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Sammanfattning 
 
Bildämnet har varit ett ämne som under historien skiftat i värde. Ämnet Bild har i sig inte haft en 
självständig grund att vila på. Läroplanerna har ändrats frekvent och syftet med ämnet har blivit 
alltmer otydligt. Denna studie syftar till att ta reda på bildlärares ämneskonceptioner och vilka 
uppfattningar kring villkor som lärarna i ämnet Bild har. Studien har ett sociokulturellt 
forskningsperspektiv som baseras på sociokulturella teorier inom praktisk-estetisk verksamhet. 
Fem kvalitativa intervjuer har genomförts och analyserats med hjälp av innehållsanalys och tolkats 
utifrån de teoretiska utgångspunkterna. 
   Studien visar att det framkommer fem olika ämneskonceptioner hos de intervjuade bildlärarna 
där den kommunikativa aspekten och de teknisk- och traditionella aspekterna är dominerande. 
Studien visar också att lärarna upplever varierande förutsättningar för sina villkor i ämnet Bild.  
 
 
Nyckelord: Ämneskonception, syfte, värde, bildlärare, bildpedagogik, sociokulturellt perspektiv  
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1. Inledning  
 

”Bild handlar ju om att nån gör någonting som någon annan ska förstå.” 1 

 
Vad är det som styr ämnesinnehållet och hur uppfattar bildlärarna sitt eget ämne? Det är två frågor 
som ligger till grund för denna uppsats. 
   Undersökningen Bildämnets historia – En läroplansanalys av läroplanerna för bild 1962-2011 är en 
uppsats som jag jobbade med under min utbildning till bildlärare och den visar att bildämnet har 
gått från ett praktiskt ämne där faktisk sakkunskap och framställning var det primära till ett ämne 
där den analytiska förmågan och reflektionen hamnat i fokus.2 Denna förändring är något som kan 
utläsas på formuleringsarenan, det vill säga i styrdokumenten för Bild i grundskolans senare år. Om 
ämnet Bild nu gått från ett praktiskt-estetisk ämne till ett mer kommunikativt och digitalt ämne, 
hur uppfattar lärarna ämnet Bild idag?  
   Denna undersökning syftar till att ta reda på hur lärare i ämnet Bild talar om och förstår sitt eget 
ämne och om det finns begränsningar som lärarna anser styr och påverkar deras visioner med att i 
sitt arbete uppnå det värde och det syfte de själva har med sitt ämne och undervisning. 
 Skolverkets rapport om bildämnet 2015 beskriver lärarnas egna uppfattningar om vad ämnet Bild 
är för något. Det vill säga hur läraren uppfattar, motiverar och tolkar sitt eget ämne. Av 400 lärare 
som blivit tillfrågade i en enkät angående vilken ämneskonception, det vill säga hur lärarna 
motiverar ämnet Bild, svarade tre av tio lärare i årskurs nio att ämnet är ett praktisk-estetiskt ämne 
och ungefär hälften av lärarna att Bild är ett kommunikationsämne. Resterande lärare svarade att 
ämnet är ett fritt skapande ämne eller ett övningsämne.3  
   Gunnar Åsén talar om bildämnet som ett ämne som hela tiden byggs på och expanderar utan att 
ämnet egentligen får något mera utrymme i skolverksamheten. Han talar om en lager-på lager-
effekt där ämnestraditioner bidrar till att äldre tekniker och undervisningsinnehåll stannar kvar, 
mycket på grund av traditioner och sedvänjor. Ämnestraditionerna finns kvar men nya moment 
och innehåll tillkommer med tiden vilket enligt Åsén bidrar till ett ämne som hela tiden expanderar.4 
Om det stämmer, som Gunnar Åsén säger, att ämnet breddas och att allt fler moment kommer in 
i bilden, då måste också uppfattningarna breddas och allt fler pedagoger tillskriva ämnet egna 
värderingar och synsätt? Det är just detta jag vill studera. Vad är ämnet Bild ifrån ett lärarperspektiv? 
 
 

                                                
1 Informant BL2, Uppsala Kommun. Enskild intervju 2016-04-19 
2 Helén (2016) 
3 Skolverket (2015) s.44 
4 Petterson & Åsén (1989) s.121 
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2. Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer det belysas flera viktiga aspekter som har stor betydelse för denna 
undersökning. Den första delen presenterar skolans förändringar i ett historiskt perspektiv där 
politiska förändringar och läroplansförändringar presenteras. Denna bakgrund är till för att ge en 
förförståelse för att skolan och samhället är en spegling av varandra och att de förändringar som 
skett i skolan och samhället i högsta grad påverkat bildundervisningen i skolan. Senare kan man 
läsa om övergripande viktiga förändringar inom ämnet Teckning, som senare blev det ämne som 
vi idag kallar för Bild. Genom närmare studier av bildämnets förändring ger det undersökningen 
en bas och förståelse för de olika stadier som ämnet Bild genomlöpt under historiens gång och hur 
dessa förändringar påverkat dagens undervisning. Slutligen presenteras dagens läroplan och 
kursplan för ämnet bild för att ge en dagsaktuell inblick i de riktlinjer och direktiv som pedagogerna 
står under, och har som uppdrag att genomföra inom skolan och deras ämne.  
 

2.1 Skolans historiska förändringar 
 
Inget skolämne står i stiltje och alla förändringar påverkar hur vi ser på skolan idag, då skolan är 
en spegel av vårt föränderliga samhälle. De förändringar som sker i samhället kan vi också följa 
genom de förändringar som skett inom utbildning.5 Skolan har blivit en av de största institutionerna 
för utveckling och kunskap i samhället och det finns stora förväntningar på vad en skola och 
utbildning är och bör vara, hur den ska styras och vad den ska erbjuda den unga generationen och 
samhället. Det finns stora krav på pedagogernas kompetens och professionella kunskaper, de är 
ständigt granskade och ifrågasätts kontinuerligt. Att förstå hur skolan styrs kan ge en djupare insikt 
i verksamheten och hur vi bör förstå den.6 För att få en djupare förståelse inte bara för skolan utan 
för ämnet Bild och varför ämnet ser ut som det gör idag, redogörs här kort hur skolan har 
förändrats i modern tid.  
   Utbildningssektorn breddas med tiden och skolvärlden får allt mer omfattande och breddande 
utmaningar från det rådande samhället. Skolvärlden har sina egna uppgifter, innehåll och mål att 
uppfylla, samtidigt som skolan ska utvecklas och anpassas till det rådande samhälle och de krav 
som ställs från exempelvis arbetsgivare. Vi har gått från ett samhälle där det praktiska värderats 
högre än det mentala, men med tiden har kravet på de mentala kunskaperna löpt ikapp de praktiska 
och manuella.7  En rad förändringar har skett inom skolväsendet i Sverige men en viktig milstolpe 
i den svenska utbildningshistorien härleds tillbaka till året 1962. Den svenska skolan blir då det vi 
idag kallar för enhetsskola. De stora förändringar som skedde under denna tidsperiod bidrog till 
att alla barn nu skulle få studera tillsammans i en nioårig grundskola oberoende av deras sociala 

                                                
5 Larsson, Westerberg (2015) s. 33. 
6 Lindensjö ̈, Lundgren (2014) s.13 
7 Ibid, s.17 
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bakgrund, kön eller klasstillhörighet. Efter en lång historia med folkskola, realskola och uppdelade 
pojk- och flickskolor kan detta beslut ses som historiskt för det framtida skolsverige. Samtidigt som 
denna stora förändring trädde i kraft kom den första svenska läroplanen för den gemensamma 
enhetsskolan, Lgr62. Detta kan ses som ett första steg mot en jämställd och demokratisk skola.8  
   Trots de nya förändringarna i den svenska skolan och den nya läroplanen för det svenska 
skolväsendet blev inte resultaten av den samlade skolan som önskat. De teoretiska ämnesvalen i 
skolan dominerade stort över de praktiska som en reaktion från den tidigare realskolan och det 
dåvarande högstadiet var alltför splittrat. För att skapa en mer sammanhållen skola och högstadium 
kom redan 1969 en ny läroplan, Lgr69, med intentionen att få ett mer likformigt högstadium.9  
 

2.2 Bildämnets historiska förändringar  
 
Bildämnets förändringar kommer här att presenteras i en genomgång av tidigare forskning. För att 
öka förförståelsen för ämnet Bild och dess olika skeenden är det av stor nytta att ge en historisk 
tillbakablick och därigenom få kunskap om hur bildämnet har sett ut och för att kunna göra någon 
slags tolkning över hur bildlärare uppfattar sitt ämne idag.  
   Ett ämne som alltid varit omdiskuterat och föränderligt under skolans historia är just bildämnet. 
Bildundervisningens häftiga debatterade position har bidragit till ett ifrågasättande av ämnets 
funktion och position i den svenska skolan. Skolans utveckling går i linje med samhällets 
förändringar men jämte detta finns även gamla traditioner och gamla mönster som bevaras. 
Bildämnet har hyllats och lyfts upp som ett ämne av vikt och betydelse, men dock helt utan att ges 
mer utrymme i skolverksamheten.10 Skolan rör sig alltmer mot en treämnesskola och ämnet Bild 
har svårt att upprätthålla sin status både inom skolvärldens elever och skolpersonal, samt inom 
formuleringsarenans skolpolitiker och beslutsfattare. Ämnet Bild rör sig allt längre bort i periferin 
som ett viktigt ämne. Genom att skolpolitiken genomgått stora förändringar där allt fler privata 
skolor tillkommit samt att allt fler profilskolor utbrett sig över landet har resultaten blivit att 
eleverna har olika möjligheter till likvärdig bildundervisning.11 Thavenius menar att skolan har en 
lång tradition att skilja handen från hjärnan. Det vill säga att de estetiska ämnenas marginalisering 
beror på att traditionen säger att estetiska ämnen, handens ämnen, som bild, musik och slöjd skiljs 
från hjärnans ämnen där kunskap och intelligensen stimuleras.12 
   Bild som skolämne har en lång historia i den svenska skolan. Åsén talar om bildämnets tre skeden 
som varit milstolpar för den utveckling som ämnet gjort. Det första skedet av bildundervisningens 
utveckling karaktäriserades och präglades av strikt pedagogik med auktoritär styrning där kreativitet 
och fritt skapande inte var en självklarhet, utan vikten låg vid noggrannhet och korrekthet. Detta 
                                                
8 Larsson, m.fl. (2005) s.125 
9 Lindensjö ̈ m.fl. (2014) s.68-69 
10 Larsson mfl (2015) s.127 
11 Åsén (2006) s.117 
12 Thavenius (2003) s.59 
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skede tar sin plats i 1800-talets Sverige ända fram till 1900-talets första hälft.13 Det fria skapandet 
och självständig kreativitet fick under andra hälften av 1900-talet fotfäste i den svenska 
bildundervisningen. Under 50 och 60-talet fanns en bildpedagogik som handlade mycket om att 
låta barnen upptäcka, utforska och fritt skapa. Denna pedagogik fick mycket kritik men vann ändå 
fotfäste i svensk bildundervisning.14 Denna tid ses som det andra skedet i bildundervisningens 
historia. Nya idéer om estetisk fostran och fritt skapande bidrog till att skolämnet nu distingerades 
från andra teoretiska skolämnen. I och med denna distension förändrades också synsättet på 
bildpedagogerna inom yrkeskåren. Lärarna i ämnet fick nu mer frihet att bedöma och skapa 
uppgifter efter tycke och smak.15 Det tredje viktiga skedet i bildämnets utveckling är reflektionens 
tillkomst i ämnet, där inte endast bildskapandet är i centrum utan också studier och reflektion 
parallellt med skapande av bilder i olika genrer.16  
   En  annan milstolpe för bildämnet ägde rum 1980 i samband med den nya läroplanen Lgr80. 
Från att ämnet tidigare kallats Teckning fick ämnet nu namnet Bild. Med denna förändring av 
namnet inrymdes även nya kunskapskrav och ämnets fokus skiftade till att handla om Bild som 
kommunikations- och språkämne.17 Stor vikt lades vid att analysera kommersialismens stora 
inverkan på individerna, hur bilder talar till oss människor samt att lära sig att läsa och kommunicera 
med bildspråket. Styrdokumenten underströk att Bild som språk har lika stor vikt som det vanliga 
tal- och skriftspråket.18  
   Bildämnet har varit ett ämne präglat av det praktisk-estetiska. Men med mediernas starka 
inmarsch i samhället har ämnet skiftat fokus och idag ser många det som ett kommunikationsämne. 
”Med nuvarande ämnesinriktning betonas bildframställning, bildanalys och bildkommunikation 
framförallt som viktiga medborgerliga kompetenser.”19 Ämnet Bild är idag inte isolerat till bildsalen 
utan sträcker sig utåt i världen och når alla människor utanför vår styrda tid och barnens skoltid. 
Vikten av ämnet är större än någonsin i historien. Vi lever i ett informationssamhälle där barn och 
ungdomar använder sig av bildkunskaper utanför klassrummet.20 Kreativitet har blivit en stor 
tillgång för den enskilda individen och samhället, inte minst på arbetsmarknaden efterfrågas 
kreativitet. Marknaden idag har givit mer utrymme för det estetiska och en explosionen av arbeten 
inom reklam, kommunikation och media. Skolan som institution kan inte undgå denna utveckling 
och bör enligt Aulin-Gråhamn verkligen ta vara på de estetiska och praktiska ämnena i skolan.21 
   Trots att ämnet har förändrats i takt med det rådande samhället har nya idéer och tankar varit 
svåra att helt implementera. Under de senaste 25 åren har bildämnet ändrats drastiskt när man ser 

                                                
13 Marner & Örtegren (2005) s.22 
14 Åsén (2006) s.115 
15 Ibid,. s.115 
16 Ibid,. s.22 
17 Åsén (2006) s.117 
18 Lind (2010) s.84 
19 Åsén (2006) s.117 
20 Marner & Örtegren (2003) s.103 
21 Aulin-Gråhamn mfl. (2002) s.54 
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till formuleringsarenan, men trots dessa förändringar har de varit svåra att helt förverkliga på 
realiseringsarenan. Skapande och bildframställning dominerar fortfarande ämnesinnehållet trots att 
bildanalys, kommunikation och andra former av media fått större utrymme i kursplanerna.22 
 

2.2 Lgr11 och Kursplanen i bild 
 
För att få en förståelse för hur ämnet bild kan uppfattas kommer bildämnets syfte, som det 
framhålls i kursplanen, att presenteras. 
    I den senaste kursplanen lgr11 står det skrivet att eleverna ska utveckla kunskaper om hur man 
tolkar och kommunicerar med olika typer av bilder. Eleverna ska även utveckla sin egen 
framställning av bilder med varierande material och metoder. Texten lägger stor vikt vid att 
tydliggöra att eleverna ska utveckla förmågor inom bildkommunikation, bildtolkning, bildanalys 
samt uttrycka sig med hjälp av digitala tekniker.23  
   Det centrala innehållet för grundskolans senare år, som är i centrum för denna undersökning, 
förklarar att eleverna under årskurs 7-9 ska ägna sig åt och ha kunskaper och färdigheter inom 
bildframställning, användning av redskap inom bildframställning samt ha kunskaper inom 
bildanalys där eleven ska utveckla kunskap om olika bildanalytiska begrepp. De ska även kunna 
samtala om bilders budskap, med mera.24 I kommentarmaterialet för den nya läroplanen lgr11 kan 
vi läsa följande citat:  
 

Den nya kursplanen betonar bildämnets kommunikativa inslag i större 
utsträckning än tidigare. Det innebär att kursplanen vill integrera ämnets två ̊ 
beståndsdelar: att skapa/framställa och att analysera/tolka.25 

 
 
Kursplanen i bild har stort fokus på de moderna, digitala medierna. Dock utesluts inte traditionella 
hantverkstekniker och praktiska kunskaper. Det finns däremot en förändring från tidigare 
kursplaner som pekar på att digitala medier och bildkommunikation fått alltmer plats i ämnet än 
de traditionella momenten.  
 
 

                                                
22 Ibid,. s.118-119 
23 Lgr11 s.20 
24 Ibid,. s22 
25 Skolverket (2011) s.6 
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3. Forskningsöversikt 
 
I forskningsöversikten kommer tidigare forskning inom ämnet Bild, liksom teoretiska 
utgångspunkter för arbetet, att presenteras. En generell kartläggning av de centrala 
forskningsområdena inom bildämnet har studerats och presenteras här i ett övergripande 
perspektiv. Äldre forskning blandat men nyare studier ger ett brett perspektiv av vad som hänt 
inom bildämnesforskningen. De stora profilerna för forskning inom ämnet bild är Sten Pettersson 
och Gunnar Åsén som återkommer i de allra flesta av studierna som berör bildämnet och dess 
utveckling. Även i detta fall kommer Pettersson och Åsén vara förgrundsfigurer, då deras 
doktorsavhandling är en av de största och mest omfattande undersökningar inom svensk 
bildämnesforskning.  
   I Teoretiska Utgångspunkter presenteras bland annat sociokulturellt perspektiv från en praktiskt-
estetisk synvinkel, samt så kommer här  även centrala begrepp som bland annat 
ämneskonceptioner, ämnestraditioner och reproduktion presenteras, då dessa begrep har stor vikt 
för detta arbete.  
 
