
 
 

 
 
 
 
Examensarbete (del 2) 
För grundlärarexamen inriktning 4–6 

Avancerad nivå 

 

Förutsättningar för bildundervisning 
 
 
En ramfaktorteoretisk studie om bildundervisningens 
begränsningar 
 
Prerequisites for visual arts education in year 4-6 

  
 

 

 

 

Författare: Elin Stornils 

Handledare: Ann-Louise Sandahl 

Examinator: Cecilia Strandroth 

Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete, inriktning bild 

Kurskod: PG3063 

Poäng: 15 Hp 

Examinationsdatum: 2019-04-08 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen 

sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. 

Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan 

Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  

 



 

1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrakt  
Syftet med detta examensarbete är att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka bildlärares 

beskrivningar av bildundervisningens förutsättningar för årskurserna 4–6 och vilka faktorer som 

påverkar den. De frågeställningar som studien ämnar besvara är: Hur beskriver lärarna i bildämnet de 

möjligheter och hinder som ges för undervisning i bildämnet? Hur beskriver lärarna att ramfaktorerna 

påverkar elevernas förutsättningar att uppnå kunskapskraven? Och Vad beskriver lärarna att det krävs 

för att uppnå en likvärdig undervisning? Intentionen är att skapa en bild av hur lärare förhandlar med 

de förutsättningar som ges för bildämnet i och hur detta påverkar möjligheten att se 

bildundervisningen som likvärdig på skolorna. Undersökningen utgår ifrån ett ramfaktorteoretiskt 

perspektiv och för att hitta de faktorer som påverkar bildundervisningen definieras även kort några 

ämnesdidaktiska teorier i arbetets bakgrund. Den kvalitativa undersökningen utfördes genom semi-

formella och strukturerade intervjuer med fyra undervisande lärare i bildämnet på olika skolor. 

Resultatet visar att de olika skolorna i samma kommun har olika förutsättningar för undervisningen 

och eleverna har olika förutsättningar att nå kunskapskraven. Detta resultat jämförs i förhållande till 

tidigare gjorda studier kring ramfaktorer för bildundervisningen.  
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1. Inledning  

Med teknologins framfart matas vi ständigt med bilder från bland annat sociala medier. 

Betydelsen av bildämnet, där barnen får möjlighet att lära sig att förstå bilders budskap samt 

bli medvetna om vad de själva sänder ut blir allt viktigare. Trots detta ser förutsättningarna 

för bildämnet olika ut på olika skolor och i detta examensarbete kommer förutsättningarna för 

bildundervisningen att studeras. 

Skolans uppdrag enligt LGR11 (Skolverket 2018, 7) är att i samarbete med hemmen främja 

elevers allsidiga personliga utveckling till bl. a. kreativa individer och medborgare och detta 

ska genomsyra hela elevens skolgång. I läroplanen läggs stor vikt vid att skapande och 

estetiska uttrycksformer ska vara genomgående inslag i såväl de estetiska ämnena som de 

mer teoretiska. Även i bildämnets kursplan (Skolverket 2018, 26) beskrivs bildämnet som 

betydelsefullt för elevers lärande genom formuleringen ”Bilder har stor betydelse för 

människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden”. Vidare i det 

kommentarmaterial som Skolverket tagit fram som ett förtydligande av bildämnets syfte och 

innehåll beskrivs bildämnet som betydelsefullt för att eleverna ska kunna verka i ett samhälle 

med visuella budskap (Skolverket, 2017, 5).  

Estetiska ämnen som betydande för elevers inlärning och möjlighet att lära känna sig själv 

finner vi i Bamfords (2006) studie The wow factor som belyser effekterna av arts education. 

Begreppet arts education eller undervisning i de estetiska ämnena, definieras som allting som 

människan skapar och konstruerar inom ett kulturellt sammanhang (Richardson 1999, se 

Bamford 2006, 20). Bamford (2006, 20) beskriver i sin internationella studie att de estetiska 

ämnena är betydelsebärande för elevernas skolgång då den ger dem möjlighet att utveckla 

såväl teoretiska kunskaper som kunskaper om sig själva.  

Marner och Örtegren (2008) ger flera argument till varför bildämnet är viktigt för eleverna 

och ett argument är den personliga utvecklingen som sker i bildskapandet. Andra argument 

för bildämnets betydelse är de som belyser demokrati och tillväxt. Demokrati och estetiska 

uttrycksformer går hand i hand enligt författarna då det är genom gestaltandet av något som 

det kan synliggöras och det abstrakta kan bli verkligt för eleverna. Tillväxtargumentet baseras 

på behovet av kreativitet i samhället då nya former av digitala arbeten kräver skapande 

människor (2008, 23). 

