgr11. Lärarnas uppgift att tolka läroplanen, vilket Lövgren menar, förutsätter en 

helhetssyn och en textmassa (Lärarnas nyheter, 2011).   
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Vår tolkning talar för att helhetsperspektivet anses positivt i jämförelse med den föregående 

kursplanen för bildlärare. Detta visar även textanalysen att det finns en helhetsbeskrivning i 

kunskapskraven och att den nya strukturen med syfte, mål, innehåll och kunskapskrav visar på en 

bättre struktur än tidigare kursplan. Underlaget visar att bildämnets status har höjts i både elevers 

och föräldrars ögon, eftersom kravet på det teoretiska inom bildämnet har ökat. Även 

beskrivningskategorier såsom helhetsperspektivet och tydlighet och synlighet inom kursplanen kan relateras 

till ämnets förhöjda status. Bildämnets kommunikativa framtoning kan visa på huruvida 

bildämnet har genomgått en förändring till ett teoretiskt ämne och inte enbart ett praktisk-

estetiskt ämne. Utifrån examensarbetet Teori och praktik i bildämnet framkommer det av resultatet 

att den teoretiska delen av bildämnet anses som ett hot utifrån bildlärares uppfattningar (2013).  

 

Bildlärare anser att det är tidskrävande men av vikt att förstå och tolka Lgr11:s kursplan, både för 

lärare och elever. Detta för att tydliggöra uppgifter och för att kunna omstrukturerar uppgifter 

efter den nya kursplanen. Analysen talar även för förenkling av kunskapskraven i olika matriser 

och i förlängningen hela kursplanens alla delar. Vi anser att detta kan relateras till den del av 

Lgr11 som ska ge eleverna möjligheter till att utveckla kunskaper.  

 

Beskrivningskategorin, Kursplanen inbjuder till andra arbetsmetoder kan relateras till uppfattningar 

såsom arbetsprocess och presentation av eget bildskapande. Förändringar av arbetsmetoder är tillexempel 

kamratbedömning. Denna förändring kan således relateras till elevens kännedom om kursplanen 

och elevens möjlighet att utvecklas.  

 

Digitala medier såsom bildhantering och digital teknik lyfts fram i den nya läroplanen enligt 

textanalysen. Detta uppfattas även av bildlärarna och ses som en förändring utifrån Lpo94:s 

kursplan. Digitaliseringen är en långsam process i skolor (Marner, Örtegren, 2013) dock uttrycker 

alla lärare dess betydelse för bildämnet i Lgr11. Det finns dock skilda uppfattningar om hur det 

ska hanteras och betydelsen av digitaliseringen i bildämnet. Det uttrycks även tydligt från samtliga 

lärarna att det behövs andra arbetsmetoder och arbetssätt. Marner och Örtegrens anser i sin 

artikel att implementeringen av digitala medier görs på fyra olika sätt i bildämnet: motstånd, 

addering, inbäddning och digitala mediers dominans (2013, s. 30). En av bildlärarna talar om vikten av 

en holistisk upplevelse där eleverna ska förstå systemet och arbeta tydligt med saker de inte kan, 

genom IKT och samhälles diskurs. Detta tyder på inbäddning av digital teknik, där vi kan relatera 

till den forskning som Sutherland et al (2004) genomfört i Bristol. Enligt Sutherland et al (2004) 

kan digitala medier inarbetas i ämnets innehåll och transformera ämnet. Det vill säga, ju mer den 
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digitala tekniken integreras ju mer förändras ämnesinnehållet och omformar ämnet. Andra 

uppfattningar om digitalisering är huruvida verktygen i sig är komplexa för bildämnet såsom 

appar. Bildlärare uttrycker att appar inte behöver ge tydliga färdigheter och förmågor för elever.   

 

Det framgår av beskrivningskategorin, ämnets breddas att det är under omstrukturering såsom det 

diskuteras i Marner och Örtegrens artiklar (2008, 2013), att bildlärarna uppfattas vara i olika 

paradigm. Vi har uppfattat att ämnet går mot att vara mer kommunikativt och att det möjligtvis 

är denna omstrukturering som vi uppfattar i de sex respondenternas utsagor. Denna 

omstrukturering gör att det blir en spridning och breddning av bildämnet, ett paradigm som möter ett 

annat paradigm (Marner, Örtegren, 2013, s. 28). Analysen av uppfattningar talar dock för att 

bildämnet har breddats snarare än skapat en ny inriktning såsom Marner och Örtegren beskriver i 

artikelserien digitala medier i bildämnet (2013, s. 32). Det beskrivs tydligt i detta sista citat från en 

av respondenterna …det är klart att det krävs en förändring i bildämnet också, frågan är om det går att 

hantera allt detta och det som fanns redan tidigare och som också är lika viktigt fortfarande inom samma ram för 

bildundervisning. Vad som är av intresse i detta citat är att det behövs en förändring men att det 

som redan finns inte borde försvinna. Vad vi kan urskilja i detta citat är den tradition där 

bildämnet är huvudsakligen praktisk- estetiskt, vilket visar på en viss spänning och spridning av 

bildlärarnas utsagor av Lgr11:s kursplan. Denna spridning uppfattas även i textanalysen, där det 

framkommer mer tydligt att bildämnets kommunikativa inslag har lagts till utöver det 

framställande.  