3.1 Bildlärarnas perspektiv 
 
Den forskning som är den mest tongivande för denna studie är doktorsavhandlingen 
Bildundervisningen och det pedagogiska rummet av Gunnar Åsén och Sten Pettersson. Denna studie är en 
av de största studier som gjorts inom bildämnesforskning med fokus på bildlärarnas 
ämneskonception, det vill säga bildlärares åsikter och uppfattningar, samt villkoren för den egna 
undervisningen. Forskningsprojektets undersökning var avgränsad till låg- och mellanstadiet samt 
högstadiet. Forskningen var ett omfattande projekt där flertalet metoder som bland annat 
enkätundersökningar, intervjuer och observationer tillämpades för att få fram ett omfattande 
resultat som visade både lärarnas egna ämneskonceptioner, bildämnestraditioner samt 
undervisningspraktik inom bildämnet. De centrala syften som forskarna framhåller med sin studie 
är dels att utveckla metoder för vidare forskning inom bildämnet, men framförallt att studera det 
de kallar transmissionsprocessen.26 Transmissionsprocessen skulle också kunna beskrivas som 
överföringsprocessen. Transmissionsprocessen är den överföring av värden, kunskaper och 
färdigheter som sker från pedagogen till eleverna.27 Pettersson och Åséns avseende med att 
forskningsprojektets område blev just skolämnet Bild förklaras med att transmissionsprocessen är 
bristfälligt studerad inom ämnet Bild, men har studerats i större utsträckning inom andra 
skolämnen som till exempel Matematik. En annan aspekt av valet av forskningsområdet Bild som 
Pettersson och Åsén framhåller är ämnets huvudfokus på produktion, vilket skiljer sig från många 
andra ämnen, som till stora delar handlar om specifik reproduktion av kunskaper.28 
                                                
26 Pettersson & Åsen (1989) s.28 
27 Ibid,. s.17 
28 Ibid,. s.18 
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   De områden och resultat som kommer presenteras från Petterssons och Åséns 
doktorsavhandling är de som är mest relevanta för denna undersökning. Huvudfokus ligger på 
bildlärarnas uppfattningar om det egna ämnet och följande resultat som presenteras har just med 
detta att göra.  
   En betydelsefull aspekt som framkommer i undersökningen är bildlärarnas inställning till vilka 
bildämnets mål bör vara. Vilka mål ska eleverna uppnå? Vad ska själva kärnan i ämnet vara och vad 
ska eleverna främst uppleva? Låg- och mellanstadielärarna i undersökningen menar att de främsta 
och viktigaste erfarenheterna som bildlektionerna ska ge eleverna är individuell tillfredställelse och 
självförtroende där skaparglädje är centralt i bildundervisningen. Denna uppfattning kan vi också 
se i Catharina Elsners studie om hur lärare i estetiska ämnen tänker. Hon talar om fyra aspekter av 
bildämnets värde och funktion som hon genom sin studie upptäckt. En av dessa aspekter är den 
Livshöjande aspekten, som handlar om det betydelsefulla skapandet, bildämnets själ. Elsner säger i sin 
undersökning att det ligger ett stort värde hos lärarna att förmedla och framhålla det vackra med 
skapandet, glädjen och det livsförhöjande.29 En annan uppfattning som framkommer i relation till 
bildämnets mål och lärarnas intentioner med ämnet i Pettersson och Åsén är att eleverna ska få 
möjligheten att använda bilden som ett redskap för att uttrycka sig.30 Låg- och mellanstadielärarna 
betonar syftet med att låta eleverna upptäcka färg och form utan att pedagogen ifråga styr 
undervisningen alltför mycket då det kan hämma elevernas fantasi.31 Till skillnad från låg- och 
mellanstadiet anser högstadielärarna att ett av de viktigaste målen med bildundervisnigen är att ge 
eleverna en breddad begreppsvärld och vidgad upplevelse av omgivningen och omvärlden. Denna 
aspekt av bildämnet kallar Elsner i sin undersökning för den Utforskande och kognitiva aspekten. Hon 
förklarar att det är ett tankesätt som lärarna vill förmedla. De vill vidga elevernas visuella värld.32 
Dock visar undersökningen av Pettersson och Åsén att även högstadielärarna är samstämmiga med 
låg- och mellanstadielärarnas intentioner när det kommer till att bildämnet är till för att bidra till 
ökad skaparglädje samt att ge eleverna förmågan att uttrycka sig i bild.33  En påtaglig skillnad i synen 
på ämnets syfte och mål som skiljer sig mellan ämneslärarna på högstadiet och låg- och 
mellanstadielärarna är att ämneslärarna för de äldre eleverna framhåller vikten av kunskapssidan av 
bildämnet. De anser att det är viktigt att eleverna lär sig använda olika tekniker och material, och 
lägger inte lika vital vikt vid att eleverna ska uppleva skaparglädje, personlig utveckling och känslan 
av självförtroende. Lärarna i ämnet Bild på högstadiet anser också i betydligt högre utsträckning 
att eleverna ska tränas i att tolka bilders budskap, och läras att lägga budskap i bilder de själva 
producerar.34 Elsner talar i sin studie också om en Nytto- och kommunikativ aspekt. I hennes 
undersökning är det få lärare som talar om bildämnet i termer om kunskapsbärande och att det i 

                                                
29 Elsner (2001) s.25 
30 Pettersson & Åsén (1989) s.141 
31 Ibid,. s.187 
32 Elsner (2001) s.26 
33 Pettersson och Åsén (1989). s.141 
34 Ibid,. s.188 



 
 

11 

framtiden ska ge yrkeskvalifikation. Dock var det fler lärare som nämnde, i likhet med Pettersson 
och Åsén, det hon kallar Bildningsaspekt, det vill säga ge kunskap om betydelsen av bildskapandet 
och att kunna förstå bildskapande och tolka bilder från ett individuellt perspektiv samt från ett 
utifrånperspektiv.35 
   Lärarnas egen upplevelse av sin personliga måluppfyllelse i ämnet bild är något som skiljer sig åt 
mellan låg- och mellanstadielärarna och högstadielärarna. Pettersson och Åsén poängterar att 
skillnaden ligger mellan de lärare som betonar personlig utvecklig och trivsel, gentemot de lärare 
som betonar rena kunskapsmål. På låg- och mellanstadiet så känner lärarna allmänt att de uppfyller 
målen i mycket större grad än lärarna på högstadiet.36  
   En mycket tydlig uppfattning av bildämnet, som varit genomgående i hela avhandlingen, och 
genom alla årskurser är inställningen att Bild ska vara en avkoppling från de jobbiga teoretiska 
ämnena.37 Detta synsätt är något som också visar sig i Monica Lindgrens doktorsavhandling Att 
skapa ordning i den estetiska skolan där hon tar upp det problematiska med att se de estetiska ämnena 
som bara något roligt. Ämnet används ofta som hjälpämne för att stödja elever med 
inlärningssvårigheter eller andra skolrelaterade problem för att få ett utrymme för avkoppling och 
andas ut.38 Att praktisera denna typ av retorik som lustfyllt, glädje och avkoppling i relation till de 
praktisk-estetiska ämnena tillskriver ämnet sociala värden och egenskaper.39 Lärarna i Pettersson 
och Åséns undersökning menar att det mest positiva med ämnet bild är just dess säregna karaktär 
som möjliggör en friare arbetsform och att det är ett avbrott från de teoretiska skolämnena.40  
   Vi kan se att Pettersson och Åséns resultat av lärarnas uppfattning har stora likheter med 
Catharina Elsers resultat. Vi kan finna att hennes fyra aspekter Livshöjande aspekten, Utforskande 
och kognitiva aspekten, Nytto- och kommunikativa aspekten och Bildningsaspekten även går att 
finna i de resultat som Pettersson och Åsén presenterar. 
 

3.2 Undervisningens villkor och förutsättningar 
 
För att lärarna ska kunna förverkliga sina intentioner och de mål som bildämnet har krävs god 
teoretisk utbildning. Det hävdar i alla fall lärarna i Petterson och Åséns undersökning. Lärarna i 
denna undersöknings om undervisade elever i låg- och mellanstadiet upplever att deras utbildning 
och kompetens är bristfällig för att nå de mål som de vill.41 Flertalet lärare menar att de skulle 
behöva mer kompetens och längre utbildning för att de ska lyckas uppfylla de intentioner som de 
har med sitt ämne.42 . 
                                                
35 Elsner (2001) s.28-29 
36 Pettersson och Åsén (1989) s.159 
37 Ibid,. s. 159 
38 Lindgren (2006) s.92 
39 Ibid,. s.151 
40 Pettersson & Åsén (1989) s.162 
41 Ibid,. s.159 
42 Ibid,. s.190 
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   Petterson och Åsén menar att på högstadiet fanns det andra faktorer som spelade in för 
möjliggörandet av bra undervisning och för att nå de mål som lärarna önskade att uppfylla. Bland 
annat ansåg lärarna på högstadiet att klasstorlekarna var ett stort hinder för att undervisningen 
skulle kunna förverkliga målen. Samtliga lärare i denna undersökning upplevde att klasserna var för 
stora för att möjliggöra de ämneskonceptioner de hade .43 …. 
   I Pettersson och Åséns undersökning var alla lärare eniga om att det som också var en av de 
största motgångarna för att kunna idealisera undervisningen var den stora bristen på materiella 
förutsättningar. Flera lärare upplevde att de inte kunde utveckla sin undervisning eller göra det de 
ville, då materialet som skulle behövas köpas in ansågs för kostsamt.44 Lärarna på låg- och 
mellanstadiet påpekade också missnöjet med att de ofta inte hade tillgång till egen undervisningssal 
utan var tvungna att lösa bildundervisningen i andra lektionssalar. Ofta saknade dessa lokaler 
tillgång till vatten och avlopp som försvårade för lärarna och de tvingades avstå från vissa typer av 
moment där det behövdes vatten för att undervisa. Högstadielärarna uttryckte också missnöje med 
att de blev begränsade i sitt arbete då de inte hade tillgång till lokaler för arbeten inom bland annat 
film och foto.45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
43 Pettersson & Åsén (1989) s.159 
44 Ibid,. s.160-161 
45 Ibid,. s.161 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Denna del av studien presenterar estetik utifrån Marners perspektiv46 som har sin grund i det 
sociokulturella perspektivet. Thavenius47 är också förgrundsfigur för denna uppsats, och specifikt 
hans syn på hur på estetiken i samhället bör tolkas. Här kommer viktiga begrepp som 
Centripetalitet, Centrifugalitet och Ämneskonceptioner att redogöras för, och de sätt på vilka de 
behandlas i denna studie. Alla teorier och begrepp som presenteras är underlag för denna 
undersökning och för det kommande avsnittet Analys och diskussion. 
 
4.1 Estetik och kreativitet ur ett sociokulturellt perspektiv  
 
I dagens samhälle så har det skett en kollision, eller ett möte, beroende på hur man vill se det, 
mellan den vetenskapliga världen och samhällets praktiska verksamheter. Anders Marner har 
formulerat teorier om hur dessa skeenden kan påverka varandra och vad som kan tänkas ligga 
bakom. Man kan idag se till vilken del av samhället man vill, sophämtning, fiskevård eller 
byggarbetsplatser, och man kommer då i samtliga finna ett mått av vetenskaplighet. Den 
vetenskapliga världen har idag trängt in på den praktiska verksamhetens revir, och alla delar i ett 
praktiskt yrke eller en praktisk verksamhet måste idag kunna vara mer eller mindre vetenskapligt 
försvarbara. ”Många processer är datoriserade och robotiserade, andra är institutionaliserade och 
finns formulerade i styrdokument. Ett vetenskapligt influerat perspektiv har fått inflytande på 
verksamheter som tidigare var praktiska.”48 Detta möte har inte alla gånger gått problemfritt, och 
det har skapats många motsättningar mellan å ena sidan de praktiska yrkesutövarna, och å andra 
sidan forskare som teoretiserar de praktiska verksamheterna. Vetenskapliggörandet av de praktiska 
verksamheterna är en tendens som man kunnat se ända sedan vetenskaperna började göra sitt 
framträdande i den antika världen. Bildlärarutbildningen har inte varit opåverkad av denna 
utveckling. Inte bara har utbildningen blivit föremål för noggrann forskning, utan studenterna och 
de yrkesverksamma lärarna förväntas också ha ett vetenskapligt förhållningssätt till sin egen, och 
sitt ämnes utveckling.49 ”Samtidigt stärks de vetenskapliga inslagen och verksamheten förväntas bli 
mer intellektuell än tidigare.”50 I relation till detta så uppdagas en av de fundamentala svårigheterna 
med att sammanföra vetenskaplighet och praktiska yrken. En av vetenskapsvärldens grundläggande 
inställningar är att alla andra inte är lika intellektuella som de själva. Marner talar i relation till 
ovanstående citat om att vetenskap till sin natur ofta är elitistisk och kunskapsaristokratisk. Detta 
skapar en problematik då vetenskap ska försöka att samarbeta med exempelvis praktiska och 
estetiska skolämnen. Historiskt sett så har misstron och motsättningarna dock varit ömsesidiga. 

                                                
46 Marner (2005) 
47 Thavenius (2003) 
48 Marner (2005) s.12. 
49 Ibid, s.12. 
50 Ibid, s.12. 
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Hantverksyrken och praktisk/estetiska verksamheter har inte en lika klart formulerad vetenskaplig 
begreppsvärld, vilket gör att man då litar mer till praktiska erfarenheter eller konstnärlig grund.51 
Man vet i praktiska yrken vad som fungerar väl och inte, och anser att man själv som jobbar på 
verkstadsgolvet vet bäst. Faktum är dock att vetenskapliggörandet har skett, och sker pågående. 
En av vetenskapens stora positiva sidor är att den obönhörligt driver verksamheter framåt. En sak 
som då inträffar är det som Marner kallar Alienation. De nya kunskaperna och praktikerna ställs 
plötsligt sida vid sida med de gamla beprövade rutinerna. Den gamla skolan ser då den nya med 
sina gamla glasögon. Mer konkret uttryckt så kommer den äldre pedagogen att ta sig an nyheter i 
skolvärlden användandes de äldre pedagogiska verktygen. Vad som händer då är att de nya 
teknikerna och arbetssätten inte alls fungerar enligt pedagogens förväntningar. De nya arbetssätten 
kommer först fungera när det skett en så kallad ackommodation. Detta är en process i vilken de 
nya rutinerna och teknikerna måste modifieras och arbetas igenom tills de passar pedagogens egna 
förväntningar. Produkten av en ackommodation blir då ett arbetssätt som är en kompromiss mellan 
det gamla och det nya, för att passa den individuelle pedagogens preferenser.52 Detta för då tanken 
direkt vidare till frågan huruvida man i sådana fall kan tala om en riksomspännande likvärdig 
utbildning eller ej, då verktygen och arbetssätten många gånger är produkten av enskilda 
pedagogers arbete. Vidare kan man fråga sig, i relation till vetenskapliggörande, om denna 
ackommodation skulle skapa ett arbetssätt som för bildämnet tillräckligt nära de mer vetenskapliga 
skolämnena, eller om de estetiska anpassningarna av styrdokumenten gör att ämnet hålls 
marginaliserat gentemot skolans kärnämnen? Jan Thavenius talar om de praktisk-estetiska ämnenas 
marginalisering gentemot de s.k. viktiga skolämnena som är mer vetenskapligt inriktade, och som 
dominerat skolans verksamhet. De estetiska ämnena har under lång tid lidit under de viktigare 
sakerna i skolan trots att samhället pekar mot att media och konsumtionskultur fått en stor och 
viktig betydelse.53 
   Om man ser vetenskapliggörandet som en motsättning mellan den praktisk/estetiska världen och 
forskarsamhället, så kan man se vidare och finna en intressant inre split mellan två olika läger inom 
den praktisk/konstnärliga världen. Marner vill kalla detta skillnaden mellan centripalitet och 
centrifugalitet. De aktörer inom konstvärlden som ställer sig på den centripetala sidan anser att 
konsten som företeelse behöver ramas in och skyddas från utomstående halvkonstverk som inte 
ska kallas konst. Man söker efter det essentiella, den rena konsten. Genom att aktörer inom 
konstvärlden har detta synsätt anser Marner att konstvärlden krymper.54 Thavenius, 2003, pratar 
också om en bakåtblickande traditionalism som har ett mycket starkt fotfäste i den svenska skolan.55 
En motrörelse till centripetalitet är en utåtgående uppfattning, inställning och rörelse som vill 
omfamna nya främmande saker och inkludera dem i konstbegreppet. Denna rörelse kallas 

                                                
51 Ibid, s.13 
52 Ibid, s.20 
53 Thavenius (2003) s.47 
54 Marner (2005), s.54-55 
55 Thavenius (2003), s.56 
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centrifugalitet. Aktörer inom den centrifugala konsten vill få in informationssamhällets produkter, 
all samtida konst och icke-konst och i slutändan sudda ut skiljelinjen mellan traditionell konst och 
det som inte anses vara det. Det intressanta med dessa två inställningar är att de båda kan främja 
konsten och dess anseende, men båda kan också skada konstvärlden.56 Centripetalitet kan sägas 
främja konsten på det sättet att den på samma sätt som den varit genom historien förblir ovärderlig 
och exklusiv, men baksidan kan då bli att strävan efter det unika och det traditionellt 
hantverksmässiga gör att konsten helt förlorar sin tillgänglighet i ett samhälle där människor 
förväntar sig just tillgänglighet och information.57 Centrifugalitet har å sin sida sin positiva aspekt i 
att den gör konsten tillgänglig för alla människor. Den ser inte massproduktion av konstverk som 
något fel. Den har en kommunikativ sida, som fokuserar lika mycket på mottagaren som på 
sändaren, konstnären.58 Nackdelen med centrifugalitet kan vara att den ändå kanske viktiga gränsen 
mellan konst och det som inte är det suddas ut.59 Också Thavenius tar upp just detta. 
 

   Dessa två hållningar är båda ofruktbara. Den ena när den slarvar bort det 
historiska perspektivets lärdomar och bara förhåller sig avvisande till det nya. 
När den avstår från möjligheterna att skapa mening och insikter i förhållandet 
till den nya estetiken… Den andra blir tandlös när den okritiskt anammar det 
nya.60   

 
   Hur kan dessa två olika synsätt kopplas till bildämnet och bildundervisningen? Marner skriver i 
hårda ordalag om hur centripetaliteten och en konservativ inställning fortfarande råder i bildämnet 
i svenska skolor, trots att femtio procent av de bildlärare som medverkat i Nationella utvärderingen i 
bild 2005 påstår att bild framförallt är ett kommunikativt ämne. Marner talar därefter om hur 
samhället förändras och om hur dagens ungdomar kräver mer moderna metoder för bildskapande 
och bildkommunikation. ”Om bildlärarna mot den rådande tidsandan i det s.k. 
informationssamhället förfäktar den handgjorda bildens företräde framför den maskingjorda 
kommer denne att bidra till bildämnets minskade betydelse,…”61 Marner tar här ett steg bort från 
det traditionella och uppmanar till en moderniserad undervisning. ”Ett traditionellt konstbegrepp 
i bildämnet är inte längre relevant.”62 
 
 
 
 

                                                
56 Ibid, s.55 
57 Ibid, s.58 
58 Ibid, s.60 
59 Ibid,. s.55 
60 Thavenius (2003) s.57 
61 Marner (2005), s.66 
62 Ibid, s.67 
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4.2 Ämneskonceptioner och hur de bör förstås 
 
Ämneskonception är det begrepp som utgör denna studies kärna. Begreppet handlar vilka 
uppfattningar man som pedagog har om sitt ämne.63 Det är inte endast det innehåll som går att 
finna i kursplanen som är avgörande för den undervisning eleverna får i ämnet bild utan 
ämneskonceptionen är även den en avgörande faktor för undervisningens utformning och 
genomförande. Man kan förklara ämneskonception som pedagogernas sätt att se på sitt ämne och 
hur de motiverar det. Ämneskonceptionen är något som håller i sig över en lång tid och kan bidra 
till att konceptioner hänger kvar trots att nya styrdokument tillkommer. Konceptionerna blir då 
eftersläpande.64 De estetiska ämnena i skolan har länge försökt att motivera sig som viktiga ämnen 
i skolan, men försöken har inte alltid lyckats och många försök har gjorts att motivera ämnenas 
betydelse och uppgift. Om man ser till formuleringar i kursplanerna sedan 1969 har formuleringar 
som Bild som språk- eller medieämne funnits med i bildämnets kursplan. Flertalet inriktningar i 
ämnet, såsom konstvetenskaplighet, sociologi, semiotik och medievetenskaplighet har trängts med 
varandra. Många ingångar blandas och många medier prövas i ämnet. Allt från media till olika 
konstyttringar. Allt fler lärare ser ämnet som ett kommunikationsämne istället för ett praktiskt-
estetiskt ämne. Dock finns det lärare som ser bildämnet som just ett praktisk-estetiskt ämne. 
Marner menar att de gamla ämneskonceptionerna inte ersätter de nya. Bildämnet breddas och leder 
till stoffträngsel och lärarna dras med urvalsproblem.65  
 