Skolverket genomförde under 2013 en nationell ämnesutvärdering i bildämnet i årskurserna 6 

och 9. Rapporten benämns vidare som NÄU -13. Utvärderingens syfte var att ge en bild av 

hur möjligheterna för undervisningen ser ut och underlaget till utvärderingen består av en 

enkätundersökning där elever, lärare och rektorer har tillfrågats. I rapporten lyfts flera 

faktorer fram som visar att det kan vara svårt för lärarna att se till att eleverna når 

kunskapskraven. Faktorerna är bland annat att grupperna är stora, att bildämnet i åk 6 inte 

alltid är ett eget ämne i schemat och bristande utrustning (Skolverket 2015, 7). 

Läroplanen belyser de estetiska ämnena som betydelsebärande för elevers inlärning och 

möjlighet att bli kreativa individer. NÄU -13 belyser de faktorer som påverkar 
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bildundervisningen i svenska skolor. NÄU -13 bedömer en del av dessa faktorer som oroande 

och beskriver sitt resultat som likvärdigt med resultaten från Skolverkets utvärdering av bild 

2003 (NU-03). Även forskningsresultat från Pettersson och Åséns studie (1989) visar 

liknande påverkande faktorer kring bildundervisningen och detta innebär att förutsättningarna 

för bildämnet har sett ut på liknande vis i tre decennier. Dessvärre är det inte många andra 

forskare som tagit sig an detta område och det finns en forskningslucka angående 

förutsättningar för bildundervisningen för årskurs 4–6. Detta blev tydligt efter att ha gjort 

systematiska sökningar efter avhandlingar i ämnet. 

Då mitt eget intresse för konstens former har berört skapande inom bild och form har jag i 

detta examensarbete valt att fördjupa mig ytterligare i förutsättningarna för bildämnet i den 

svenska skolans mellanstadieår. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen i 

grundlärarutbildningen åk 4–6 och i det tidigare arbetet som elevassistent på olika skolor har 

jag uppmärksammat att lärarna utifrån skilda ramfaktorer har olika möjligheter att utföra 

bildundervisningen. Ramfaktorteorin kan användas som ett utvärderingsverktyg där man kan 

fastställa de begränsningar som i förlängningen påverkar vilka resultat som inte blir möjliga. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka bildlärares beskrivningar av 

bildundervisningens förutsättningar för årskurserna 4–6 med särskilt fokus på ramfaktorer 

och likvärdighet i undervisningen. Syftet är också att undersöka lärarnas utsagor i relation till 

styrdokument. Med utgångspunkt i syftet har jag formulerat följande mer konkreta 

frågeställningar: 

 

 Hur beskriver lärarna i bildämnet de möjligheter och hinder som ges för undervisning 

i bildämnet? 

 Hur beskriver lärarna att ramfaktorerna påverkar elevernas förutsättningar att uppnå 

kunskapskraven? 

 Vad beskriver lärarna att det krävs för att uppnå en likvärdig undervisning? 
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2. Bakgrund 
 

I bakgrunden beskrivs väsentliga delar ur läroplanens syfte och centrala innehåll i bildämnet 

som förtydligas genom Skolverkets kommentarmaterial. I denna del framställes även de 

ämnesdidaktiska aspekter som bildlärare ska förhålla sig till. Utifrån syftet förtydligas här 

även vad som framkommit i den nationella utredningen NÄU -13 av bildämnet. För att 

tydliggöra undersökningens sista frågeställning beskrivs även begreppet ”En likvärdig skola”.  

 

 

2.1 Undervisning utifrån styrdokument och ämnesdidaktiska aspekter 
 

Då syftet med detta examensarbete bland annat är att belysa lärarnas uppfattningar av de 

förutsättningar som ges för bildämnet i åk 4–6 är det relevant att även beskriva vilka krav 

som bildlärarna ställs inför i undervisningen. När jag i detta examensarbete talar om 

”förutsättningar i undervisningen” syftar jag på de faktorer som krävs för att läraren i sin 

undervisning ska kunna genomföra det obligatoriska innehåll som anges i kursplanens 

centrala innehåll (Skolverket 2018, 27–28). Även de förutsättningar eleverna ges att genom 

undervisningen nå kunskapskraven. Även om jag inte ämnar studera själva undervisningens 

utförande i denna studie så är förutsättningarna för lärande i fokus. För att hitta de faktorer 

som påverkar bildundervisningen definieras här bilddidaktiken. Vilka förutsättningar läraren 

ger eleverna till kunskapsinhämtning påverkar möjligheterna för eleverna att uppnå 

kunskapskraven och därför är ämnesdidaktiska teorier av relevans. 