 

Respondenterna uttrycker att det finns behov av samarbete med andra bildlärare för att 

genomföra tolkning av den nya kursplanen på ett tillfredsställande sätt. Utifrån den uppfattningen 

blir det extra tydligt att lyfta fram lärarnas erfarenheter och inflytande vilket Hartman menar gått 

förlorad på grund av decentraliseringen (2004, s. 266). 

 

 Enligt kursplanen framställs ämnet som skapande/framställande och även analyserande/tolkande 

vilket kan visa på att ämnet har blivit mer teoretiskt.  Det finns således en strävan efter ett 

samarbete mellan teori och praktik i kursplanen enligt kommentarmaterialet för Lgr11, såsom 

samband mellan bildanalys och bildframställning. Vi uppfattar att det finns en tanke om helhet, 

vilket framkommer av bildlärarnas uppfattningar av Lgr11:s kursplan.  

Bildlärarnas uppfattningar och textanalysen återspeglar det samhälle vi har runt omkring oss. Det 

vill säga att skolan speglar de skillnader som existerar i samhället. Bildlärare uppfattar kursplanen 

utifrån sina egen verklighet, vilket visar ännu mer på att kursplanen är tolkningsbar och därför 
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kan tolkas olika. Denna tolkningsbarhet kan även sammankopplas till de anonyma författare av 

läroplaner, såsom Hartman uttrycker det (2004). Texterna i läroplanerna är omfattande 

arbetsprocesser där många är inblandade och där anonyma författare uttrycker sin verklighet och 

genom dessa förlösande idéer och formuleringar, (Hartman, 2004) som i sin tur ska tolkas av 

bildlärare.  

 

Andra intressanta aspekter av exempelvis implementeringen av digital teknik och verktyg, kan 

således uppfattas utifrån den spridning av resurser, där en skola kan har en-till-en och en annan 

skola inte har mer än tre datorer i bildsalen. Detta kan ses som något orättvist utifrån ett 

läroplansperspektiv, där alla elever ska ha samma rättigheter. Dock uppfattar vi inte detta vara 

den huvudsakliga problematiken kring bildämnet, utan det är i stället huruvida bildlärarna 

uppfattar den nya kursplanen och i förlängningen bildämnet. Det finns spridning i uppfattningar 

om vikten av det framställande, analytiska, kommunikativa och den digitala tekniken i bildämnet.  
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8. Slutsats  
Vi har i bakgrunden presenterat hur läroplanen blir till, där lärarerfarenheten i samband med 

utformandet av läroplanen ses som betydelsefulla. Detta bekräftar valet av den metod vi tillämpat 

i denna undersökning. Genom att intervjua bildlärare har vi tagit del av deras lärarerfarenhet 

gällande hur de uppfattar förändringarna i Lgr11 i jämförelse med Lpo94.  Det insamlade intervju 

materialet har sedan analyserats utifrån fenomenografiskt teori.   Detta har bidragit till att vår 

uppfattning gällande den nya kursplanen kan ses utifrån olika perspektiv genom de 

beskrivningskategorier denna underökning resulterat i. Genom vår textanalys som utgör första 

ordningens perspektiv kan vi urskilja tydliga strukturella förändringar där den nya kursplanen är 

mer omfattande och ställer krav. Komparationen mellan första och andra ordningens perspektiv 

resulterade i beskrivningskategorier där bildlärarnas uppfattningar av förändringarna synliggörs.  

I ämnets aktualitet som presenteras i bakgrundsdelen säger Truedson att den nya kursplanen 

ställer krav och inbjuder till en helt ny pedagogik, vilket hon också anser vara positivt. Denna 

uppfattning delas av samtliga bildlärare, där bland annat den digitala tekniken och digitala medier 

uppfattas som något positivt vilket skapar högre status åt ämnet. Resultatet visar att bildlärares 

uppfattningar av den nya kursplanen är spridda. Detta innebär att det finns en utbredning av olika 

uppfattningar där de utifrån sin verklighet tolkar den nya kursplanen. Vissa uppfattningar visar på 

att de befinner sig närmare Lpo94:s kursplan än Lgr11:s, vilket kan uppfattas då bildframställning 

väger tyngre i betygsättning än analys. 

Detta examensarbete grundar sig i vårt genuina intresse i att kunna använda kursplanen i vårt 

arbete på ett tillfredställande sätt. Under olika praktiktillfällen har vi fått intrycket av att 

bildlärarna arbetar utifrån den tidigare kursplanen Lpo94 vilket vi såg som ett dilemma.  Vad vi 

dock inser i efterhand är att bildlärare är mycket insatta i den nya kursplanen dock med olika 

utgångslägen och förutsättningar.  De har en vision för bildämnet och anser att bildämnet behövs 

mer än någonsin.  Bildlärarna är ofta utlämnade åt sig själva eftersom de oftast bara finns en 

bildlärare på skolan. Andra ämneslärare har ofta andra lärare att jämföra olika arbetssätt med. 

Bildläraren är ensam med diskussioner kring hur kursplanen ska tolkas och hur uppgifter skall 

utvecklas. Vår undersökning har varit begränsad på grund av examensarbetets längd, dock anser 

vi att den lilla bit av forskning vi genomfört har gett oss en större insyn i den problematik 

bildlärare står inför. Angående vidare forskning skulle det vara av intresse att titta på vilka 

möjligheter det finns gällande samarbetet mellan bildlärare. Det skulle vara intressant att 

genomföra en studie där forskningen genomförs på enkla samarbetsstrukturer inom kommunen. 
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Detta skulle kunna visa på intressanta möjligheter och att få en starkare och ännu bättre 

bildlärarkår.  
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