 

Väldigt fa ̊ lärare ser ämnet som ett övningsämne, en ännu äldre benämning än 
estetiskt-praktiskt ämne. Fa ̊ av bildlärarna ser också ̊ ämnet som ett fritt skapande 
ämne. Benämningen används praktiskt taget inte längre.66  

 

Trots att den gamla konceptionen om att bildämnet är ett praktiskt-estetiskt ämne fortfarande är 
stark, så håller den på att bli omsprungen av den nya konceptionen där bild ses som ett 
kommunikativt ämne. En liten procent av de lärare som har den äldre konceptionen ser också 
bildämnet som ett fritt skapande ämne.67 I den bildämnesutvärdering som gjordes 2015 av  
Skolverket, tillsammans med bildämnesforskarna Marner och Örtengren, visar de resultaten att 
många av lärarna i bild anser att ämnet är ett viktigt kommunikationsämne och att det är mycket 
väsentligt med kreativitet. Bildämnet har idag många äldre uppfattningar och ämneskonceptioner 
som lever vidare från gamla styrdokument, samt att konceptionen det fria skapandet lever kvar från 

                                                
63 Lindmark (2013) s.30 
64 Skolverket (2015b) s.44 
65 Maner (2005) s.7 
66 Ibid,. s.7 
67 Ibid,. s.7 
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tidigare kursplaner.68 Ämneskonceptioner påverkar pedagogerna vilket bidrar till svårigheter att 
klart definiera ämnet Bild och varför man arbetar med, och har ämnet Bild.69 Åsén menar att 
bildämnet under historiens gång skiftat i fokus men att ämnets olika konceptioner lever kvar i olika 
sorters avlagringar och ämneskonceptionerna upprätthålls av äldre lärare. Denna effekt bidrar till 
att ämnet Bild hela tiden breddas. Han förklarar det så här: 
 

Sett över tid kan man också se att alla spår av tidigare sätt att se inte försvinner 
utan lever kvar som historiska avlagringar, som traditioner, vilka förkroppsligas 
och bärs upp av olika lärargrupper i skolan. Detta gör att ämnet hela tiden 
breddats.70  

 
Det finns självfallet lärare av den nya skolan som känner behovet av att förnya ämnet. Dock sker 
en förskjutning av äldre konceptioner till de nya konceptionerna. Det finns alltid ett mellanläge hos 
lärare som Åsén kallar för hybrider, där de både tar sig an nya uppgifter och tankesätt tillsammans 
med de gamla.71 Olika traditioner lever vid sidan av varandra och ämnet breddas och det skapas en 
lager-på-lager-effekt, som Åsén kallar det. Detta bidrar till att nya tankar och arbetssätt från 
styrdokument får dåligt genomslag.72 
   Ämneskonceptioner bidrar, som ovan nämnt, till en delad lärarkår inom ämnet Bild där 
pedagogerna inte är överens om vilket som är bildämnets centrala fokus. Undersökningarna har 
visat att det blir en förskjutning inom lärarnas sätt att se på sitt ämne och vilket värde, fokus och 
intention ämnet ska ha. Detta bidrar till att olika lärare har olika fokus på ämnet, trots nya läroplaner 
hänger äldre traditioner kvar och reproducerar sig genom olika generationer av lärare. Åsén menar 
att nya konceptioner av ämnet, via till exempel läroplaner, har svårt att få genomslagskraft då lärare 
i de estetiska ämnena saknar de resurser som krävs för att kunna arbeta med nya moment.73 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
68 Skolverket (2015b) s.7 
69 Marner (2005) s.7 
70 Åsén (2006) s.107 
71 Ibid,. s.118 
72 Ibid,. s.118 
73 Ibid,. s.119 
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5. Syfte  
 
Syftet med denna undersökning har utformats utifrån ett av resultaten från  en tidigare 
undersökning som gjorts av mig: Bildämnets historia – En läroplansanalys av läroplanerna för bild 1962-
2011, som kommit fram till att bildämnets värde har skiftat under decennierna från ett praktiskt 
ämne till att röra sig mot ett mer teoretiskt kommunikationsämne. 
   Syftet med denna studie är att undersöka hur bildlärare ser på sitt eget ämne, det vill säga vilken 
ämneskonception de har, men också hur lärarna upplever villkoren för att kunna genomföra den 
ämneskonception de har? 
 
 

5.1 Frågeställningar: 
 

•   Hur definierar bildlärare det egna undervisningsämnet och hur ska eventuella skillnader 
förstås?  

 
•   Vilka erfarenheter ger bildlärarna av villkoren för undervisningspraktiken och dess 

innehåll?  
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6. Metod  
 
I detta kapitel kommer studiens metod att beskrivas. I den första delen presenteras vilken metod 
som använts för datainsamling och hur utformningen av intervjuguiden gjorts. I avsnittet därefter 
presenteras de urval som gjort inom studien, hur de etiska perspektiven beaktats, samt etiska 
ställningstaganden. Där ingår även en ingående presentation om hur det empiriska materialet 
bearbetats med hjälp av kodningsschema och innehållsanalys.  
 

6.1 Metod för datainsamling  
 
Den metod som valts för att studera arbetes syfte är respondentintervjuer. Detta val är baserat på 
att intervjuer ger en djupare insikt i personers synsätt och tankegångar än exempelvis 
enkätundersökningar. Ett bra sätt att få tillgång till personers livsvärld är genom intervjuer.74  
Undersökningen är en kvalitativ studie och kommer presentera fem intervjuer med lärare i ämnet 
Bild. Som förberedelse inför intervjuerna utvecklades en intervjuguide där olika aspekter beaktades. 
Intervjuguiden har bland annat utformats utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. 
Intervjufrågorna har även utformats med ett enkelt och lättförståeligt språk i åtanke. Frågornas 
karaktär är korta och koncisa som, enligt Esaiasson, kan ses som grundregler för utvecklingen av 
frågor inför intervju.75  Intervjuns form är av halvstrukturerad karaktär och byggs upp kring teman 
som berör de aktuella frågeställningarna och syftet. Fördelar med teman är att intervjupersonen 
själv, med så lite påverkan som möjligt av intervjuaren, får utveckla och prata om sina upplevelser 
kring temat.76 För att få djupare och utvecklad respons har följdfrågor ställds. En negativ aspekt 
med teman är dock att intervjun kan ta en vändning där intervjupersonen börjar tala om något som 
är irrelevant för undersökningen. Då måste man som intervjuare vara väl förberedd och kunna 
styra tillbaka samtalet mot det undersökningen verkligen behandlar.77 Intervjuerna spelas in med 
samtycke från respondenten. Anledningen till valet att använda sig av inspelning är för att få ett 
mer avslappnat samtal där jag som forskare inte behöver koncentrera mig på att hinna anteckna 
allt respondenten säger. Anteckningar har dock gjorts, men bara som korta stödord och allmänna 
tankar som dyker upp hos mig som forskare. 

 

 

                                                
74 Esaiasson (2012) s.253 
75 Ibid,. s.264 
76 Ibid,. s.265 
77 Ibid,. s.265 
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6.2 Presentation av respondenterna 
 
Här presenteras de respondenter som deltagit i denna undersökning. Respondenterna har tilldelats 
kodnamn för denna studie då alla deltagande är anonyma. Lärarna kallas BL1, BL2, BL3, BL4 och 
BL5 där BL står för bildlärare.  
  Lärare BL1 är en kvinna runt 40 år och arbetar på en skola i Uppsala där det går ca 400 elever. 
Hon har arbetat på samma arbetsplats i snart 23 år och har inte bytt arbetsplats sedan hon började. 
Lärare BL1 har endast ett undervisningsämne då det var vanligt på dennes tid att endast ta ut en 
enämnesexamen. Hon är utbildad på konstfack i Stockholm. 
   Lärare BL2 är en av studiens yngsta lärare och är i 30-års åldern. Han arbetar på en skola i Uppsala 
där det är ca 600 elever. Lärare BL2 är utbildad som tvåämneslärare och har IKT som sitt andra 
ämne. Dock undervisar han bara i bild på denna skola. Han har behörighet upp till gymnasienivå 
men arbetar endast på högstasidet i dagsläget.  
   Lärare BL3 arbetar på en F-9 skola i Uppsala. Hon är i 50-års åldern och har arbetat på tre olika 
skolor under sin karriär. Ursprungligen kommer hon från Umeå men flyttade till Uppsala för ca tio 
år sedan. BL3 undervisar både i bild och textilslöjd. Hon har en omfattande utbildning både från 
konstfack men också från Umeå universitet.  
   Lärare BL4 jobbar på en skola där det finns 400 elever. Hon är 45 år och har arbetat som behörig 
lärare i sju år. Lärare BL4 har två undervisningsämnen och dessa är bild och hem-och 
konsumentkunskap. Hon är utbildad på Uppsala Universitet och har innan dess jobbat på flera 
skolor i Uppsala fast då som icke-behörig lärare.  
   Lärare BL5 arbetar på två olika skolor i Uppsala. En grundskola för 400 elever samt en särskola 
på ett femtiotal elever. Hon har arbetat som behörig bildlärare i 26 år. Lärare BL5 har endast en 
enämnesexamen i ämnet bild.  
 
6.3 Genomförandet av intervjuerna 
 

Här kommer det att presenteras hur genomförandet av intervjuerna gick till. Fem intervjuer 
genomfördes för denna studie. Intervjuerna bokades med respondenterna minst en månad innan 
intervjutillfället. Intervjutiden sattes till 60 minuter för att skapa god marginal för introduktion samt 
till avslut. Intervjuerna skedde enskilt på respondentens arbetsplats. Anledningen till detta var för 
att ge respondenten en trygg miljö där respondenten är bekväm. Samtliga intervjuer fick vi 
genomföra ostört och vi hade gått om tid till vardagligt samtal för att snabbt lära känna varandra 
och skapa god stämning. Alla intervjuer skedde i den enskilde respondentens egna klassrum, som 
var det val som samtliga respondenter ville genomföra intervjun.  
   Innan intervjun började frågade respondenterna om de fortfarande var med på att jag spelade in 
intervjun. Ingen av de intervjuade hade några invändningar på ljudupptagningen.  Jag öppnade alla 
intervjuer på samma sätt genom att fråga bakgrundsfrågor om personens utbildning, erfarenhet 
och förhållande till bild. Därefter fortlöpte intervjuerna utifrån den planerade intervjuguiden.  
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6.4 Validitet och reliabilitet 
 
Detta avsnitt är avsett att beskriva validiteten och reliabiliteten hos denna undersökning. Validiteten 
kan beskrivas som ett sätt att mäta om undersökningen är valid. Det vill säga om denna studie 
mäter det den är ämnad att mäta. Eller i detta fall, om undersökningen svarar på det den är ämnad 
att undersöka. Här spelar den teoretiska utgångspunkten stor roll i relation till den historiska 
förförståelse forskaren har.78 För att undersökningen ska kunna hålla en valid standard har aktuell 
och historisk forskning studerats inom den tidsram som studien tillåtit. I utformningen av både 
metod och intervjuguide har studiens syfte och frågeställningar alltid varit i fokus för att säkerställa 
att inga utsvävningar mot andra frågor eller syften skett, allt för att säkerställa att undersökningen 
förblir valid. Reliabilitetsaspekten berör noggrannhet, och att den forskning som bedrivs ska kunna 
reproduceras av en annan forskare om så önskas. Det vill säga att någon ska kunna använda samma 
material och komma fram till samma resultat. Detta är dock mer komplext när det gäller studier 
inom humaniora och samhällsvetenskap då denna typ av forskning innefattar tolkning.79 För att nå 
hög reliabilitet i denna undersökning beskrivs den metod som används noggrant och detaljerat, 
samt att de teoretiska perspektiven och analysverktygen presenteras grundligt. 
 
6.5 Urval och avgränsningar  
 
Parallellt med att  intervjuguiden utformas utifrån tidigare nämnda kriterier har intervjupersonerna 
kontaktats. Innan respondenterna kontaktas har ett urval gjorts utifrån bland annat geografisk 
område. Respondenterna är bildlärare från olika skolor i Uppsala Kommun. Ingen speciell hänsyn 
har tagits till ålder och kön, utan kravet var att respondenterna skulle vara utbildade bildlärare. Av 
11 tillfrågade lärare som kontaktats via fysisk förfrågan, kommunens hemsida och hemsidor från 
de olika skolorna, var det fem bildlärare som tackade ja till att ställa upp på intervju.  
 
6.6 Forskningsetiska perspektiv 
 
När respondenterna kontaktades upplystes de om att forskningen förhåller sig till forskningsetiska 
principer. Intervjuer liknar ofta det vardagliga samtalet och det är viktigt som forskare att tydliggöra 
att detta material kommer användas inom en vetenskaplig studie.80 Detta förklarades för alla 
respondenter och att de har ett antal rättigheter som respondent när de ställer upp på intervju. Som 
forskare bör man ta hänsyn till de etiska aspekterna av en studie och detta har tagits på stort allvar 
i denna undersökning.  
   En av de aspekter som studien tar hänsyn till är Informationskravet som bland annat innebär att de 
personer som involveras i forskningen har informerats om vilket syfte studien har och vilken roll 

                                                
78 Bergström, mfl. (2015) s. 41-42 
79 Ibid,. s.43 
80 Ibid,. s.259 
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de har i undersökningen. Samt har även personerna fått information om att deras medverkan är 
frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan.81 Andra aspekter som tagits hänsyn till 
är också Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 
Samtyckeskravet fyller en funktion av att den deltagande alltid har möjlighet att bestämma över sitt 
medverkande i studien och inga som helst påtryckningar får komma från forskarens sida att 
respondenten måste fullfölja intervjun. Respondenten ska även bekräfta sitt samtycke genom att 
delta i studien genom att svara på det mejl där de fått med information om studien. Detta skickas 
ut när tid och plats för intervju föreslås82 
   Konfidentialitetskravet bekräftar att all personlig information som antecknats förvaras säkert, så 
att inga personliga uppgifter sprids utanför undersökningens ramar. Ingen information som skrivs 
ska på något sätt vara spårbar och identifierbar av utomstående.83 ”Detta innebär att det skall vara 
praktiskt omöjligt fo ̈r utomstående att komma 	  åt uppgifterna.”84 
   Nyttjandekravet innebär att inget av den insamlade empirin kommer användas utanför denna 
studie samt att ”Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller 
åtgärder som direkt påverkar den enskilde”85 
   Alla lärare är anonyma i denna undersökning på grund av att lärarna intervjuas med syftet att få 
fram deras personliga ämneskonception. Det vill säga att det som lärarna anser är bildämnets kärna 
och syfte kanske inte alltid stämmer överens med kursplanen eller läroplanen. Inte heller kommer 
information om vilken skola läraren arbeta på ingå, då det oftast bara finns en enda bildlärare på 
varje skola, vilket gör att det lätt går att spåra vilken lärare som varit medverkande i undersökningen. 
De flesta lärare i denna undersökning var väldigt noga med att de skulle få vara anonyma då de 
känner att materialet är känsligt, och i flertalet fall var detta ett krav för att de skulle ställa upp. 
   Sammanfattningsvis kommer lärarna inom ämnet Bild att intervjuas utifrån en väl utformad 
intervjuguide.  
 
6.7 Genomförande av analys och bearbetning av empiri 
 
Inget analysverktyg är gjutet för det enskilda projektet. Varje modell för analys av ett empiriskt 
material behöver modifieras och bearbetas så det passar den enskilda studiens syfte och 
frågeställningar.86 Bearbetningen och analysen av det empiriska materialet i denna undersökning 
har gjorts med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och ett kodningsschema som har skapats utefter 
vissa kriterier som kommer presenteras nedan.  

                                                
81 Vetenskapsrådet (2012) s.7 
82 Ibid,. s.9-11 
83 Ibid,. s.12-13 
84 Ibid,. s.12 
85 Ibid,. s.14 
86 Bergström & Boreus (red.) (2014) s.50 
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   En innehållsanalys förknippas oftast med kvantitativa studier där frekvensen av vissa ord mäts, i 
till exempel politiska texter eller tidningsartiklar. Dock finns det inga begränsningar för vilka texter 
man kan använda till grund för en innehållsanalys och kodningsschema. Vilka texter som helst går 
att analysera med hjälp av en innehållsanalys och kodningsschema. Det empiriska materialet i denna 
undersökning bearbetas först på ett kvantitativt sätt för att sedan analyseras och tolkas kvalitativt.87 
Kodningsschemats syfte är att räkna eller se företeelser som specifika ord, idéer eller vissa 
företeelser. 88  
   Eftersom studien inte har resurser att använda sig av ett datoriserat analysprogram, som är en 
vanlig företeelse i kvantitativa studier, kommer ett manuellt kodningsschema att upprättas. 
Fördelen med att arbeta manuellt utan datorprogram är att mer komplicerade bedömningar av 
materialet kan göras, som inte är möjligt hos ett datorprogram som bara kan räkna enklare 
företeelser och ord. Metoden är lämplig om man vill få fram det manifesta inslagen av materialet, 
och är även lämplig för att finna det som är explicit och fullt utsagt.89 Dock så är kodningsschemat 
kompatibelt med, som tidigare nämnt, metoden att behandla empiri kvantitativt för att sedan göra 
en kvalitativ och genomgående analys av resultatet för att arbeta med materialet mer på djupet. Det 
kan ses som en metod för att kategorisera och hitta teman i de texter som behandlats.  
   Det är av stor vikt att redan i ett tidigt stadie samla in och avgränsa materialet, det vill säga den 
form av texter som ska analyseras.90 Denna undersöknings empiriska material är i form av 
intervjuer, där alla intervjuer har transkriberats och det är sedan den transkriberade texten som är 
föremål för granskning och kodning. Det empiriska material som samlats har noga lyssnats igenom 
flertalet gånger för att skapa en relation och översikt av materialet. Därefter har alla intervjuer, var 
och en, transkriberats.  
   Innan det empiriska materialet kan användas utformades ett analysinstrument. I detta fall har ett 
kodningsschema utformats utefter flera olika premisser. Det har gjorts ett ställningstagande över 
vad det är som ska kodas, och i detta fall är det teman som kan urskiljas ur texten som kodats. I 
vissa fall kan även enskilda ord kodas, men i denna studie är det lärarnas syn på bildämnet som är 
av intresse och därav skapades koder i form av teman. Dessa teman är något som uppdagades 
under bearbetningen av materialet. Man kan även bestämma vad man letar efter i en analys. Dock 
har det inte varit förbestämt vilka teman eller meningar som ska kodas. Detta för att inte begränsa 
empirin och riskera att tappa viktiga teman under kodningens gång.  
   Om det finns olikheter i texterna, till exempel att ett tema dyker upp som inte finns i någon av 
de andra texterna, kallas dessa variabler, och variablerna läggs även de in i kodningsschemat. Ett 
analysinstrument bör testas på mindre delar av det material som ska analyseras för att se att det 
fungerar och är i linje med det syfte och frågeställningar som studien ämnar att undersöka. 
Instruktioner för hur kodningsscheman bör tolkas, och upprättas, har hämtats från Bergström och 
                                                