 

 

2.1.1 Styrdokumenten  
 

Det centrala innehållet i bildämnet för åk 4–6 är indelat i tre kunskapsområden. I Skolverkets 

(2017, 9) kommentarmaterial förklaras att de tre områdena inte behöver ses som separata 

arbetsområden utan dessa kan kombineras utifrån hur läraren väljer att lägga upp planeringen. 

I kommentarmaterialet beskriver Skolverket (2017, 9) att de tre områden i det centrala 

innehållet består av innehållspunkter som ska uppfattas som byggstenar. Dessa byggstenar 

kan kombineras och byggas om. Det centrala innehållets tre kunskapsområden är 

”Bildframställning”, ”Redskap för bildframställning” och ”Bildanalys”.  

Läraren ska även se till att planeringen utifrån det centrala innehållet strävar efter att uppnå 

syftet med ämnet. I kommentarmaterialet beskrivs syftet med bildämnet som betydelsefullt 

för att eleverna ”ska kunna orientera sig och delta i en värld där människor dagligen möter en 

mängd visuella budskap och synintryck” (Skolverket 2017, 5). Syftet med undervisningen är 

att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:  

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och 

hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka och 

presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders 

uttryck, innehåll och funktioner (Skolverket 2018, 26). 
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Bohlin (2017, 29-30) beskriver läroplanens diffusa formuleringar kring bildämnets 

utformning. Hon menar att innebörden av olika begrepp blir svåra att genomföra praktiskt när 

det inte finns någon konkret vägledning för själva undervisningen och urvalsfältet kan bli 

svårt att sålla i.  

 

 

2.1.2 Ämnesdidaktiken 
 

De tre grundpelarna i den didaktiska triangeln är innehållet, läraren och eleverna och 

samspelet mellan pelarna är grundläggande för didaktiken. Relationen mellan läraren och 

innehållet lägger grunden till framställningen av innehållet. I interaktionen mellan lärare och 

elev synliggörs fråga-svar-undervisning och metodiken som eleven lär sig och hur 

inlärningen gestaltar sig. Den didaktiska triangeln används ofta vid granskning av 

undervisningssituationer (Sjöholm, Kansanen, Hansén och Kroksmark 2011, 53). 

 

De grundläggande frågorna inom ämnesdidaktiken är Vad? Varför? Hur? Och för vem? 

(Sjöholm et al., 2011, 64) och dessa frågor har Bohlin (2017) preciserat ämnesspecifikt för 

bilddidaktiken utifrån ett ämnesdidaktiskt planeringsverktyg. Bohlin (2017, 32) anser att det 

finns tre förmågor inom bildpedagogiken som är föränderliga och kombinerbara. Dessa kan 

läraren problematisera i bildämnet. De tre förmågorna menar författaren kan omformuleras så 

att dessa blir bedömningsbara kunskapsmål inom varje arbetsområde i det centrala innehållet. 

I denna studie utgår jag ifrån hur de olika ramfaktorerna påverkar möjligheten att uppnå 

dessa förmågor. Såhär beskrivs förmågorna med problemformulerade frågor: 

 

Förmåga att kommunicera ett bestämt innehåll- Vad kan gestaltas?  

Förmåga att använda bildämnets talrika material och tekniker- I vad kan det gestaltas?  

Förmågan att tillämpa olika metoder för gestaltning- Hur kan det gestaltas? (Bohlin 2017, 

32) 

 

Vidare anser författaren att en viktig utgångspunkt är de kunskaper som förmedlas då de är en 

del av en pågående kunskapsutveckling. En annan viktig utgångspunkt är att eleverna ska få 

möjlighet att utveckla de kunskaper de redan besitter samt få möjlighet att testa nya och 

varierande metoder som de kan tillämpa inom bildkommunikation (Bohlin 2017, 32). För att 

inte bildämnet ska bli ett mekaniskt framställande av bilder när det ämnesintegreras är det 

viktigt enligt Bohlin (2017, 34) att metod och material tydliggörs så att eleverna kan utmanas 

i sitt arbete. Detta så att eleverna kan reflektera över och ställa frågor kring sina egna och 

kamraternas erfarenheter.  