87 Ibid,. s.40-41 
88 Ibid,. s.51 
89 Ibid,. s.51 
90 Ibid,. s.54-55 
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Boréus Textens mening och makt. Eftersom syftet är att jämföra olika texter med varandra, det vill 
säga vad de olika respondenterna svarat på de frågor som ställts, ligger det stor vikt vid att alla olika 
intervjutexter bedöms enligt exakt samma premisser.91 
   Eftersom materialet bedöms manuellt och inte av ett datorprogram finns det risk att materialets 
bedömning svävar iväg, rör sig åt oönskat håll och riskerar att bli vinklat av forskaren. Detta kan 
skapa ett så kallat reliabilitetsproblem. För att  undvika ett sådant scenario där kodningarna tenderar 
att sväva iväg från likformighet, över till oavsiktliga glidningar i bedömningen av empirin, kodas 
inte varje text enskilt. Om studien har flera texter som ska vara mål för jämförelse ska man koda 
dessa parallellt med varandra för att minimera risken för systematisk glidning i bedömningen av 
empirin.92 Efter att materialet bearbetats och kodats ställs resultaten mot varandra, där alla 
skillnader och likheter noteras. Sedan ställdes de empiriska resultaten mot syftet, frågeställningarna 
och studiens teoretiska utgångspunkter för tolkning.93  
   Sammanfattningsvis har alla fem intervjuer transkriberats. Sedan har även ett analysinstrument 
upprättats efter de rekommendationer som finns i Bergström och Boréus metodbok. 
Analysinstrumentet är ett kodningsschema där de transkriberade intervjuerna kodats och format 
teman som är i linje med forskningens syfte och frågeställningar. Temana tolkas mot 
undersökningens teoretiska utgångpunkter, syfte och tidigare forskning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
91 Ibid,. s.55-56 
92 Ibid,. s.58 
93 Ibid,. s.59 
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7. Analys och redovisning av empiri 
 
Här kommer resultatet av intervjuerna tillsammans med analysen av resultatet att presenteras. Detta 
avsnitt är tematiskt uppdelat efter de kategorier som uppdagats under arbetet med 
kodningsschemat av intervjuerna. Detta är en sammanställning av resultaten och jag erbjuder dig 
som läsare att ta en närmare titt på kodningsschemat i bilagan för att få en helhetsbild av resultatet.  
   Det har framkommit fem olika ämneskonceptioner/hur lärarna definierar sitt 
undervisningsämne, som döpts till följande: Kommunikationsaspekten, Lugnande aspekten, Livshöjande 
aspekten, Nyttoaspekten och Tekniker-och traditionella aspekter. Samt så har det även framkommit en 
kategori som handlar om de villkor som lärarna har för att fullfölja sitt uppdrag och förverkliga sin 
ämneskonception. Denna rubrik heter Villkor och resurser.  
   När jag under kommande redovisning hänvisar till specifika intervjurespondenten så kommer jag 
att nämna dessa bildlärare vid BL1, BL3, etc. 
 
7.1 Kommunikationsaspekten 
 
Från att bildämnet varit ett ämne med fokus på hantverk och skapande så har det gått mot att bli 
ett ämne med mer fokus på kommunikation. Det hävdar i alla fall Åsén.94 Denna tendens går också 
att se i utvecklingen av läroplanerna. Vi kan utifrån dessa fem intervjuer urskilja olika kategorier av 
ämneskonceptioner som lärarna har. Dock finns det en gemensam nämnare och denna är att alla 
lärare ser ämnet Bild som ett kommunikationsämne, dock mer eller mindre. Definitionen av vad 
kommunikation innebär och vad den är till för är dock inte helt överensstämmande. En av 
bildlärarna har ett stort fokus på att eleven ska kunna finna sin identitet och med hjälp av den 
uttrycka sig med hjälp av bildspråket. Bildspråket ses som ett redskap för att berätta och förmedla 
något. ” Bildämnet handlar ju om mycket att kunna fa ̊ jobba med sin egen identitet en del. Att 
kunna få uttrycka saker och tankar i bild ganska mycket.”95 Denna lärare talar mycket om 
självreflektionens betydelse för att kunna uttrycka sig själv och att det är en viktig del av bildämnet. 
Detta går i linje med Åsén och Petterssons undersökning där många av de intervjuade lärarna talade 
om att ge eleverna redskap för att uttrycka sig. Denna aspekt var för de lärarna en viktig del av 
bildundervisningen och detta kan vi även se i denna bildlärares ämneskonception.96 
   Alla bildlärare i den här undersökningen är överens om att Bild är ett kommunikationsämne. 
Detta talar samtliga informanter om. Dock så är det två bildlärare som tagit ett steg till i sin 
ämneskonception och klart ser Bild som ett språkämne.  
 

                                                
94 Åsen (2006) s.120 
95 Informant BL1, Uppsala kommun. Enskild intervju 2016-04-12. 
96 Pettersson & Åsén (1989) a.141 
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…Och det som jag säger till eleverna nu, det är att vi lär oss inte hur man tejpar 
ihop skulpturer, lär oss inte hur vi ritar former. Det vi lär oss är att vi lär oss ett 
språk.97 

 
Samma bildlärare som gav citatet ovan talar också om att det kändes viktigare om denne lyckades 
lära eleverna själva språket i Bild, snarare än att exempelvis lära ut tekniken att rita. I relation till 
detta kan man tydligt se tendensen till ett vetenskapliggörande av bildämnet, där undervisning i 
tekniker får stryka på foten till fördel för teoretiska kunskaper.98 Bl5 motiverar också ämnet Bild 
som ett språkämne där eleverna får verktyg för att läsa av, och kunna uttrycka sig med, bildspråket. 
Genom att benämna bildämnet som ett språkämne och genom att behandla det som ett teoretiskt 
ämne, som språk ändå är, kan detta förstås som ett teoretiserade av det praktiska hantverksämne 
som Bild varit. 
 

Och, ja sen så jobbar vi kring bilder genom att analysera bilder. Det kan va 
reklambilder, konstbilder eller andra bilder99 

 
Även om endast två bildlärare benämner Bild som ett språkämne så talar fyra av fem lärare om att 
analysera och tolka bilder, vilket kan ses som ett sätt att idka läsande på bildspråk. Nästan alla av 
intervjurespondenten framhåller vikten av analys och tolkning på det ena eller det andra sättet. 
”Och det där med bildanalys tycker jag är viktigt. Idag, framförallt det där med att tolka bilder och 
prata om dem.”100 Respondenten fortsätter med att förklara vikten av kritiskt tänkande och 
förståelsen av varför bilder kan väcka olika känslor. BL5 menar att eleverna måste lära sig att 
orientera sig kring samhällets bilder, för att bilder är en så stor del av elevernas liv.  Respondenten 
talar om vikten av att eleverna får en bildmedvetenhet och att lära sig hur man ska tolka bilder. 
Även lärare BL2 uttrycker sig liknande ”Jag tycker det är viktigt att man kan analysera och prata 
om bilder och sådär”101 I Pettersson och Åséns undersökning finns samma motivering från lärarna 
som menar att den kommunikativa aspekten i bildämnet, där bildtolkning ingår, är en mycket viktig 
del av bildundervisningen.102  
   En kommunikationsaspekt som varit central under fyra av fem intervjuer är vikten av att eleverna 
ska få utrymme att få uttrycka sig med hjälp av bilder. Det verkar vara en viktigt och stor del för 
de flesta av lärarna i undersökningen. Lärare BL1 menar att det finns en brygga mellan analyserande 
och uttryck: ”Så det är både mycket analyserande och tänkande sida när de ska skapa och 
uttrycka”103 och lärare BL2 säger att det är viktigt att ”…att kunna förmedla det okonkreta. Liksom,  
                                                
97 Informant BL2, Uppsala Kommun. Enskild intervju 2016-04-19 
98 Åsén (2006) s.120 
99 Informant BL5, Uppsala Kommun. Enskild intervju 2016-04-25 
100 Informant BL4, Uppsala Kommun. Enskild intervju 2016-04-25 
101 Informant BL2, Uppsala Kommun. Enskild intervju 2016-04-19 
102 Pettersson & Åsén (1989) s.141 
103 Informant BL1, Uppsala Kommun, Enskild intervju 2016-04-12 
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med färg och form.”104 och lärare BL3 säger ”Alltså, ja, för mig är det ju att jag vill att de ska kunna 
förmedla nåt typ av budskap”105. En tydlig röd tråd som löper genom dessa lärares resonemang 
kring den kommunikativa aspekten i deras ämneskonception är att de ser till elevernas särart och 
egna förmåga att finna sitt personliga uttryck. Åsén menar att Bild som ämne har blivit ett 
kommunikationsämne, vilket både bildämnesrapporten som tidigare presenterats bekräftar samt 
att lärarna i denna undersökning är samstämmiga i att Bild handlar om kommunikation och att 
förstå bildspråket. Åsén talar också om ett bildämne som med tiden breddats och att gamla 
konceptioner lever kvar sida vid sida av nya konceptioner.106 BL5 menar att bildämnet måste ge en 
bred kunskapsbas både inom analys men också genom att eleverna ska lära sig traditionella tekniker. 
Allt detta för att eleverna ska kunna uttrycka sig.  
 

Jag gissar att vi utbildar för att göra självständiga individer och att de kan 
använda sig av det här bildspråket. Att de kan uttrycka det de vill.107 

 
Att lärarna talar om bildämnet i termer som kommunicera, analysera och uttryck i samma mening 
eller sammanhang kan tolkas som att de gamla ämneskonceptionerna om Bild som ett ämne för 
det fria skapandet blandats med det nya uttryckta kommunikationsuppdraget ur dagens kursplan 
lgr11. Man kan se det som en ackommodation, där det gamla och nya behöver samspela för att 
fungera.108  
 
7.2 Lugnande aspekten 
 
I ett tidigare avsnitt presenterades Lindgrens studie Att skapa ordning i den estetiska skolan där hon 
talar om att bildämnets marginalisering till stor del beror på hur lärare ser på, och talar om, sitt egna 
ämne.109 Utifrån intervjuerna i denna studie kan man se att tre av fem bildlärare ser sitt eget ämne 
som ett komplement till andra, mer teoretiskt krävande ämnen. BL4 anser att det finns en mycket 
viktig del av vår hjärna, den högra hjärnhalvan, som behöver stimulans och en paus med kreativa 
och praktiska inslag. Detta avbrott i de jobbiga ämnena bidrar med positiva effekter som hjälper 
eleverna att orka med resten av skoldagen. ”Det är för att vi ska stimulera högra hjärnhalvan för 
att vi ska klara av de teoretiska kunskaperna som en motvikt.”110 BL1 har ett liknande resonemang 
där den terapeutiska och lugnande aspekten är en viktig del av bildämnet. Eleverna får tid att gå in 
i arbetet kravlöst och bara fokusera på sig själva. 
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För en del så är det ju så, mera rofyllt också. Mera som något terapeutiskt kanske, 
för vissa uppgifter är ju mera, har ju jag lagt upp så de är mera, ja terapeutiska111 

 
Det som BL4 och BL1 har gemensamt är att de ser det som ett av bildämnets uppgifter att ämnet 
ska fylla en funktion där det kreativa ska ge lugn och vila för själen. Dock kan man se att BL4 och 
BL5 ser ämnet som ett ämne som ska bidra till och hjälpa andra ämnen på så sätt att eleverna får 
en paus från det teoretiska och får stimulera hjärnan genom praktiskt hantverk. Även om denna 
del av lärarnas ämneskonception inte är en central del finns det ändå en vilja att framhäva denna 
aspekt av undervisningen och de vill gärna framhålla den i intervjuerna. 
 

En effekt igen är ju också att man orkar med andra ämnen också. Det är ju inte 
syftet med bilden men det är en effekt. Jag tror att det är bra att lägga till exempel 
praktiska ämnen på förmiddagen för att man får sa ̊ mycket gratis av det, hur vi 
jobbar på bilden även i andra mer teoretiska ämnen...Ja hur hjärnan är inställd 
när man jobbar med bild och ett kreativt ämne. Och att det bryter av mot hur 
andra ämnen är tror jag att man får energi av det112 

 
Pettersson och Åséns resultat, att en ämneskonception där personlig utveckling, lugn och trivsel 
tillhör lärarkategorin låg- och mellanstadielärare, stämmer inte överens med detta empiriska 
material. Dock, som tidigare nämnt är inte denna konception något som dominerar varken hos de 
lärare som anser att bildämnet ska ha en lugnande inverkan eller hos majoriteten av de intervjuade. 
Dock kan inte denna aspekt uteslutas. Dessa lärare, som anser att bildämnet har en lugnande aspekt 
(BL1, BL4, BL5) verkar i högre grad värdera det fria skapandet och kreativitet än de två andra 
lärarna som i sin tur har mycket större fokus på den kommunikativa biten. BL1, Bl4 och BL5 har 
den lugnande aspekten i sin ämneskonception, dock är den kommunikativa perspektivet mer 
dominant. BL2 och BL3 nämner inget om den lugnande aspekten.   
 
7.3 Livshöjande aspekten 
 
Den livshöjande aspekten, som har att göra med ren skaparglädje och personlig tillfredsställelse, är 
en kategori som är en liten del av två bildlärares ämneskonception. Endast två av de intervjuade 
lärarna, BL1 och BL4, påpekar detta synsätt i hur de motiverar ämnet Bild. Båda lärarna är dock 
synnerligen samstämmiga på denna punkt. BL1 talar om att det är mycket viktigt för eleverna att 
de får en lugn och bra stund under bildlektionen och att det ska finnas lust och glädje med i bilden. 
Det finns ett mervärde i undervisningen i form av lust och positivitet som i sin tur kanske kan bidra 
till att eleverna i framtiden väljer Bild som fritidsintresse. BL1 menar att det handlar om att så ett 
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frö till vidare bildintresse. Lärare BL4 anser att det idag är alldeles för mycket fokus på de digitala 
medierna och att det är viktigt att för glädjens skull arbeta med händerna och att det bidrar till 
skaparlust och positivitet. Detta kan också bidra till, enligt BL4, att eleverna får ett bättre 
självförtroende och förstår att alla kan teckna och måla.  
 

Sen är det ju så som med hemkunskap och andra ämnen att så ett frö till något, 
skapa och göra något för att det bara är kul också. Det har ju försvunnit lite men 
jag plockar in det ändå113  

 

Det vill jag förmedla till eleverna, att det väcks ett intresse. Det är kanske många 
som inte ser att det är viktigt för oss som människor med konst och bilder tycker 
jag114  

 
Det är viktigt att se på denna aspekt i ljuset av tidigare presenterade ämneskonceptionsaspekter. 
Lärarna som har den livshöjande aspekten med i sitt sätt att motivera ämnet Bild också har den 
lugnande aspekten med i sin konception. BL1 och BL4 har tidigare nämnt att ämnet Bild behövs 
för att orka med och kunna koncentrera sig på de teoretiska ämnena. Detta kan ses som att de går 
hand i hand med den livshöjande aspekten som ska bidra till glädje och intresse för ämnet Bild. 
Lärare BL5 anser också att Bild kan ha en lugnande effekt, dock inte att det är centralt, men talar 
däremot inte om någon livshöjande aspekt. Lärarna BL2 och BL3 har inte uttryckt att Bild ska vara 
varken lugnande eller bidra till vidare intresse, eller skapa mervärde i form av glädje eller skaparlust. 
Lärarna BL2 och BL5 har i sin tur motiverat ämnet Bild i högre grad som ett kommunikationsämne 
än de resterande tre lärarna. Här kan man tydligt se att ämneskonceptionerna skiljer sig åt mellan 
de olika lärarna. Även om alla lärare har den kommunikativa aspekten i sin ämneskonception är 
den inte dominerande hos alla respondenten. 
 
7.4 Nyttoaspekten 
 
Något som alla lärare i undersökningen har gemensamt är den så kallade Nyttoaspekten. Här talar 
lärarna om ämnets funktion som ska bidra till användbara kunskaper som kan tillämpas i framtiden 
och utanför skolverksamheten. Nyttoaspekten innefattar olika delar som både är yrkesrelaterade 
men också menade att skapa en helhetssyn där processtänk också är viktigt.  
 

                                                
113 Informant BL1, Uppsala Kommun. Enskild intervju 2016-04-12 
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Då vill jag väcka det där intresset hos eleverna att verkligen ifrågasätta bilder 
också. Framförallt är det viktigt idag när vi har så mycket datorer och all den 
informationen115 

 
Lärare BL3 menar att tillväxten av internet och digitala medier är något som blivit allt påtagligare, 
att denna utbredning stadigt kommer att öka, och att kunskaper om hur man hanterar detta är 
mycket väsentligt för barns och ungdomars framtid. Lärare BL4 är också mån om att eleverna lär 
sig hantera all information som finns i samhället och att eleverna lär sig ifrågasätta bilders betydelse 
och de intryck som kommer med dessa.  
 

Så tanken är att man får en grund och sen så kunna, när men gör en uppgift sen 
kunna välja ett material utifrån uppgift och vem man är själv. Materialet är på 
ett sätt inte viktigt där utan att man sen kan använda något för att lösa 
uppgiften116  

 
Lärarna BL1, BL2, och BL5 tycker att bildämnet är ett ämne där man ska lära sig att tänka i 
processer. BL2 menar att bildämnet är ett språkämne men att man också måste lära sig att hantera 
ämnet genom processer. Det handlar om att tänka i flera steg och själv lösa problem. BL5 säger att 
fokus oftast inte ligger på vilka material man använder sig av eller att uppgiften löses på ett speciellt 
sätt. Det viktiga är att eleven själv kan lösa problemet, men givetvis med vägledning av läraren. Det 
ska hela tiden finnas ett processtänk med i bilden. Detta sätt att se på ämnet kan tolkas som att 
lärarna vill ge eleven nyckelverktyg men att mycket ansvar ligger på eleven som individ, att genom 
problemlösning komma fram till slutresultatet. Denna aspekt för tankarna vidare till begreppet 
alienation. Alienationen tillkommer genom lärarnas personliga glasögon som präglas av den tidigare 
bildundervisningen som hade sin tonvikt på det fria skapandet. Med gamla konceptioner i 
ryggraden ser läraren på den moderna kommunikationsinriktade läroplanen som finns idag.117 Det 
jag menar med alienationen i relation till denna empiriska data är att gamla traditioner som lever 
vidare, som i detta fall är det fria skapandet, överförts till en ny kursplan och tid där kommunikation 
står i centrum. Lärarna vill låta eleverna lösa uppgifter som är relativt styrda, utifrån kunskapskraven 
i dagens Lgr11, på ett sätt som skulle kunna tänkas vara en del av det reproducerade konceptet det 
fria skapandet. Gamla ämneskonceptioner blandas in i det nya sättet att tänka.  
   En annan del av nyttoaspekten är också att lärare BL1, BL3 och BL4 vill få eleverna att se nytta 
av bildämnet i framtida yrken. Denna del av aspekten går mycket ihop med processtänk samt den 
stora utbredningen av digitala medier. Lärare BL3 berättar att denne lagt mer fokus de senaste åren 
på att motivera bildämnet för eleverna och att det är ett viktig ämne för många framtida yrken.  
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Det kan man ju också ha användning för i andra saker i livet. Beroende på vilket 
yrke man får senare i livet också. Det tycker jag är viktigt att förmedla till 
eleverna. För det kan vara många som tycker, varför ska man ha bild? Som inte 
riktigt förstår, så det tycker jag är viktigt ämne faktiskt.118 

 
Elsner säger i sin undersökning om bildlärares ämnesuppfattningar att framtidsaspekter såsom 
yrkeskvalificerande aspekter är relativt ovanligt även om lärarna talar om bildens stora utbredning 
i informationssamhället och att den kommunikativa aspekten är viktig.119 Dock kan vi se att tre av 
fem lärare i denna undersökning har denna uppfattning och att alla lärare har någon form av 
ämneskonception som innefattar nyttoaspekter som sträcker sig utanför skolans ramar. 
 
7.5 Tekniker och traditionella aspekter 
 
Traditionella tekniker är en av de mest centrala ämneskonceptionerna jämtemed den 
kommunikativa aspekten. Fyra av fem lärare har stort fokus på att eleverna ska få ett stort spektra 
inom traditionellt hantverk och att de ska få möjlighet att jobba med många olika tekniker. Den 
enda läraren som inte nämner traditionella tekniker är lärare BL2 som tidigare också nämnt att 
historiska aspekter inte är något denne lägger fokus på. Lärare BL2 har tidigare uttryckt att det är 
viktigare att lära sig om den kommunikativa aspekten och det är också det som läraren tycker är 
roligast själv. Dock framkommer det att BL2 självfallet arbetar med bild och form, gör skulpturer 
och målar. Men lärarens avsikt är inte hantverket i sig utan vilka budskap man vill förmedla med 
bilden eller skulpturen. BL2 säger tydligt att det är ett språk som man lär sig, inte hur man tejpar 
figurer eller målar. BL1, BL3, BL4 och BL5 har dock ett stort fokus på traditionella hantverk. 
 

I bilden är det ju så att jag, jag vill ju gärna att man.. Självklart ska man ju jobba 
med tekniker. Gamla tekniker. Jag tror det enda sättet att komma vidare att 
kunna tänka fritt och tänka längre och kunna bygga, jobba mer abstrakt och 
jobba mer, i högra åldrar kanske mer hur man tänker och reflekterar. Då måste 
man ha nån typ av bakgrund120  

 
BL3 menar att det inte går att skapa fritt eller kommunicera med bilder om man inte kan de 
traditionella teknikerna inom ämnet Bild. Det går inte att uttrycka sig om man inte kan de 
traditionella reglerna inom de olika bildmetoderna och teknikerna. Lärare BL4 säger också att det 
är viktigt med det traditionella och att det är en stor del av vad Bild är. Ett skapande ämne där man 
arbetar med händerna. Läraren tycker att digitala tekniker blivit alltför dominerande i 
bildundervisningen och att man tar bort de viktiga praktiska delarna. 
 

                                                
118 Informant BL4, Uppsala Kommun. Enskild intervju 2016-04-25 
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Sen är det ju det, det står ju i kursplanen att de ska jobba med Photoshop och 
så. Det gör vi ju. Men jag tycker det känns lite fusk. Eller så är det så att jag har 
den bilden att ämnet att det är ju det här med skapandet med händerna och sin 
fantasi med hela den biten. Det är ju vad jag tycker, det är min personliga åsikt121 

 
BL4 medger att det inte går att komma undan att jobba med moderna digitala medier, dock hade 
BL4 gärna helt uteslutit det ur bildundervisningen då detta enligt denne inte alls är roligt eller 
kreativt. Läraren tror att det färgar av sig i bildundervisningen vad denne själv tycker är roligt att 
arbeta med och det är just traditionella tekniker. Lärare BL1 är dock positivt inställd till digitala 
medier men anser att det är viktigt att erbjuda eleverna variation i skapandet där många olika 
tekniker provas. ”Och sen så handlar det om att skapa, lära sig bilder i olika tekniker och erbjuder 
ett litet”122 Här kan vi se att de flesta av lärarna ändå har ett centripetalt synsätt. Centripetalitet 
handlar om att sätta regler och ramar för vad konst och konstnärskap handlar om. Många av lärarna 
vill ge eleverna de rätta och korrekta verktygen för att kunna uttrycka sig med hjälp av Bild, i linje 
med det centripetala synsättet.123 Lärare BL2 har däremot inte uttryckt vikt i att det är viktigt att ge 
eleverna kunskaper i olika tekniker, utan dessa tekniker kommer in ändå när läraren formar 
lektionerna. Enligt läraren lär sig eleverna att genom en process, där de på något sätt ska 
kommunicera med hjälp av bild. Teknikerna blir då inbakade i de olika uppgifterna och det är inte 
viktigt att fokusera på tekniker och det traditionella.   

 

Jag tycker ändå att eleverna behöver den här praktiska delen där man arbetar 
med händerna och skapar på papper och med alla andra redskap som är mer de 
här traditionella. För jag tycker det blir lite för mycket med det här i samhället 
det där med datorer och mobiler124 

 

eftersom de inte har så mycket kunskap om material så måste man ju använda 
sig av materialet, man måste jobba mer med tekniker innan man kan bygga på125 

 
 
Sammanfattningsvis kan man se att lärarna i undersökningen har en positiv inställning till det 
praktisk-estetiska inom ämnet. De vill framhålla vikten av skapandet, men vissa av lärarna är mer 
skeptiska till att det är så mycket digitala medier med i bildämnet. Det går ändå att utläsa att mycket 
av det praktiska står i centrum trots att ämnet blivit mer teoretiserat.126 Majoriteten av lärarna har i 
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hög grad uttryckt bildämnet som ett ämne där lust, skapande, glädje och hantverk står i fokus 
tillsammans med den lugnande och avslappnande sidan. Av analysen kan det utläsas att lärarnas 
ämneskonception överlag lutar mer åt det praktisk-estetiska hållet än mot det kommunikativa om 
man ser till alla de aspekter som framkommit i intervjuerna. 

7.6 Villkor och Resurser 
 

En av huvudfrågorna i denna undersökning är vilka erfarenheter bildlärarna har av villkoren för 
undervisningspraktiken och dess innehåll. Det vill säga om lärarna upplever att de villkor och 
resurser som de har är tillräckliga för att de ska kunna genomföra den undervisning som de själva 
anser är bildämnets kärna. Likt ämneskonceptionerna går även dessa åsikter isär en del. Det har 
visat sig att de flesta av lärarna upplever att med hjälp av de resurser och de villkor de har kan de 
utföra sitt jobb och därmed förmedla den ämneskonception de har. Dock går det inte gnisselfritt 
och flera av lärarna anser att om det fanns tillgång till mer tid, ekonomi och mindre klasser skulle 
de bättre kunna uppfylla den vision de har med ämnet.  
   Det som gör det svårast, enligt lärarna, är att kursplanen kräver att eleverna ska få möjlighet att 
arbeta med olika tekniker och material, men det finns en stor brist på pengar för att detta ska vara 
fullt möjligt. Lärare BL3 känner ett stort missnöje med de resurser denne blivit tilldelad och 
upplever inte att denne har möjlighet att ge eleverna det hon anser är viktigt med bildämnet. 
 

Alltså budgeten är ju under all kritik. Det finns ju ingen chans.. Den enda skola 
som jag hade någorlunda budget i det var den innan jag flyttade hit till 
Uppsala....Här finns inga resurser och det finns knappt någonting. Man känner 
ju, man blir ju bara trött.127 

 

Tills förra året då halverade våran nya ledning i jättemånga ämnen så nu har jag 
10000 kr om året. Och delar man det per elev så är det kanske 10 kr per elev 
och jag vet inte, det är inte mycket i alla fall. Eller ja, nej det är inte mycket. 

 
Gemensamt med lärare BL3 kan man se att lärare BL1 upplever samma problematik när det gäller 
resurser. Ingen av lärarna tycker att skolorna prioriterar bildämnet tillräckligt och att det är svårt 
att genomföra en bra undervisning som ska ge eleverna en bredd när budgeten är liten. Lärarna 
anser att snålt tilltagen budget bidrar till att eleverna får nöja sig med torftiga material samt att de 
får arbeta med mera digitala medier för att dessa kostar mindre i längden. Dock menar lärare BL2 
att denne inte haft några problem alls när det kommer till budget eller villkor som läraren fått för 
sin bildundervisning BL2 menar att det i stor utsträckning inte beror på att denne inte får mer 
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pengar än den genomsnittliga läraren i bild i Uppsala kommun utan snarare att BL2 lärt sig hantera 
de resurser och villkor som tilldelats tack vare sina ledarkunskaper.  
 

Jag har inte upplevt att jag har haft det , alltså för lite pengar. Eller resurser för 
den delen. Det som man måste göra... Alltså det kommer nog mycket från när 
jag var arbetslagsledare så hade man ett lite annan tänk. Man hade en lite mera 
helhetstänk och vad finns det och vart måste man lägga insatser.128  

 
Lärare BL4 ser inte heller några större ekonomiska problem när det gäller att kunna uppfylla de 
visioner och ämneskonceptioner denne har. BL4 menar att det pratas ofta om dålig ekonomi och 
att bildämnet behöver prioriteras. Men BL4 menar, likt lärare BL2, att det inte alls finns några 
svårigheter när det kommer just till de ekonomiska resurserna. Det visar sig i undersökningen att 
synen på resurser i form av pengar varierar mellan bildlärarna, och om lärarna nu får olika 
förutsättningar när det gäller ekonomiska resurser finns det en stor risk att elever på olika skolor 
får olika typer och ojämn kvalitet av bildundervisning.  
 

Man hinner ju inte få en minut per elev ens. Sen så ska man ju enligt läroplanen 
återkoppla till alla och de ska få feedback och de ska få framåtsyftande 
kommentarer och det går ju inte när man har trehundra elever i veckan.129  

 
En annan aspekt av resurser är tidsaspekten som i sin tur hänger samman med klasstorlekarna. 
Lärarna anser att klasstorlekarna är ett problem för att hinna med att tillgodose behoven hos varje 
elev. Bildämnet har enligt lärarna för litet utrymme i skolverksamheten, vilket bidrar till svårigheter 
med att hinna med det man måste och vill som lärare. Lärare BL1 menar att det bara finns ungefär 
en minut per elev varje lektion och där ska också förklaring av uppgifter och förmedlandet av vad 
som ska göras inrymmas. Även lärare BL2 menar att bildämnet får allt för lite utrymme i 
skolverksamheten. Lärare BL4 menar att pedagogiska resurser plockas bort från 
bildundervisningen, det vill säga hjälplärare och lärarassistenter under bildlektionerna. BL4 har själv 
erfarenhet att stödlärare får rast eller assisterar på andra teoretiska ämnen när barn med särskilda 
behov har bild. När klassrumsklimatet påverkas av för stora klasser, hjälplärare som inte är 
närvarande eller alltför kort lektionstid bidrar detta till svårigheter för lärarna att utföra den 
undervisning som lärarna vill. 
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Men så, det känns bara att man drömmer när man tänker på halvklass. När ingen 
liksom får halvklass. Inte ens de viktigaste ämnena som man tycker, svenska, 
matte, engelska.130 

 
Det finns en samstämmighet mellan lärarna att de villkor man har för undervisningen inte är 
optimala för att nå fram med deras ämneskonception. Även om alla lärare inte är överens om 
samtliga delar finns det ändå brister som påverkar helheten negativt. 
   En annan aspekt för att lärarna ska kunna förmedla de ämneskonceptioner som de har är 
kunskapsnivån hos pedagogerna själva. Två av tre pedagoger anser att det finns många viktiga 
aspekter i bildämnet som de vill ge eleverna, men det finns kunskapsluckor hos dem själva som 
behöver fyllas i. De pratar om att det moderna och det digitaliserade inom Bild är något som de 
behöver få mer kunskap om.  
 

Det jag tänker på bildlärare så tror jag att det skulle va en fördel att arbeta på en 
skola där det finns fler bildlärare att man har utbyte av sina kollegor att man kan 
få lite idéer och analyser sina lektioner tillsammans med någon 131 

 
Enligt lärarna är kunskapsluckor något som kan fyllas igen med hjälp av att få utbyte av andra 
kollegor. Det finns en stor önskan att ha ett utbyte med andra bildlärarkollegor då det oftast bara 
jobbar en bildlärare på varje skola. Skulle lärarna ha ett större nätverk av bildlärare kanske detta 
skulle bidra till en mer gemensam ämneskonception, samt även bidra till att lärarna får samma  eller 
liknande villkor.  
   Även om några av lärarna direkt svarade att det inte fanns några hinder eller brister när det gäller 
de villkor de har för att bedriva den ideala undervisningen utifrån deras ämneskonception pekar 
resultatet av svaren på något annat. Även lärare BL2 som ansåg att allting var perfekt påpekade 
senare under intervjun att tidsaspekten faktiskt är ett problem inom bildämnet. Likaså BL4 som 
ansåg att bildämnet haft goda ekonomiska resurser pratar om för stora klasser och bristen på stöd 
från skolorganisationen med till exempel hjälplärare.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
130 Informant BL2, Uppsala Kommun, Enskild intervju 2016-04-25 
131 Informant BL4, Uppsala Kommun. Enskild intervju 2016-04-25 
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8. Diskussion  
 
Under denna del kommer resultatet av empirin diskuteras med studiens frågeställningar som 
grundsten. Resultatet kommer även diskuteras i relation till den litteratur som presenterats i 
denna studie samt de teoretiska utgångspunkter som tidigare redogjorts.  
 
8.1 Fem ämneskonceptioner och hur de kan förstås 
 
Lärarna har motiverat sina ämnen på flertalet olika sätt i de resultat som framkommit. Fem 
ämneskonceptioner har framträtt ur analysen av det empiriska materialet. De konceptioner som 
framkommit ur undersökningen är vad jag kallar för Kommunikationsaspekten, Lugnande aspekten, 
Livshöjande aspekten, Nyttoaspekten och Tekniker-och traditionella aspekter. Det visade sig att många av 
lärarna delade flera av dessa aspekter och att ingen av lärarna hade en enda enskild 
ämneskonception. Det vill säga att ingen gjorde ett motiverande av sitt ämne som ett renodlat 
kommunikationsämne eller traditionellt hantverksämne. Dock tenderade lärarna med en 
ämneskonception som lutar mer åt den kommunikativa aspekten ha mindre motiveringar till att 
bildämnet är ett ämne som baseras på hantverkskunnighet, traditionella tekniker eller att ämnet 
bild har en funktion som ska bidra till positiva efterverkningar för eleverna som enskilda individer 
eller skolan som verksamhet och de andra ämnena. Även om alla lärare motiverade att bildämnet 
har en stor kommunikationsaspekt dominerade ändå den teknisk-traditionella aspekten 
tillsammans med de resterande aspekterna. Lärarna som hade ett mer traditionellt sätt att se på 
bildämnet, där fokus låg på att utveckla sina tekniker, hade också motiveringar som tillhörde 
lugnande aspekten, livshöjande aspekten och nyttoaspekten. De lärare som hade starka 
motiveringar för att ämnet bild är ett kommunikationsämne saknade eller uttryckte sparsamt att 
det var ämnets kärna. Det finns en klyfta mellan de lärare som har ett mycket mer traditionellt 
synsätt på ämnet bild och de som rör sig mer åt det mer moderna kommunikationspräglade 
bildämnet. Det kommunikativa arbetssättet kräver mer teoretisk kunskap, och enligt Marner har 
allt fler praktisk-estetiska ämnen blivit allt mer teoretiserade och vetenskapliggjorda.132 Lärare BL2 
i denna undersökning hade ett starkt kommunikationsperspektiv i sin bildundervisning och denne 
motiverade det med att om man kan se ämnet som ett språkämne, så är det lättare att motivera för 
sig själv och andra att det faktiskt är viktigt. Marner menar, som tidigare nämnts i studien, att det 
finns motsättningar mellan de lärare som har ett mer vetenskapligt perspektiv och de som vilar på 
tilliten till praktisk kunskap och beprövade erfarenheter. Det block av lärare som litar mer till 
vetenskap och teorier tenderar att verka elitistiska i de praktisk-estetiska lärares ögon.133 Lärare Bl4 
visar stora tecken på denna motsättning då denne lärare inte vill att ämnet bild ska bli ett renodlat 

                                                
132 Marner (2005) s.12 
133 Ibid,. s.12-13 
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kommunikationsämne, även om denne tycker att det är en viktig del. Dock med anmärkning att 
denne inte alls gillar det.  
Eftersom kommunikationsaspekten är det arbetssätt som senast kommit in i läroplanerna och det 
är också ditåt bildämnet rör sig, behöver lärarna anpassa sig efter denna nya utveckling. De nya 
kunskaperna som lärarna nu behöver ta till sig ställs samman med de nya kraven. Det visar sig en 
tydlig alienation hos lärare BL4 där denne uttalat försöker anpassa sin traditionella undervisning till 
de nya kommunikationskraven.134 Läraren bekräftar att denne försöker att med hjälp av gamla 
hantverkstekniker arbeta med det kommunikativa där eleverna får uttrycka sig med hjälp av 
traditionellt konstskapande och andra material. Hos de flesta andra lärare kan man se att en 
ackommodation har skett där lärarna nu anpassat sin undervisning delvis eller helt till de nya kraven 
som ställs på dem som lärare.   
   Lärarna har olika ämneskonceptioner och en förklaring till det kan enligt mig vara att bildämnet 
har under hela dess historia ändrats flertal gånger. Åsén menar att gamla ämnestraditioner hänger 
kvar tack vare gamla lärare som upprätthåller dessa och lever sida vid sida med de nya arbetssätten. 
Det visar sig i denna undersökning att lärarna har olika sätt att tala om sitt ämne som kan spåras 
till olika tidsepoker i historien. Det fria skapandet är en del som lärarna BL1, BL4, BL5 värderar 
högt och som fick fotfäste i Sverige under 60-talet.135 Detta synsätt har försvunnit ur läroplanerna 
det senaste årtiondet. Men vi kan i denna undersökning finna spår av det i dagens bildlärares 
ämneskonception. Eftersom kommunikationsaspekten inte varit dominerande i läroplanerna 
förrän nu, så tror jag att det kan vara en av orsakerna till att det framkommit fem olika 
ämneskonceptioner.  
   När man ser till lärarnas motiveringar till sitt ämne kan det urskiljas både centripetala och 
centrifugala tendenser. Flera lärare talade om vikten att lära sig hantera de klassiska och traditionella 
hantverksteknikerna. Utan dessa tekniker, menade lärarna, skulle inte eleverna kunna utveckla sin 
förmåga att uttrycka sig själva eller skapa konst. Detta synsätt kan tolkas som ett centripetalt sätt 
att se på sin undervisning i bild då man skapar regler och ramar för vad som tillhör konstvärlden.136 
De lärare som ansåg att att eleverna bör ha de grundläggande hantverkskunskaperna är även de 
lärare som har en ämneskonception som domineras av den tekniska och traditionella aspekten. 
Man skulle kunna se det som att de lärare i denna undersökning som motiverar sitt ämne som ett 
traditionellt praktiskt-estetiskt ämne har ett mer centripetalt synsätt än de lärare som har ett mer 
centrifugalt synsätt. Det centrifugala handlar om att man breddar konstvärlden och ramarna för 
vad som är konst. Detta i sin tur innebär att man egentligen kan tillämpa vilka medel som helst och 
kalla det för konst, eller i detta fall bild.137 Lärare BL2 har i sin tur uttryckt att denne inte lägger stor 
vikt på vilka material eller hur bilder framställs, utan fokuserar på vad bilden kommunicerar. BL2 