 

Bildkommunikation är ett viktigt inslag i bildundervisningen och det som ska kommuniceras 

kan vara en drivkraft för eleverna. I LGR11 (2018, 26) beskrivs i syftet med bildämnet att 

undervisningen ska bidra till att eleverna får diskutera och granska bildbudskap. Bildanalys är 

ett av de kunskapsområden som står i det centrala innehållet i alla årskurser med ett bredare 

innehåll för varje stadie (2018, 27–28). Bohlin (2017, 53) anser dock att det kan vara svårt att 

få eleverna att analysera sina egna arbeten då eleverna redan uttryckt sig i sin 
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bildframställning. Bohlin anser att fördelen med att låta eleverna analysera varandras arbeten 

är att detta arbetssätt kan gå ifrån elevens intentioner och personliga aspekter med arbetet och 

man kan flytta fokus till vad bilden kommunicerar (2017, 54).  

 

Då bildämnet inte bara handlar om att producera bilder av olika slag utan även att kunna 

analysera och presentera budskap genom olika bildelement bör läraren ha goda kunskaper om 

olika uttryckssätt och hur dessa kan kombineras.  Multimodala uttryck anses påverkar elevens 

möjlighet till kunskapsinhämtning och i förlängningen att uppnå kunskapskraven i bildämnet. 

Vikten av didaktisk medvetenhet betonar Häggström och Örtegren (2017, 10) i sin bok 

Visuell kunskap för multimodalt lärande och ställer sig frågan hur läraren på bästa sätt kan 

arrangera undervisningen så att eleverna ska motiveras till ett aktivt lärande. En påverkande 

faktor är då lärarens utbildning i området eller möjlighet till fortbildning.   

 

 

2.2 Kvalitet och NÄU -13 
 

Benford och Nilsson (1999, 91) skriver att det finns vissa förutsättningar för att uppnå god 

undervisningskvalitet där kvaliteten på ledarskap anses vara en betydelsebärande faktor. De 

ledare som beskrivs av författarna är skolans rektorer. Även i LGR11 läggs en stor del av 

skolans ansvar på rektorerna bland annat genom beskrivningen om att det är rektorns ansvar 

att:   

Skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla 

kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda 

läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat 

skolbibliotek och digitala verktyg. (Skolverket 2018, 17) 

 

Även i NÄU -13 presenteras bilden av att skolornas ledning generellt har stor betydelse för 

förutsättningarna för resultaten i de olika ämnena. Ett antagande om att rektorernas intressen 

och engagemang i bildämnet påverkar vilka resultat som är möjliga att nå görs då detta kan 

påverka utvecklingen av ämnet, lärares kompetensutveckling och möjligheter till utvärdering 

och uppföljning av undervisningen (Skolverket 2015, 37).  

 

I NÄU -13 diskuteras hur förutsättningarna för undervisningen styrs av bland annat 

klassernas storlek, tillgång till utbildad personal och möjligheten att använda ändamålsenlig 

utrustning och ändamålsenliga lokaler (2015, 30).  NÄU -13 visar ett flertal bristfälliga 

punkter som tyder på att vissa lärare inte kan bedriva undervisningen i enlighet med 

Skolverkets styrdokument och i förlängningen inte heller se till att eleverna kan nå de 

kunskapskrav som läroplanen redovisar. I årskurs 6 är bildämnet ofta inte ett eget ämne utan 

undervisas ämnesintegrerat. Eftersom bristen på ändamålsenliga lokaler ofta är ett 

förekommande fenomen sker undervisningen i hemklassrummet. Det faktum att NÄU- 13 

skriver att bildundervisningen ofta har otillräcklig utrustning, lärarna upplever en hög 

arbetsbelastning i bildämnet och ett stort behov av fortbildning bland annat inom de digitala 



 

9 
 

områdena finns visar att lärare i landet har skiftande förutsättningar för att undervisa eleverna 

utifrån kursplanens innehåll (2015, 30).  