                                                
134 Marner (2005) s.20 
135 Åsén (2006) s.115 
136 Marner (2005) s.54-55 
137 Ibid,. s.55 
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menar att det är processen och det budskap eleven vill kommunicera som är det centrala. Denne 
lärare har således en mer centrifugal inställning till sin bildundervisning.  
   Bildämnet har genom historien haft svårt att finna sin egen identitet. När Bild som ämne kom in 
i den svenska skolan år 1856 var syftet att tjäna den industriella utvecklingen i Sverige och skapa 
arbetare med ingenjörsfärdigheter. I den svenska skolhistorien har bild aldrig fått ha ett syfte i sig 
självt.138 Detta har gjort att bildämnet aldrig stått på stadig självständig grund och alltid varit känsligt 
för samhällsförändringar.139 Ända från början har bildämnet saknat ett starkt egenvärde. Eftersom 
bildämnet genom tiderna frekvent skiftat värde har olika generationers bildlärare samexisterat sida 
vid sida. Man kan i denna studie se att flera olika ämneskonceptioner finns hos en och samma 
lärare, men också att de skiljer sig åt mellan lärarna. Detta är något som Gunnar Åsén benämner 
som hybrider. Han talar också om en lager-på-lager effekt där lärare tar sig an moderna uppgifter 
och tankesätt ihopvävda med de gamla.140 Lagren av olika ämneskonceptioner som Åsén talar om 
utgörs av å ena sidan starka traditioner, och å andra sidan av nuvarande samhällsutveckling. Detta 
är det som enligt Åsén bidrar till ett bildämne som ständigt breddas. Det som kan diskuteras då är 
om bildämnets kärna och grundkonception urvattnas eller om den växer sig starkare. Såsom vi sett 
i denna studie är de flesta bildlärare i sig hybrider. Hybridfasen är en process som jag tror att alla 
lärare i Bild kommer att gå igenom då ämnet är ständigt föränderligt och ännu inte hittat sin klara 
identitet. Eftersom bildämnet i Sverige är under utveckling tror jag att man måste vara både 
centripetal och centrifugal som bildlärare. Att överge de gamla traditionerna och fokusera på det 
kommunikativa skulle i sig kunna vara förödande för ämnet bild. Men att vara uteslutande 
centripetal kan stagnera ämnet och bidra till att ämnet föråldras och tas bort från skolverksamheten 
då den inte längre fyller någon funktion för samhället. Därav anser jag att hybrider är något som 
skapar balans mellan det nya och det gamla. Alla lärare i ämnet bild kommer troligtvis att stöta på 
hybridfasen då nya styrdokument kommer in i skolan. En skola där alla lärare i Bild har samma 
ämneskonception skulle behöva innebära stora förändringar och detaljplanerade styrdokument. Så 
länge kursplanerna är fria att tolka och ger utrymme för bildlärare att själva välja innehållet i sin 
undervisning kommer skolvärlden antagligen inte kunna undvika hybrida bildlärare. Om bildlärare 
har olika ämneskonceptioner är det troligt att detta bidrar till att undervisningen inte blir likvärdig 
för alla elever runtom i landet. Ser vi till lärare BL2 i denna undersökning arbetar eleverna till denne 
troligtvis mer med digitala medier, kommunikation och analys av bilder än vad eleverna till lärare 
BL4 gör. På så sätt skulle vi kunna säga att inte bara bildlärarna är hybrider, utan hela bildämnet i  
Sverige står kanske med ena foten i det traditionella centripetala och konservativa, och med andra 
foten i det framåtsyftande och centrifugala. 
 
 

                                                
138 Åsén (2006) s.109-110 
139 Larsson mfl (2015) s.127 
140 Åsén (2006) s.118 
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8.2 Villkoren för undervisningsämnet 
 
Vid en första anblick av resultatet angående lärarnas villkor och resurser för att kunna genomföra 
den vision och ämneskonception som de har, verkar de flesta lärare nöjda med dessa. Man säger 
sig ha tillräckligt med resurser och bra villkor men det visar sig efter en tid in i intervjuerna att detta  
inte fullt ut stämmer. Några av lärarna påpekar den stora bristen på tid för att hinna med alla 
kunskapskrav och de mål som ämnet kräver. Lärare BL1 berättar att denne inte får mer än cirka en 
minut för varje elev per lektionstillfälle. Lärarna berättar också att klasstorlekarna påverkar vad som 
är möjligt att arbeta med under bildlektionerna. Det är många moment som plockas bort på grund 
av tidsbrist, klassernas storlek och bristen på ekonomiska resurser. Detta försvårar för lärarna att 
fullt ut kunna arbeta med de ämneskonceptioner de har. Det är lättare för lärarna med en mer 
kommunikationsinriktad ämneskonception att arbeta med sin ämneskonception då det kräver 
mindre förbrukningsmaterial än de lärare som behöver köpa in färg, pennor och penslar 
kontinuerligt. Även om digitala produkter kostar mer pengar än traditionella material behöver 
skolan endast köpa in dessa produkter en enda gång. Lärarna i Pettersson och Åséns undersökning 
vittnar också om att lärare på högstadiet upplever stora hinder på grund av att klasstorlekarna är 
för stora.141 Klasstorlekarna i skolan är ett generellt problem, men i de praktiska-estetiska ämnena 
blir konsekvenserna mycket mer påtagliga. Lärare BL1 påpekar problemet med för stora klasser 
och menar att denne väljer bort allt för kladdiga material då det skapar kaos och oreda i 
klassrummet. BL1 menar att det är omöjligt att jobba med sådana material i en klass med trettio 
eller fler elever. Lärare BL1 och BL3 är de lärare som uttryckligen framhåller att de ekonomiska 
resurserna för ämnet är klart bristfälliga. De menar att bristen på pengar tvingar lärarna till att arbeta 
med torftiga material och med mer digitala medier. Det är något som de andra bildlärarna inte 
upplever, utan de känner att de kan anpassa sin undervisning till de tilldelade resurserna och 
samtidigt forma en undervisning som passar deras ämneskonception. Lärarna i Pettersson och 
Åséns undersökning tillhör den grupp av lärare som anser att de resurser som de fått tilldelade inte 
håller för att de ska kunna utföra den ideala undervisningen.142 Det kan tolkas som att lärare 
antingen får olika förutsättningar för bildämnet beroende på vilken skola som de arbetar på, men 
deras meningsskiljaktigheter kan även tolkas som att vissa av lärarna bättre anpassat sig efter de 
villkor som de har tilldelats. Ser man till Åséns uttalande angående de nya läroplansförändringar 
som sker ger inte skolorna enligt honom lärarna de förutsättningar och resurser som behövs för 
att de ska kunna arbeta med nya ämneskonceptioner.143 Skolämnet bild har under decennier hyllats 
och lyfts upp som ett viktigt skolämne, dock menar Larsson att detta inte syns inom skolvärlden 
då ämnet inte ges förutsättningar till att utvecklas, då varken extra tid eller resurser tilldelas.144 Detta 
vittnar även  vissa av bildlärarna i denna undersökning om. 

                                                
141 Pettersson & Åsén (1989) s.159 
142 Ibid,. s.161 
143 Åsén (2006) s.119 
144 Larsson m.fl. (2015) s.127 
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9. Konklusion 
 
Det är viktigt att påpeka att denna studie är en liten studie som inte kan dra några generella eller 
nationella slutsatser för hur bildlärare motiverar sitt ämne. Den har endast behandlat fem lärare 
och de slutsatser som dragits är endast applicerbara på denna studie. Resultatet visar att lärarna i 
denna studie har fem olika ämneskonceptioner där alla lärare har blandningar mellan de fem olika 
aspekterna som redovisats. Problemet verkar vara att det i dagsläget, precis som under 80- och 90-
talet, råder stora brister i bildämnet. bild är ett ämne som kräver stora resurser för att kunna nå sina 
mål, skolvärlden framhåller än idag bildens stora betydelse för kreativitet och design, men det görs 
inga större nationella satsningar för att verkligen ge ämnet det som det behöver. Ett annat problem 
är att om alla lärare i Sverige har vitt skilda ämneskonceptioner brister ambitionen att alla elever 
ska få en fullt likvärdig utbildning. Även om denna studie endast kan uttala sig kring fem lärares 
konceptioner kan man ändå anta att det skulle kunna uppkomma fler olika synsätt på bildämnet 
om man skulle göra en större mer omfattande undersökning med detta syfte.  
   Den ansats jag hade i denna studie var att ta reda på hur lärare motiverar sitt ämne och ta reda 
på vilka ämneskonceptioner som framkommer av dessa motiveringar. Jag hade även en ansats att 
ta reda på de villkor och resurser lärare ställs inför för att kunna förverkliga de ämneskonceptioner 
de har. Den här studien är en förlängning av min tidigare studie som handlade om läroplanernas 
historiska förändringar och de ämneskonceptioner som framträder genom styrdokumenten. Det 
steg som jag skulle vilja se efter denna studie är en något mer omfattande studie där man undersöker 
hur lärares ämneskonceptioner visar sig i den verkliga vardagliga undervisningen, och vilka 
elevernas uppfattningar är av denna undervisning. Kanske visar det sig att det lärarna säger sig tycka 
och göra skiljer sig åt från det som i själva verket händer. 
   Slutligen så behöver jag ställa mig följande fråga: Vad kommer att hända med bildämnet i 
framtidens svenska skola? Styrdokumenten börjar bli odiskutabelt mer detaljstyrda och strikta, och 
från skolpolitikers håll så talar man i dagsläget mycket om vikten av kommunikation. Bild hette 
från 1800-talet fram till 1980 Teckning, och kanske så är det så att vi inom en snar framtid kommer 
få ett nytt namn på detta ämne. Kan det vara så att bild snart heter Kommunikation, eller eventuellt 
Media?  
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Bilaga 1 - Kodningsschema 
 

Informant   Textenhet   Formulerad  mening   Kod  (2-3  ord)   Kategori  

BL1	  

	  
Bildämnet	  handlar	  ju	  om	  
mycket	  att	  kunna	  få	  jobba	  
med	  sin	  egen	  identitet	  endel.	  
Att	  kunna	  få	  uttrycka	  saker	  
och	  tankar	  i	  bild	  ganska	  
mycket.	  (s.2)	  

	  
Beskrivning	  av	  vad	  
bildämnet	  är	  för	  
något	  

	  
Personlig	  
utveckling	  

	  
Kommunikations	  
aspekten	  

Bl1	  

	  
Så	  det	  är	  både	  mycket	  
analyserande	  och	  tänkande	  
sida	  när	  de	  ska	  skapa	  och	  
uttrycka	  (s.3)	  

	  
Kunna	  läsa	  av	  bilder	  	  
och	  förstå	  vad	  man	  
vill	  förmdela	  

	  
Språk	  
/förståelse	  

	  
Kommunikations	  
aspekten	  
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Bl1	  

	  
Ja	  det	  viktiga	  tycker	  jag	  är	  
identiteten….Att	  man	  
reflekterar	  över	  sig	  själv.	  (s.3)	  

	  
Kunna	  reflektera	  
över	  sig	  själv	  för	  att	  
kunna	  uttrycka	  sig	  
med	  bild	  

	  
Självreflektion	  
/	  Personlig	  
utveckling	  

	  
Kommunikations	  
aspekten	  

Bl1	  

vi	  omges	  ju	  av	  bilder	  dagligen	  
och	  man	  ska	  ju	  lära	  sig	  tolka	  
och	  reflektera	  över	  bilder	  och	  
annat...	  Men	  blid,	  för	  att	  lära	  
sig	  om	  andra	  bilder	  
naturligtvis	  eller	  om	  hur	  man	  
tolkar	  bilder	  både	  samtida,	  
historiska	  och	  prata	  om	  bilder	  
och	  framförallt	  att	  få	  uttrycka	  
sig	  själv.	  	  

Läsa	  av	  bilder	  och	  
förstå	  dem	  och	  
kunna	  uttrycka	  sig	  
med	  bild	  som	  språk.	  

Språk	  
/förståelse	  

Kommunikations	  
aspekten	  

Bl1	  

Sen	  handlar	  det	  om	  att	  skapa	  
och	  uttrycka	  budskap.	  Jag	  
utgår	  utifrån	  de	  fyra	  
förmågorna	  i	  bildämnet.	  	  

Att	  få	  uttrycka	  sig	  	   	  
Språk	  
/förståelse	  

	  
Kommunikations	  
aspekten	  

Bl1	  

...jobba	  med	  sig	  själv	  och	  sin	  
identitet	  på	  olika	  sätt,	  genom	  
att	  uttrycka	  sig	  i	  bild.	  (s.7)	  

Pratar	  om	  processer	  
och	  vikten	  av	  att	  få	  
planera	  själv	  för	  att	  
kunna	  uttrycka	  sig	  i	  
bild	  

	  
Personlig	  
utveckling	  

	  
Kommunikations	  
aspekten	  
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Bl1	  

	  
För	  endel	  så	  är	  det	  ju	  så,	  mera	  
rofyllt	  också.	  Mera	  som	  något	  
terapeutiskt	  kanske,	  för	  vissa	  
uppgifter	  är	  ju	  mera,	  har	  ju	  jag	  
lagt	  upp	  så	  de	  är	  mera,	  ja	  
terapeutiska..(s.2)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Då	  är	  det	  ju	  mera	  terapi,	  eller	  
mera	  lugn	  att	  kunna	  jobba	  
med	  händerna	  och	  praktiskt	  
sådärs(s.2) 
och	  så	  är	  det	  mera	  en	  frid	  för	  
själen,	  en	  terapeutisk	  (s.3)	  

	  
Pratar	  om	  bilämnets	  
lugnande	  aspekt	  

	  
Terapeutisk	  

bild	  

	  
Lugnande	  
aspekten	  

BL1	  

jobba	  med	  att	  analysera	  bilder	  
och	  deras	  innehåll	  och	  
funktion.	  Och	  man	  ska	  jobba	  
med,	  på	  olika	  sätt	  berätta	  och	  
presentera	  saker	  med	  hjälp	  av	  
bilder	  (s.10)	  

Vikten	  av	  att	  kunna	  
använda	  bilder	  på	  
olika	  sätt	  

Språk	  /	  
förståelse	  

Kommunikations	  
aspekten	  

Bl1	  

Sen	  är	  det	  ju	  så	  som	  med	  
hemkunskap	  och	  andra	  
ämnen	  att	  så	  ett	  frö	  till	  något,	  
skapa	  och	  göra	  något	  för	  att	  
det	  bara	  är	  kul	  också.	  Det	  har	  
ju	  försvunnit	  lite	  men	  jag	  
plockar	  in	  det	  ändå….För	  det	  
handlar	  ju	  om	  färg,	  form	  
skapa,	  bilder	  som	  man	  får	  
uttrycka	  sig	  med	  på	  olika	  sätt	  
(s.3)	  

Bildämnet	  måste	  va	  
roligt	  

Glädje	  och	  
kreativitet	  

Livshöjande	  
aspekten	  

Bl1	  

...Det	  lustfyllda	  	  
(s.9)	  

Pratar	  om	  vilka	  
värden	  och	  annat	  
som	  hen	  tagit	  med	  
sig	  och	  anamet	  i	  sin	  
egen	  undervining	  	  

Glädje	  och	  
kreativitet	  

Livshöjande	  
aspekten	  
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Bl1	  

Det	  viktiga	  för	  mig	  är	  att	  det	  
ska	  vara	  en	  bra	  stund	  och	  
eleverna	  ska	  trivas	  och	  man	  
ska	  så	  ett	  frö	  för	  ett	  kanske	  
vidare	  intresse	  för	  
bildskapande	  också.	  (s.10)	  

Viktigt	  att	  det	  är	  
roligt	  

Glädje	  och	  
kreativitet	  

Livshöjande	  
aspekten	  

Bl1	  

	  
Sen	  så	  i	  vissa	  lägen	  så,	  så	  nu	  
så	  håller	  niorna	  på	  med	  ett	  
skulpturprojekt	  och	  ska	  
verkligen	  tänka	  innan	  och	  
planera,	  vad	  vill	  jag	  uttrycka	  
med	  den	  här	  figuren?	  Ska	  den	  
ha	  något	  budskap?	  	  (s.2)…. 
 

Då	  blir	  det	  ju	  många	  tankar	  
mer	  och	  då	  är	  det	  en	  process.	  
Då	  kan	  man	  se	  bildämnet	  som	  
en	  hel	  process	  som	  man	  
driver	  de	  igenom	  eller	  som	  
man	  jobbar	  tillsammans.	  (s.3)	  

	  
Bilden	  som	  ett	  ämne	  
där	  man	  lär	  sig	  tänka	  
flera	  steg	  framåt	  

	  
Planera	  fråmåt	  

Nyttoaspekten	  

Bl1	  

Det	  är	  något	  de	  behöver	  för	  
framtiden,	  lära	  sig	  jobba	  med	  
Photoshop	  och	  Word	  och	  hur	  
man	  flyttar	  bilder	  och	  hur	  
man	  lägger	  in.	  (s.5)	  

Pratar	  om	  digitala	  
medier	  och	  det	  
viktiga	  med	  att	  
kunna	  dessa.	  