En annan oroande faktor som beskrivs i NÄU- 13 är den rådande lärarbristen. Rapporten 

visar att många lärare i de estetiska ämnena är obehöriga och detta innebär generellt en 

negativ effekt på likvärdigheten i undervisningen (2015, 16). Under 2011 trädde en ny 

lärarutbildning i kraft och i Utbildningsutskottets betänkande inför att lärarutbildningen 

skulle göras om står det att ”utbildningen för arbete i årskurs 4–6 bör också kunna ge lärarna 

en sådan kompetens att de kan undervisa även i lägre årskurs i exempelvis praktiska och 

estetiska ämnen” (Utbildningsutskottets betänkande 2009/10: UbU16). Det som dock inte 

står i betänkandet är att det inte är obligatoriskt för lärarstudenter som läser mot åk 4–6 att 

läsa och bli behörig i något estetiskt ämne. Detta har medfört att det endast är ett fåtal 

högskolor och universitet som i dag erbjuder bildämnet som en valbar kurs för 

grundlärarstudenter åk 4–6.  

 

 

2.3 Likvärdig utbildning 
 

I Läroplanen står det att normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. ”En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller 

att skolans resurser ska fördelas lika” (Skolverket 2018, 6). En likvärdig skola betyder alltså 

inte att alla skolor ska lägga samma typ av ekonomiska resurser på samma saker, utan hänsyn 

ska tas till de olika skolornas elevbehov och själva undervisningen ska även utformas efter 

samma premisser. I Skolverkets (2012, 11-12) publikation Likvärdig utbildning i svensk 

grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid kan man läsa om tre 

grundläggande utgångspunkter för likvärdighetsbegreppet som består av lika tillgång till 

utbildning, lika kvalitet på utbildningen och utbildning som kompenserar. Lika tillgång till 

utbildning står för möjligheten till utbildning var helst i landet en elev bor och kvaliteten på 

utbildningen avgörs av vilken skola eleven går på och vem som blir dennes lärare. Det 

kompensatoriska uppdraget beskrivs genom att skolan ska ”ta hänsyn till olika elevers behov 

och kompensera för ogynnsamma hemförhållanden och andra olikartade förutsättningar” 

(Skolverket 2012, 11). 

 

I Skolverkets publikation står det att det inte finns några givna mått på om eller när skolan är 

likvärdig (2012, 13). Lindholm (2012, 166) är kritisk till möjligheterna för en likvärdig 

utbildning. Hon beskriver att anledningen till att det nationella målet om en likvärdig skola 

för alla har blivit svårare att uppnå på grund av att skolan och dess budget nu förhandlas på 

kommunal nivå i stället för att vara statligt styrd. De ämnen som är ekonomiskt krävande på 

grund av höga materialkostnader kan då prioriteras olika av kommuner utifrån deras 

ekonomiska ställning och inte utifrån elevernas olika behov.  

   

Jag vände jag mig till Skolverkets upplysningstjänst för att få svar på hur begreppet kvalitet 

definieras då begreppet används som en beskrivning av likvärdighet. Korrespondenten 

svarade via e-mail att Skolverket inte har någon egen definition av begreppet kvalitet, men att 
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de i vissa avseenden definierar vad som är förutsättningar för god kvalitet inom skolområdet. 

Även om korrespondenten inte går in djupare på vilka förutsättningar som bör finnas för god 

kvalitet så beskriver denne att det finns bestämmelser om hur kvalitetsarbetet ska gå till i 

undervisningen. Vidare beskrivs kvalitet utifrån de mål för utbildningen som presenteras i 

skollagen och läroplanen. Mailet avslutas med beskrivningen att grundförutsättningen för god 

kvalitet är att tillse att målen uppfylls (Skolverkets upplysningstjänst, personlig 

kommunikation).  

 

 

3. Tidigare forskning  
 

Under rubriken tidigare forskning anges delar ur avhandlingar av betydelse för denna studie i 

form av tidigare bilddidaktisk forskning som även berör ramfaktorer. Forskningsunderlaget 

om ramfaktorer i bildämnet kan upplevas som skralt men det finns ändå ett fåtal avhandlingar 

som behandlar förutsättningar för och attityder kring bildundervisningen. Söker man på 

undervisning i bildämnet på Summon, Bibliotekets söktjänst, hittas tre avhandlingar. Lägger 

man till sökord som förutsättningar eller möjligheter för bildämnet så hittar inte sökmotorn 

några avhandlingar alls. Detta betyder inte att det inte finns fler studier, men avhandlingarna 

är ofta inriktade på ett specifikt tema inom bilddidaktiken och behandlar andra områden än 

enbart ramfaktorer. Genom att läsa avhandlingar som berör vissa delar av min studie har jag 

funnit forskning som är mer relevanta. För att presentera det som blir relevant för min studie 

plockas de delar ut som rör förutsättningarna för undervisning.  

 

 

3.1 Påverkande faktorer då och nu 
 

I detta avsnitt ser jag ett värde i att ha med Pettersson och Åséns doktorsavhandling 

Bildundervisningen och det pedagogiska rummet: traditioner, föreställningar och 

undervisningsprocess inom skolämnet teckning/bild i grundskolan (1989) trots att den i 

sammanhanget är en betydligt äldre studie. Jag väljer att ha med denna studie då den visar att 

bildämnets förutsättningar inte har ändrats nämnvärt från 1989 fram till NÄU -13. I 

Pettersson och Åséns avhandling kan vi finna liknande faktorer som påverkar bildämnets 

möjligheter som i NÄU -13. Författarna visar med utgångspunkt i ett ramfaktorteoretiskt 

perspektiv utifrån intervjuer och observationer att lärarnas åsikter kring vad som är positivt 

med bildämnet är elevernas intresse för undervisningen och möjligheten att se eleverna 

lyckas. Det som författarna redovisar som det positiva innefattas på några få rader medan det 

som kan uppfattas som negativt tas upp på flertalet sidor.  

 

Det framkommer av studien att lärarna känner sig otillräckliga på grund av för lite utbildning 

och genom detta har de svårt att hitta på relevanta uppgifter till eleverna. Man kan även utläsa 

ifrån resultatet att det då, precis som nu fanns brister i tillgången till lokaler, att klasstorleken 

kan utgöra ett hinder för undervisningen och lärarna pekade även på att klassernas 

heterogenitet kan begränsa undervisningen (Pettersson och Åsén 1989, 159). Andra faktorer 

som framkommer i studien är de kraftigt varierande förutsättningar gällande tillgången till 
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material på de olika skolorna och att ämnet inte har någon synlig struktur. Det möjliga 

innehållet för undervisningen ansågs brett och i likhet med senare forskningsresultat, är 

lärarens intentioner och egna intressen betydelsefulla för valet av innehåll i undervisningen 

(Pettersson och Åsén 1989, 161; Widén, 2016). Pettersson och Åsén (1989) beskriver även 

tidfördelningen av lektionerna där en fjärdedel går åt för introduktion, framplockning av 

material och sedan återställning av sal. Resterande tid arbetar eleverna med given uppgift och 

får individuell vägledning av läraren. 

 

 

3.2 Bildundervisningens förutsättningar  
 

Förutsättningar för digitalt skapande beskriver Björck (2014) i sin avhandling “Klicka där!” 

En studie om bildundervisning med datorer. Med en teoretisk utgångspunkt i 

socialkonstuktionismen och en diskurspsykologisk inriktning beskrivs hur lärare och elever 

interagerar i undervisningssituationer (2014, 69). Björck (2014, 98) använder sig av 

ramfaktorteorin för att beskriva vad som påverkar undervisningen och hon beskriver bland 

annat den bristande tillgången till bildsalar utrustade med digitala hjälpmedel som en faktor 

som påverkar undervisningen men som inte läraren rår över.  

Björck anser att en annan påverkande faktor för undervisningen är de positioner lärare och 

elever styrs av utifrån skolans olika kontexter. Hon beskriver att det krävs en relation byggt 

på förtroende mellan lärare och elev då konversationen enligt Björck är kontextstyrd. 

Kontexten kan bland annat vara den maktposition som läraren har gentemot eleven då eleven 

ska betygsättas (Björck 2014). Att relationen mellan elever och lärare är viktig för 

undervisningen speglar skolans alla ämnen men kan bli extra tydlig i till exempel bildämnet 

om den undervisande läraren endast möter eleverna under bildlektionerna och då inte har 

samma möjlighet att skapa en relation till var och en av eleverna.  

Björck beskriver de undervisande lärarnas kompetens som en faktor där utbildningen läraren 

har påverkar möjligheterna för eleverna att tillägna sig den kunskap som krävs. Bristen på 

fortbildning för yrkesverksamma lärare beskriver inte bara Björck (2014, 207) som en 

påverkande faktor för undervisningen utan detta finner jag även i Widén (2016) och Bamford 

(2006). Marner och Örtegren (2004, 104) anser att bildämnets roll beträffande digitalt 

skapande genom tiden har varit svag i skolans utveckling. Författarna anser att bildläraren 

och skolledaren har ett viktigt pedagogiskt ansvar att se till att det finns utrymme för 

fortbildning.  