Framtiden	   Nyttoaspekten	  

Bl1	  

Och	  sen	  sen	  så	  handlar	  det	  
om	  att	  skapa,	  lära	  sig	  bilder	  i	  
olika	  tekniker	  och	  erbjuder	  ett	  
litet	  smörgårdsbord	  och	  
uppgifter	  som	  de	  får	  prova	  på	  
som	  lera,	  form,	  färg,	  dator,	  
fotouppgifter	  och	  viss	  mån	  
film.	  (s.6)	  

Bild	  handlar	  också	  
om	  att	  lära	  sig	  nya	  
medium.	  Står	  mer	  
om	  tekniker	  på	  sida	  
6	  Bl1	  

Tekniker	  inom	  
hantverk	  

Tekniker	  och	  
den	  traditionella	  
aspekten	  
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Bl1	  

Nej,	  men	  de	  ska	  ju	  få	  öva	  på	  
olika	  tekniker	  (s.10)	  

Viktigt	  med	  olika	  
tekniker	  

Tekniker	  inom	  
hantverk	  

Tekniker	  och	  
den	  traditionella	  
aspekten	  

Bl1	  

Man	  hinner	  ju	  inte	  få	  en	  
minut	  per	  elev	  ens.	  Sen	  så	  ska	  
man	  ju	  enligt	  läroplanen	  
återkoppla	  till	  alla	  och	  de	  ska	  
få	  feedback	  och	  de	  ska	  få	  
framåtsyftande	  kommentarer	  
och	  det	  går	  ju	  inte	  när	  man	  
har	  trehundra	  elever	  i	  veckan.	  
(s.4)	  

Hinner	  inte	  med	  alla	  
elever	  för	  det	  är	  för	  
stora	  klasser.	  

Resurser	   Villkor	  

Bl1	  

Ja	  men	  det	  blir	  ju	  väldigt	  
mycket	  pennor	  och	  bara	  torr	  
tråkigt	  material	  för	  att	  ja,	  för	  
dels	  har	  de	  ju	  bara	  en	  timme	  i	  
veckan... 
 

Det	  har	  blivit	  mer	  digitala	  
bilder,	  för	  det	  kostar	  ju	  inget	  
egentligen... 
 

Eller	  ja,	  jag	  har	  ju	  inte	  
resurserna	  att	  ha	  massa	  
dyrbart	  material	  och	  det	  
behöver	  ju	  inte	  betyda	  att	  det	  
blir	  bra	  heller.	   
 

Men	  det	  går	  ju,	  vill	  de	  ha	  det	  
så	  här	  så	  får	  de	  ha	  det	  såhär.	  
(s.5)	  

Pratar	  om	  bristen	  på	  
roliga	  material.	  Det	  
får	  fungera	  med	  det	  
man	  har.	  Lagt	  ner	  
tanken	  på	  att	  kunna	  
ha	  sin	  undervning	  
utefter	  de	  viskoner	  
hen	  har.	  

Resurser	   Villkor	  

Bl1	  

.	  Men	  så,	  det	  känns	  bara	  att	  
man	  drömmer	  när	  man	  tänker	  
på	  halvklass.	  När	  ingen	  liksom	  
får	  halvklass.	  Inte	  ens	  de	  
viktigaste	  ämnena	  som	  man	  
tycker,	  svenska,	  matte,	  
engelska. 
 

Det	  mest	  liksom	  
resurskrävande	  och	  de	  dyra	  
akrylfärger	  vi	  har,	  vi	  jobbar	  
med	  akryl	  men	  inte	  varje	  gång	  

Drömmen	  om	  
halvklass	  och	  att	  få	  
jobba	  med	  andra	  
material	  

Resurser	   Villkor	  



 
 

48 

utan	  det	  får	  bli	  lite..lite	  mer	  
sällan.	  	  

Bl1	  

Att	  de	  på	  något	  sätt	  är,	  kan	  
leda	  sitt	  eget	  arbete….Så	  att	  
eleven	  själv	  kan	  lära	  sig	  hur	  
man	  jobbar	  med	  sig	  själv	  med	  
att	  lägga	  upp	  ett	  arbete	  så	  det	  
kommer	  igen	  sen	  med	  alla.	  Så	  
det	  är	  det	  viktigaste	  att	  
kunna,	  jobba	  självständigt	  och	  
lägga	  upp	  ett	  arbete.	  (s.7)	  

Lära	  sig	  att	  planera	  
och	  sköta	  sitt	  arbete	  
själv	  

Framtiden	   Villkor	  

Bl1	  

De	  har	  ju	  bara	  en	  timme	  i	  
veckan	  och	  det	  är	  ju	  
ingenting.	  Jämfört	  med	  alla	  
förmågor	  de	  ska	  uppnå	  (s.9)	  

Lite	  tid	   Resurser	   villkor	  

Bl1	  

Det	  finns	  ju	  alltid	  behov	  av	  
fortbildning.	  (s10)	  

Mer	  utbildning	   Resurser	   villkor	  
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BL1	  

Rent	  så	  här	  klogomässigt	  det	  
är	  ju	  krävande.	  Det	  är	  ett	  
rörigt	  ämne	  om	  man	  jämför	  
med	  andra	  tillexempel	  när	  
eleverna	  sitter	  och	  har	  matte.	  
Det	  är	  ju	  ett	  labb-‐ämne	  så	  att	  
ha	  så	  stora	  grupper	  och	  så	  
många	  per	  vecka	  är	  ju,	  kan	  jag	  
ju	  känna	  att	  det	  börjar	  slita	  
lite.	  	  

Slitigt	  ämne	  för	  det	  
är	  mycket	  elever	  och	  
ljud	  

Resurser	   Villkor	  

Bl2	  

Eller	  jag	  försökte	  sätt	  ord	  på	  
det	  för	  jag	  hade	  någon	  idé	  om	  
det,	  och	  det	  som	  jag	  säger	  till	  
eleverna	  nu	  det	  är	  att	  vi	  lär	  
oss	  inte	  hur	  man	  tejpar	  ihop	  
skulpturer,	  lär	  oss	  inte	  hur	  vi	  
ritar	  former.	  Det	  vi	  lär	  oss	  är	  
att	  vi	  lär	  oss	  ett	  språk.Så	  jag	  
försöker	  få	  de	  att	  tänka,	  att	  ta	  
inte	  tillvara	  på	  hur	  ni	  gör,	  inte	  
primärt,	  utan	  vad	  ni	  säger.	  Så	  
ett	  språkämne	  kan	  man	  
säga!...Det	  skapa	  de	  ju	  
mervärde	  för	  mig.	  Om	  jag	  kan	  
känna	  att	  jag	  lär	  de	  ett	  språk	  i	  
stället	  för	  att	  lära	  de	  hur	  man	  
ritar.	  Så	  kändes	  det	  viktigare.	  
(s.2)	  

Sätta	  ord	  på	  vad	  bild	  
är	  

Språk	  /	  
förståelse	  

Kommunikations	  
aspekten	  

Bl2	  

Att	  kunna	  förmedla	  det	  
okonkreta.	  Liksom	  ,	  med	  färg	  
och	  form.	  Att	  förstå	  
innebörden	  av	  det,	  men	  det	  
handlar	  ju	  om	  språket	  
egentligen.	  	  

	  
Sätta	  ord	  på	  vad	  bild	  
är	  

	  
Språk	  /	  
förståelse	  

	  
Kommunikations	  
aspekten	  
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Bl2	  

Bild	  handlar	  ju	  om	  att	  nån	  gör	  
någonting	  som	  någon	  annan	  
ska	  förstå.	  Oftast,	  sen	  så.	  Det	  
är	  väl	  mest	  det..	  Som	  jag	  
tycker	  är	  den	  viktigaste	  
aspekten.	  Sen	  så	  tycker	  ju	  jag,	  
att	  den	  historiska	  aspekten	  är	  
jättetråkig.	  Alltså	  att	  jag	  
lägger	  lite	  fokus	  på	  att	  vi	  ska	  
kolla	  på	  konstverk	  från	  
historiska	  konstverk.	  (s.3)	  

	  
Sätta	  ord	  på	  vad	  bild	  
är	  

	  
Språk	  /	  
förståelse	  

	  
Kommunikations	  
aspekten	  

Bl2	  

Jo	  men	  precis,	  det	  är	  för	  att	  
lära	  sig	  kommunicera	  med	  ett	  
språk	  som	  alla	  använder	  men	  
alla	  är	  dåliga	  på.	  Jag	  tycker	  det	  
är	  mycket	  lättare	  att	  motivera	  
varför	  jag	  har	  bild	  än	  matte.	  
(s3)	  

Språket	  är	  viktigt	   Språk	  /	  
förståelse	  

Kommunikations	  
aspekten	  
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Bl2	  

Jag	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  
man	  kan	  analysera	  och	  prata	  
om	  bilder	  och	  sådär	  

Språket	  är	  viktigt	   	  
Språk	  /	  
förståelse	  

	  
Kommunikations	  
aspekten	  

Bl2	  

eftersom	  jag	  tycker	  det	  vi	  lär	  
oss	  ett	  språk,	  ett	  bildspråk	  så	  
lägger	  ju	  jag	  fokus,	  jag	  lägger	  
ju	  gärna	  energi	  på	  att	  skapa	  
bra	  kommunikationsövningar	  
och	  kanske	  mindre	  fokus	  på	  
det	  här	  med	  arkitektoniska	  
och	  historiska	  bilder	  s.6	  

Mest	  fokus	  på	  
språket	  

	  
Språk	  /	  
förståelse	  

	  
Kommunikations	  
aspekten	  

Bl2	  

Det	  viktigaste	  momentet.	  Vad	  
är	  det?	  De	  får	  lära	  sig	  tänka	  på	  
ett	  annorlunda	  sätt...Ja,	  men	  
processtänk	  det	  är	  väl	  det.	  	  (s.	  
5-‐6)	  

Reflektera	  och	  
utveckla	  sina	  tankar	  
och	  tänka	  i	  flera	  steg	  
(s.5-‐6)	  

Framtiden	   Nyttoaspekten	  
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Bl2	  

Jag	  hoppas	  de	  får	  förmågan	  
att	  reflektera	  över	  sitt	  eget	  
arbete.	  De	  får	  språket,	  de	  får	  
dels	  att	  man	  ska	  kunna	  
planera,	  man	  ska	  kunna	  
skissa.	  Att	  strukturera	  ett	  
arbete!	   
 

Att	  man,	  man	  måste	  vara	  
medveten	  om	  att	  det	  är	  en	  
process...Det	  är	  ett	  
precesstänk	  kan	  man	  
sammanfatta	  det	  med!	  (s.3)	  

Vikten	  av	  att	  lära	  sig	  
strukturera	  och	  
planera	  

Framtiden	   Nyttoaspekten	  

Bl2	  

Jag	  har	  inte	  upplevt	  att	  jag	  har	  
haft	  det	  ,	  alltså	  för	  lite	  pengar.	  
Eller	  resurser	  för	  den	  delen.	  
Det	  som	  man	  måste	  göra…	  
Alltså	  det	  kommer	  nog	  mycket	  
från	  när	  jag	  var	  
arbetslagsledare	  så	  hade	  man	  
ett	  lite	  annan	  tänk.	  Man	  hade	  
en	  lite	  mera	  helhetstänk	  och	  
vad	  finns	  det	  och	  vart	  måste	  
man	  lägga	  insatser.	  (s4)	  	  

Positiva	  
erfarenheter	  när	  det	  
kommer	  till	  resurser	  
på	  arbetsplatsen	  

Resurser	   Villkor	  

Bl2	  

Men	  kan	  ju	  inte	  tro	  att	  man	  är	  
färdiglärd.	  Men	  man	  kanske	  
inte	  måste	  åka	  iväg	  två	  dagar	  
för	  att	  prata	  om	  etik	  på	  nätet.	  
Det	  har	  jag,	  ja	  det	  är	  det	  jag	  
svarar	  

Behovet	  av	  
fortbildninge	  

Resurser	   Villkor	  

BL3	  

Så	  jag	  jobbar	  väl	  dels	  med	  
tekniker,	  men	  försöker	  liksom	  
influera	  de	  att	  tänka	  nytt	  och	  
att	  tänka	  egentligen	  utifrån	  
samhället	  i	  sig	  och	  hur	  det	  ser	  
ut	  idag...Jag	  använder	  gamla	  
tekniker	  fast	  försöker	  tänka	  
lite	  längre	  så	  att.	  S.2	  

Använda	  sig	  av	  
gamla	  tekniker	  för	  
att	  uttrycka	  nya	  
tankar	  

Analysförmåga	   	  
Kommunikations	  
aspekten	  
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BL3	  

Alltså,	  för	  mig	  är	  det	  ju	  ett	  sätt	  
at	  kommunicera	  tycker	  jag.	  
Väldigt	  enkelt	  sagt.	  Jag	  tycker	  
nog....	  Det	  är	  nog	  mitt	  sätt	  att	  
se	  på	  bild	  tror	  jag.	  Kortfattat	  
men	  jag	  tror	  faktiskt	  det.	  S.2	  

Om	  vad	  bildämnet	  
handlar	  om	  

Bild	  som	  språk	   Kommunikations	  
aspekten	  

BL3	  

Alltså	  ja,	  för	  mig	  är	  det	  ju	  att	  
jag	  vill	  att	  de	  ska	  kunna	  
förmedla	  nått	  typ	  av	  budskap.	  	  

	  	   Bild	  som	  språk	   	  
Kommunikations	  
aspekten	  

BL3	  

ja	  alltså,	  hur	  man	  kan	  använda	  
det	  yrkesinriktat.	  Hur	  man	  kan	  
förmedla,	  du	  vet	  det	  vi	  gör	  nu	  
här	  framför	  allt	  med	  
expaltionen	  av	  webben	  kan	  
man	  ju	  egentligen	  säga…	  s.3	  

Pratar	  om	  vikten	  av	  
att	  kunna	  bild	  för	  
framtida	  jobb	  

Framtiden	   Nyttoaspekten	  

BL3	  

Jag	  upplever	  det	  att	  
någonstans	  att	  hur	  de	  kan	  ha	  
användning	  av	  det	  alltså..Men	  
att	  bara	  kunna	  göra	  en	  enkel	  
ritning	  på	  hur	  man	  nu	  ska,	  om	  
man	  vill	  ha,	   
bygga	  om	  hemma	  eller	  vad	  
man	  nu	  vill	  göra	  för	  
någonting.	  Så	  att	  jag	  lägger	  
nog	  ganska	  stor	  vikt	  vid	  just	  
det	  här	  med	  att	  hur	  man	  kan	  
ha	  användning	  i	  samhället,	  
idag	  hur	  man…faktiskt!	  s.5	  

Varför	  man	  har	  bild	   Framtiden	   Nyttoaspekten	  

BL3	  

I	  bilden	  är	  det	  ju	  så	  att	  jag,	  jag	  
vill	  ju	  gärna	  att	  man..	  
Självklart	  ska	  man	  ju	  jobba	  
med	  tekniker.	  Gamla	  tekniker.	  
Jag	  tror	  det	  enda	  sättet	  att	  
komma	  vidare	  att	  kunna	  
tänka	  fritt	  och	  tänka	  längre	  
och	  kunna	  bygga,	  jobba	  mer	  
abstrakt	  och	  jobba	  mer,	  i	  
högra	  åldrar	  kanske	  mer	  hur	  
man	  tänker	  och	  reflekterar.	  
Då	  måste	  man	  ha	  nån	  typ	  av	  
bakgrund	  s.2	  

Traditionella	  
tekniker	  är	  viktigt	  
för	  att	  nå	  det	  fria	  
skapandet	  

Traditionella	  
tekniker	  

Tekniker	  och	  
den	  traditionella	  
aspekten	  



 
 

54 

BL3	  

eftersom	  de	  inte	  har	  så	  
mycket	  kunskap	  om	  material	  
så	  måste	  man	  ju	  använda	  sig	  
av	  materialet,	  man	  måste	  
jobba	  mer	  med	  tekniker	  innan	  
man	  kan	  bygga	  på	  s.2	  

Vikten	  av	  att	  kunna	  
använda	  sig	  av	  
gamla	  tekniker	  för	  
att	  sedan	  kunna	  
uttrycka	  sig	  

Traditionella	  
tekniker	  

Tekniker	  och	  
den	  traditionella	  
aspekten	  

BL3	  

För	  då	  är	  det	  lite	  svårt	  att	  veta	  
om	  man	  inte	  kan	  hantera	  
verktygen	  så	  är	  det	  ju	  svårt,	  
och	  materialen,	  så	  har	  man	  ju	  
ingen	  aning	  om	  hur	  man	  
skulle	  kunna	  jobba	  friare,	  i	  
tanken	  så.	  S.2-‐3	  

Använda	  gamla	  
tekniker	  

Traditionella	  
tekniker	  

Tekniker	  och	  
den	  traditionella	  
aspekten	  

BL3	  

Fyran	  och	  femman	  är	  det	  ju	  ..	  
Där	  måste	  man	  ju	  gå	  igenom	  
olika	  tekniker.	  S.5	  

Yngre	  barn	  har	  mer	  
behov	  av	  
traditionella	  
tekniker	  

traditionella	  
tekniker	  

tekniker	  och	  den	  
traditionella	  
aspekten	  

BL3	  

Alltså	  budgeten	  är	  ju	  under	  all	  
kritik.	  Det	  finns	  ju	  ingen	  
chans..	  Den	  enda	  skola	  som	  
jag	  hade	  någorlunda	  budget	  i	  
det	  var	  den	  innan	  jag	  flyttade	  
hit	  till	  Uppsala….Här	  finns	  inga	  
resurser	  och	  det	  finns	  knappt	  
någonting.	  Man	  känner	  ju,	  
man	  blir	  ju	  bara	  trött.	   
 

	  S.4	  

Kan	  inte	  uppfylla	  sin	  
vision	  med	  
bildämnet	  pga	  av	  
resurser.	  Läs	  mer	  på	  
sidan	  4	  för	  detaljer	  
av	  vilka	  resurser	  
som	  fattas	  

resurser	   Villkor	  



 
 

55 

BL3	  

Det	  skulle	  jag	  verkligen	  vilja	  
göra.	  Jag	  har	  inte	  hittat	  nån	  
men	  det	  va	  en	  som	  
informerade	  mig	  att	  tydligen	  
på	  konstfack	  i	  Stockholm	  har	  
en	  som	  är	  bara	  som	  
datoriserad,	  man	  jobbar	  bara	  
med	  de	  här	  bildprogrammen	  
och	  inriktning	  mot	  IT	  och	  asså	  
va	  heter	  de,	  dataspelsvärlden	  
om	  man	  säger	  så.	  

Pratar	  om	  behovet	  
av	  fortbildning	  inom	  
IT.	  S.6	  

Resurser	   Villkor	  

BL4	  

...men	  också	  att	  kunna	  tolka	  
bilder	  s.1	  

Vad	  bild	  är	   Bild	  som	  språk	   Kommunikations	  
aspekten	  

BL4	  

Då	  skulle	  det	  va,	  det	  är	  viktigt	  
med	  det	  där	  med	  bilder,	  att	  
tolka	  bilder.	  	  