 

Widén (2016) skriver i sin avhandling Bildundervisning i möte med samtidskonst. -

Bildlärares professionella utveckling i olika skolformer att bilden av en yrkeskultur i 

bildämnet där undervisningens innehåll domineras av lärarens personliga intressen. Utifrån 

två fallstudier som utgår ifrån ett kompetensutvecklingsprojekt anser Widén att ett starkt 

engagemang kan övervinna motstånd. Motståndet kan beskrivas som de ramar som utgör 

möjligheterna för undervisningen (2016, 102). En sådan ram utgör möjligheten till 

fortbildning för verksamma lärare och Widén anser att resurser till vidareutbildning och 

ämnesspecifika kurser kan vara svårt att få om då inte lärarna själva kan vända sig utanför 
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skolans verksamhet för att söka pengar till detta (2016, 125). Ann Bamford som ansvarar för 

den internationella studien The wow factor (2006) menar att skolor ofta kompenserar de 

bristande förutsättningarna med motiverade bildlärare (2006, 73). Hon anser att motiverade 

bildlärare ser till att skaffa sig den fortbildning de behöver för att öka förutsättningarna för 

undervisningen. Vidare beskriver Bamford att de bristande förutsättningarna bör 

kompenseras med att skolan satsar på att förbättra lärarnas utbildning och att en granskning 

av de undervisande bildlärarnas utbildning bör vara en prioritet då detta är en av faktorerna 

som hon anser påverka förutsättningarna för undervisningen mest (2006, 79).  

 

 

3.3 Bildämnets potential 
 

Marner (2005, 33) skriver att det finns potential för skolorna att arrangera kreativa miljöer för 

eleverna men då krävs en god kreativ grund. Han anser att ”en kreativ miljö i skolan 

innefattar också en kreativ infrastruktur” och beskriver vidare de möjligheter och hinder som 

finns inom skolans ramar för kreativa miljöer i en samling artiklar. Marner anser att hindren 

till att kreativiteten förekommer eller inte förekommer i skolan kan bero på flera olika 

faktorer men möjligheten till en kreativ skolmiljö beskriver författaren som att bekräfta och 

uppmuntra elevernas egna initiativ och egen motivation. ”Det finns områden där svaren inte 

alltid är rätt eller fel. Artificiella gränser som snäva ämnesdefinitioner begränsar 

kreativiteten” (Marner 2005, 32). Även Åsén (2017, 25) ser den potential som de estetiska 

ämnena har. Han skriver att om bland annat bildämnets undervisning är av god kvalitet kan 

detta ge stora förutsättningar att bidra till att främja elevers allsidiga personliga utveckling 

som är ett av skolans bredare uppdrag. Potentialen att främja utvecklingen av förmågor även i 

andra ämnen genom de estetiska ämnena anser Åsén (2017, 26) kommer från den legitimitet 

som ämnena har i den svenska grundskolan. Marner och Örtegren (2003) anser dock att 

skolan är alltför isolerad från det övriga samhället och behöver närma sig det för att kunna ge 

mening åt eleverna. ”Det finns ibland skäl att hävda att det lärande som äger rum utanför 

skolan är mer effektivt än lärandet i skolan” (2003, 58). Författarna anser att bildämnet idag 

är ett litet och marginaliserat, medan ämnet är ett stort fenomen i samhället inom såväl 

medierna som industriell formgivning och design.  

 

Lärarnas egna åsikter kring vilka förutsättningar som ges för bildundervisningen blir även 

hörda i Wetterholms (2001) doktorsavhandling En bildpedagogisk studie: lärare undervisar 

och elever gör bilder. Syftet med studien beskrivs bland annat vara att studera lärarnas 

undervisning och detta utfördes genom en empirisk studie med två verksamma bildlärare 

(2001, 29). De medverkande lärarna berättar om de förutsättningar som måste uppfyllas för 

att bildämnet ska kunna utvecklas och Wetterholm skriver att det finns en gemensam 

uppfattning hos lärarna att bildämnet ska undervisas av klassläraren (2001,182). Dessa åsikter 

skiljer sig något från det tidigare presenterade materialet ur NÄU -13. En av de brister som 

pekas ut i bildämnet är att ämnet riskerar att endast undervisas ämnesintegrerat om inte den 

undervisande läraren är utbildad bildlärare eller visar ett eget intresse.  En av anledningarna 

till lärarnas åsikter kring undervisningen är att klassläraren anses kunna anpassa uppgifter till 
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elevernas nivå och tankevärld. En annan anledning är att klassläraren kan anpassa uppgifterna 

utifrån elevernas förmåga och därigenom säkerställa utvecklingen.  