Viktig	  aspekt	   Bild	  som	  språk	   	  
Kommunikations	  
aspekten	  

BL4	  

Och	  det	  är	  med	  bildanalys	  
tycker	  jag	  är	  viktigt.	  Idag,	  
framförallt	  det	  där	  med	  att	  
tolka	  bilder	  och	  prata	  om	  
dem...Att	  lära	  eleverna	  att	  
vara	  kritisk	  och	  att	  lära	  
eleverna	  att	  uppskatta	  bilder	  
på	  olika	  sätt	  och	  varför	  det	  
väcker	  olika	  känslor..	  S.5	  

Viktig	  aspekt	   Bild	  som	  språk	   	  
Kommunikations	  
aspekten	  
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Att	  det	  är	  viktigt	  att	  psykiskt	  
på	  något	  vis.	  Vår	  hälsa	  och	  
vårt	  välbefinnande	  kan	  jag	  
tycka	  med	  bilder	  och	  konst	  
och	  att	  bilder	  väcker	  olika	  
känslor.	  Både	  från	  glädje	  till	  
att	  man	  blir	  upprörd	  och	  att	  
man	  tänker	  till.	  Det	  är	  så	  brett	  
på	  något	  vis,	  det	  är	  viktigare	  
än	  människor	  tror.	  s.2	  

Bilden	  viktig	  för	  
själen	  

	  
Terapeutisk	  

bild	  

	  
Lugnande	  
aspekten	  

BL4	  

men	  också	  det	  här	  kreativa	  
med	  att	  skapa	  egna	  bilder	  och	  
då	  menar	  jag	  mer	  praktiskt,	  
på	  ett	  papper	  inte	  i	  
Photoshop	  tycker	  jag.	  Det	  
tycker	  jag	  är	  viktigt.	  Därför	  att	  
det	  simulerar	  varje	  människa	  
till	  att,	  ja	  men	  det	  här	  med	  
höger	  hjärnhalva	  det	  är	  det	  
som	  behövs	  för	  att	  man	  också	  
ska	  kunna	  lära	  sig	  mycket	  om	  
det	  teoretiska	  saker	  faktiskt	  
s.2	  

Bild	  som	  stöd	  till	  
andra	  ämnen	  

Bild	  som	  stöd	   Lugnande	  
aspekten	  

BL4	  

Det	  är	  för	  att	  vi	  ska	  stimulera	  
högra	  hjärnhalvan	  för	  att	  vi	  
ska	  klara	  av	  det	  teoretiska	  
kunskaperna	  som	  en	  motvikt,	  
s.2	  

Bild	  som	  stöd	  till	  
andra	  ämnen	  

Bild	  som	  stöd	   	  
Lugnande	  
aspekten	  

BL4	  
Då	  tycker	  jag	  nog	  att	  tolka	  
bilder	  kan	  vara	  viktigt	  s.2	  

	  	   Bild	  som	  språk	   Kommunikations	  
aspekten	  

BL4	  

Nej	  det	  är	  nog	  det	  att	  jag	  vill	  
förmedla	  lusten	  och	  glädjen	  
med	  själva	  ämnet	  att	  det	  är	  så	  
roligt.	  S.1	  

Vad	  läraren	  vill	  
förmedle	  med	  
bildundervisningen	  

Glädjen	  med	  
bild	  

Livshöjande	  
aspekten	  
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BL4	  

Det	  vill	  jag	  förmedla	  till	  
eleverna,	  att	  det	  väcks	  ett	  
intresse.	  Det	  är	  kanske	  många	  
som	  inte	  ser	  att	  det	  är	  viktigt	  
för	  oss	  som	  människor	  med	  
konst	  och	  bilder	  tycker	  jag?	  
S.2	  

Vad	  läraren	  vill	  
förmedle	  med	  
bildundervisningen	  

Bild	  ska	  vara	  
roligt	  

Livshöjande	  
aspekten	  

BL4	  

Ja	  men	  precis,	  självförtroende	  
och	  att	  eleverna	  själva	  ser	  att	  
de	  kan	  ju	  skapa.	  	  S.2	  

Självfötroende	   Glädjen	  med	  
bild	  

Livshöjande	  
aspekten	  

BL4	  

Jag	  tror	  et	  påverkar	  lite	  vad	  
jag	  tycker	  är	  roligt	  och	  jag	  har	  
nån	  tanke	  att	  om	  jag	  är	  positiv	  
och	  då	  smittar	  det	  av	  sig	  till	  
eleverna...Om	  jag	  kan	  
förmedla	  någon	  slags	  positivt	  
budskap	  med	  det	  de	  ska	  göra,	  
att	  det	  smittar	  av	  sig.	  	  S.5	  

Om	  att	  det	  ska	  vara	  
roligt	  med	  bild	  

glädjen	  med	  
bild	  

Livshöjande	  
aspekten	  

BL4	  

Då	  vill	  jag	  väcka	  det	  där	  
intresset	  hos	  eleverna	  att	  
verkligen	  ifrågasätta	  bilder	  
också.	  Framförallt	  är	  det	  
viktigt	  idag	  när	  vi	  har	  så	  
mycket	  datorer	  och	  all	  den	  
informationen	  s.2	  

Att	  lära	  sig	  tänka	  
kritiskt	  

Framtiden	   Nyttoaspekten	  
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BL4	  

Det	  kan	  man	  ju	  också	  ha	  
användning	  för	  i	  andra	  saker	  i	  
livet.	  Beroende	  på	  vilket	  yrke	  
man	  får	  senare	  i	  livet	  också.	  
Det	  tycker	  jag	  är	  viktigt	  att	  
förmedla	  till	  eleverna.	  För	  det	  
kan	  vara	  många	  som	  tycker,	  
varför	  ska	  man	  ha	  bild?	  Som	  
inte	  riktigt	  förstår,	  så	  det	  
tycker	  jag	  är	  viktiga	  ämne	  
faktiskt.	  s.2	  

Förklarar	  bildämnets	  
betydelse	  för	  
framtiden	  

Framtiden	   Nyttoaspekten	  

BL4	  

Bild	  tycker	  jag	  dels	  att	  
producera	  egna	  bilder	  s.1	  

Vad	  bild	  är	   Traditionella	  
tekniker	  

Tekniker	  och	  
den	  traditionella	  
aspekten	  

BL4	  

Jag	  tycker	  ändå	  att	  eleverna	  
behöver	  den	  här	  praktiska	  
delen	  där	  man	  arbetar	  med	  
händerna	  och	  skapar	  på	  
papper	  och	  med	  alla	  andra	  
redskap	  som	  är	  mer	  de	  här	  
traditionella.	  För	  jag	  tycker	  
det	  blir	  lite	  för	  mycket	  med	  
det	  här	  i	  samhället	  det	  där	  
med	  datorer	  och	  mobiler	  s.2	  

Förklarar	  att	  bild	  
behövs	  som	  motvikt	  
till	  det	  teoretiska	  

Traditionella	  
tekniker	  

Tekniker	  och	  
den	  traditionella	  
aspekten	  

BL4	  

Tycker	  jag,	  det	  här	  
traditionella	  på	  något	  vis	  i	  
bilden.	  Sen	  är	  det	  ju	  det,	  det	  
står	  ju	  i	  kursplanen	  att	  de	  ska	  
jobba	  med	  Photoshop	  och	  så.	  
Det	  gör	  vi	  ju.	  Men	  jag	  tycker	  
det	  känns	  lite	  fusk.	  Eller	  så	  är	  
det	  så	  att	  jag	  har	  den	  bilden	  

Bildämnet	  och	  
fokuset	  på	  det	  
traditionella	  

Traditionella	  
tekniker	  

Tekniker	  och	  
den	  traditionella	  
aspekten	  
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att	  ämnet	  att	  det	  är	  ju	  det	  här	  
med	  skapandet	  med	  
händerna	  och	  sin	  fantasi	  med	  
hela	  den	  biten.	  Det	  är	  ju	  vad	  
jag	  tycker,	  det	  är	  min	  
personliga	  åsikt	  s.4	  

BL4	  

För	  det	  har	  jag	  varit	  med	  och	  
och	  det	  tycker	  jag	  är	  lite	  
märkligt.	  Annars	  tycker	  inte	  
jag	  att	  det	  har	  funnit	  mer	  eller	  
speciella	  resurser	  i	  bilden.	  Det	  
kan	  man	  få	  från	  ledningen	  att	  
det	  inte	  behövs	  lika	  mycket	  
om	  med	  de	  teoretiska	  
ämnena.	  S.3	  

Dåligt	  med	  
hjälplärare	  i	  bild.	  	  

resurser	   Villkor	  

BL4	  

Ja,	  det	  pratas	  ofta	  om	  dålig	  
ekonomi	  och	  det	  är	  inga	  
problem.	  	  

Läraren	  har	  alltid	  
upplevt	  att	  villkoren	  
för	  undervisningen	  
varit	  bra	  rent	  
ekonomiskt	  

resurser	   Villkor	  

BL4	  

.	  Men	  jag	  tror	  att	  det	  är	  vad	  
många	  lärare	  vill	  men	  det	  
brister	  på	  det	  här	  med	  tiden.	  

Önskan	  att	  utveckla	  
ämnet	  och	  
samarbeta	  men	  brst	  
på	  tid	  

resurser	   villkor	  
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BL4	  

Det	  jag	  tänker	  på	  bildlärare	  så	  
tror	  jag	  att	  det	  skulle	  va	  en	  
fördel	  att	  arbeta	  på	  en	  skola	  
där	  det	  finns	  fler	  bildlärare	  att	  
man	  har	  utbyte	  av	  sina	  
kollegor	  att	  man	  kan	  få	  lite	  
idéer	  och	  analyser	  sina	  
lektioner	  tillsammans	  med	  
någon	  

Saknaden	  av	  utbyte	  
av	  tankar	  och	  idér	  

Resurser	   Villkor	  

BL5	  

Bild	  är	  ett	  språk	  tycker	  jag	  då.	  
I	  bildämnet	  kan	  vi	  gestalta	  
idéer	  eller	  hantera	  bilder	  som	  
vi	  möts	  av..	  Sen	  tilldelar	  jag	  
massa	  verktyg	  som	  man	  kan	  
använda	  sig	  av	  när	  man	  
jobbar	  med	  bilder.	  S.1	  

Vad	  bild	  är	   Bild	  som	  språk	   	  
Kommunikations	  
aspekten	  

BL5	  

Ett	  språk,	  ja	  text	  är	  ett	  språk	  
och	  bilden	  är,	  berättar	  en	  
historia.	  Så	  att	  det	  varje	  bild	  
har	  ju	  ett	  uttryck	  och	  att	  en	  
bild	  berättar	  någonting.	  Det	  är	  
ett	  bildspråk.	  Man	  kan	  ju	  göra	  
på	  olika	  sätt	  beroende	  på	  vad	  
bilden	  ska	  användas	  till.	  Sånt	  
jobbar	  vi	  med	  då.	  s.1	  

Vad	  bild	  är	   Bild	  som	  språk	   	  
Kommunikations	  
aspekten	  

BL5	  

Och,	  ja	  sen	  så	  jobbar	  vi	  kring	  
bilder	  genom	  att	  analysera	  
bilder.	  Det	  kan	  va	  
reklambilder,	  konstbilder	  eller	  
andra	  bilder.	  Så	  att	  försöka	  
skapa	  någon	  slags	  
bildmedvetenhet….Ja,	  dels	  är	  
det	  viktigt	  att	  jobba	  med	  
bilder	  som	  eleverna	  har	  runt	  
om	  kring	  sig.	  Att	  bli	  
bildmedveten	  så,	  det	  där	  med	  
nätet	  och	  så,	  att	  jobba	  kring	  
det.	  s.1	  

Bildmedvetenhet	  
och	  förstå	  bilder	  
som	  fenomen	  

Bild	  som	  språk	   Kommunikations	  
aspekten	  
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BL5	  

Dels	  är	  det	  att	  orientera	  sig	  
kring	  bilder,	  jag	  säger	  
fortfarande	  att	  bilder	  är	  så	  
stor	  del	  av	  elevernas	  liv	  så	  det	  
är	  bra	  att	  vara	  medveten.	  	  

Läsa	  av	  bilder	   Bild	  som	  språk	   	  
Kommunikations	  
aspekten	  

BL5	  

En	  viktig	  uppgift	  är	  att	  
gestalta	  idéer.	  Och	  prata	  om	  
saker,	  att	  man	  kan	  påverka	  de	  
bilder	  man	  gör	  och	  ge	  bilder	  
ett	  uttryck	  och	  så.	  Men	  sen	  så	  
är	  det	  också	  att	  de	  får	  
uttrycka	  sig	  utifrån	  sin	  
verklighet	  och	  att	  jobba	  med	  
bilder	  är	  ett	  språk	  som	  de	  kan	  
utveckla	  förutom	  alla	  andra	  
språk	  de	  har.	  s.3	  

Använda	  bilden	  för	  
att	  berätta	  

Bild	  som	  språk	   	  
Kommunikations	  
aspekten	  

BL5	  

Sen	  så	  ska	  allt	  men	  gör	  genom	  
åren	  vara	  en	  progression,	  att	  
man	  fördjupar	  och	  lär	  sig	  mer.	  
Att	  det	  blir	  svårare	  och	  att	  det	  
omfattar	  mer	  och	  att	  man	  blir	  
mer	  van	  att	  uttrycka	  sig.	  S.5	  

Tillslut	  behärska	  bild	  
som	  språk	  

Bild	  som	  språk	   	  
Kommunikations	  
aspekten	  
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BL5	  

Jag	  gissar	  att	  vi	  utbildar	  för	  att	  
göra	  självständiga	  individer	  
och	  att	  de	  kan	  använda	  sig	  av	  
det	  här	  bildspråket.	  Att	  de	  kan	  
uttrycka	  det	  de	  vill.	  S.5	  

Tillslut	  behärska	  bild	  
som	  språk	  

Bild	  som	  språk	   Kommunikations	  
aspekten	  

BL5	  

Sen	  effekt	  igen	  är	  ju	  också	  att	  
man	  orkar	  med	  andra	  ämnen	  
också.	  Det	  är	  ju	  inte	  syftet	  
med	  bilden	  men	  det	  är	  en	  
effekt.	  Jag	  tror	  att	  det	  är	  bra	  
att	  lägga	  till	  exempel	  praktisk	  
ämnen	  på	  förmiddagen	  för	  att	  
man	  får	  så	  mycket	  gratis	  av	  
det,	  hur	  vi	  jobbar	  på	  bilden	  
även	  i	  andra	  mer	  teoretiska	  
ämnen...Ja	  hur	  hjärnan	  är	  
inställd	  när	  man	  jobbar	  med	  
bild	  och	  ett	  kreativt	  ämne.	  
Och	  att	  det	  bryter	  av	  mot	  hur	  
andra	  ämnen	  är	  tror	  jag	  att	  
man	  får	  energi	  av	  det..	  s.2	  

Bild	  bidrar	  till	  att	  
man	  orkar	  andra	  
ämnen	  

	  
Terapeutisk	  

bild	  

	  
Lugnande	  
aspekten	  

BL5	  

.	  Att	  man	  få	  med	  sig	  saker	  
som	  är	  bra	  att	  kunna	  vad	  man	  
än	  ska	  bli.	  Så	  jag	  säger	  
problemlösning,	  helhetstänk,	  
alltså	  olika..	  

Viktiga	  saker	  man	  
får	  med	  sig	  

framtiden	   Nyttoaspekten	  

BL5	  

Så	  tanken	  är	  att	  man	  får	  en	  
grund	  och	  sen	  så	  kunna,	  när	  
men	  gör	  en	  uppgift	  sen	  kunna	  
välja	  ett	  material	  utifrån	  
uppgift	  och	  vem	  man	  är	  själv.	  
Materialet	  är	  på	  ett	  sätt	  inte	  
viktigt	  där	  utan	  att	  man	  sen	  
kan	  använda	  något	  för	  att	  lösa	  
uppgiften.	  S.5	  

Kunna	  tänka	  framåt	  
och	  lösa	  problem	  

framtiden	   Nyttoaspekten	  
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Bl5	  

Sen	  så	  tycker	  jag	  också	  att	  det	  
är	  bra	  att	  prova	  på	  olika	  
tekniker	  också,	  just	  
hantverket	  att	  få	  ett	  spektra	  
på	  det.	  	  

Tekniker	  är	  viktigt	   traditionella	  
tekniker	  

tekniker	  och	  den	  
traditionella	  
aspekten	  

BL5	  

Jag	  tror	  att	  jag	  får	  ut	  ganska	  
mycket	  ur	  det	  material	  jag	  har	  
att	  men	  ja,	  jag	  skulle	  ju	  vilja	  
ha	  en	  färgskrivare.	  Vissa	  saker	  
är	  lite	  svåra	  att	  få	  i	  stånd	  för	  
att	  andra	  kanske	  inte	  ser	  
riktigt	  nyttan	  av	  det	  jag	  
behöver.	  S.4	  

Ekonomiska,	  gansak	  
okej	  med	  resurser	  

Resurser	   Villkor	  

BL5	  

Sen	  är	  ju	  nästa	  utmaning	  att	  
få	  med	  de	  andra	  lärarna	  mer.	  
Att	  vi	  jobbar	  mer	  tillsammans.	  
Alla	  är	  ju	  ganska	  inne	  på	  sitt	  
eget	  ämne	  men	  jag	  tycker	  har	  
ganska	  många	  gemensamma	  
saker.	  	  S.4	  

Önskan	  att	  utveckla	  
ämnet	  och	  
samarbeta	  men	  brst	  
på	  tid	  

resurser	   Villkor	  

BL5	  

.	  Vi	  kanske	  inte	  behöver	  
fortbildning	  till	  det	  men	  det	  vi	  
behöver	  är	  ju	  tid.	  S.4	  

Önskan	  om	  mer	  tid	   resurser	   Villkor	  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
 
Tema I – Bakgrund 
 
Undertema I: Yrkesval 

- Hur länge har du jobbat som lärare? 
- Varför valde du bildläraryrket? 
 

Undertema II: Tankar om X egen bildundervisning från barndomen 
- Hur var din egen undervisning i bild? 
- Vilka skillnader ser du från då och din egen undervisning? 

 
 
Tema II – Bildundervisning 
 
Undertema I: Allmänna tankar om ämnet Bild 

- Kan du beskriva vad ämnet bild är för något? 
- Kan du nämna några viktiga aspekter i undervisningen av ämnet bild? 
 

Undertema II: Bildens betydelse 
 - Varför har man bild i skolan? 
 - Vilket är ämnets uppgift i skolan?  
 - Kan du berätta om dina erfarenheter om resurser inom ämnet? 
 (ex tid, lokaler, pengar, med mera) 
 
Undertema III: Undervisningen 

- Vad är det viktigaste att jobba med i bilden? 
- Vad tycker du är det viktigaste med ämnet? 

 
 
Tema III – Faktorer och villkor 

 
Undertema I: Lärarutbildningen 

- Hur såg din utbildning i bild ut? 
- Har du med dig några värden eller liknande från tidigare som du tillämpar nu? 
- Använder du dig av det du lärt dig där i din undervisning nu? Vad? 
- Vilket behov av fortbildning finns det för bildlärare? 
 
 

Undertema II: Kursplaner kontra undervisning 
- Vad säger kursplanen om bild? 
- Vad är det du anser är det viktigaste, som du anser, i kursplanen? 
- Vilka faktorer har betydelse för vad som gör på bilden? 

 
 
 
Något annat som du skulle vilja tillägga?  