 

Vidare förklaras vikten av goda kunskaper i såväl bildämnet som ämnesdidaktiken hos 

klasslärarna och stödet för öka den kompetensen ligger på skolledningen, skolans förvaltning 

och högsta ledningen (Wetterholm 2001, 182). Förutsättningarna för hur skolorna i landet kan 

organiseras menar Lindholm (2012, 76) sätter skollagen genom att kravet att endast behöriga 

lärare får anställas. Vidare ger Lärarutbildningarna i landet olika förutsättningar genom vissa 

kombinationer av ämnesbehörigheter och vissa typer av examina.  

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter  
 

Då syftet med detta examensarbete är att undersöka bildundervisningens förutsättningar i 

relation till styrdokumenten förklaras här ramfaktorteorins uppkomst, hur den kan användas 

för att förstå dagens skola samt hur den ämnas användas för att uppfylla studiens syfte.  

 

 

4.1 Ramfaktorteori 
 

I och med uppbyggnaden av grundskolan undersöktes olika aspekter av skolan utifrån 

undervisningsresultat. Undersökningen som gjordes i och med grundskolans konstruktion 

utvecklades från att belysa sambandet mellan olika variabler till en undersökning om 

undervisningens förutsättningar utifrån olika villkor. För att kunna göra detta krävdes en teori 

och idéerna om ramfaktorteorin föddes. Den teorin som skapades kring de olika 

förutsättningarna lyfte blickarna ifrån själva undervisningen och belyste de begränsningar 

som skolan som organisation kan medföra. (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, 97–98). I sin 

bok Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (1967) presenterade Dahllöf att de beslut 

som staten tagit kring skolans organisation med bland annat klasstorlekar och timplan 

påverkar vad som är och inte är möjligt att genomföra i undervisningen och därmed även 

vilket resultat som undervisningen får (Lindblad et al., 1999, 97). Den ramfaktorteori som 

Dahllöf konstruerade kallas i dag för den enkla ramfaktorteorin och där hade ramarna snarare 

ett fokus på elevsammansättningen, gruppstorlek och tidsfördelning. Ramfaktorteorin kom 

efter 1970-talet att fokusera främst på ramar för styrning av skolan inom tex. ekonomiska, 

juridiska och ideologiska områden för att försöka förklara varför dessa påverkar genom att 

urskilja vad som inte är möjligt i olika undervisningssituationer (Lindblad et al., 1999, 99). 

Ett flertal forskare intresserade sig för teorin och utvecklade Dahlöfs begrepp om 

ramfaktorer. Ramfaktorteorin kan idag fastställa begränsningar som utgör vad som i olika 

verksamheter är möjliga. Gustafsson (1999, 49) menar att man genom att definiera olika 

ramar kring det undersökta området, kan förutsäga vilka skeenden som inte kommer att 

kunna ske. Det vill säga att om man preciserar de olika ramarna kan man se vad som är troligt 

att hända, och därmed kan man förklara resultatet av det som undersökts. Vidare menar 

Gustafsson (1999, 46) att ramarna är beroende av hur de upplevs och efterlevs av de aktörer 
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som innefattas. I skolans organisation är aktörerna bland annat skolledning, lärare, elever och 

föräldrar.  

 

Genom att definiera och analysera de ramar som på olika sätt styr skolverksamheten kan man 

förstå resultatet av undervisningen på ett djupare sätt. Skolverket (2012, 59) skriver i 

Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid att 

det finns två möjliga förklaringar till varför skillnaden mellan elevers kunskaper skiljer sig 

mellan skolor och kommuner utifrån PISA-resultaten. Den ena förklaringen beskrivs i 

analysen som en ökad spridning i skolors utbildningskvalitet på grund av olika variabler och 

den andra är att elever i större utsträckning än tidigare på egen hand väljer skolor efter sina 

förutsättningar. I analysen har man valt att reflektera över flertalet variabler som förklaringar 

till fall med elevers bristande kunskaper och genom dessa preciseras de ramar som styr 

förutsättningarna. Knutas (2008) beskriver att all institutionaliserad undervisning sker utifrån 

mer eller mindre bestämda förutsättningar och det kan gälla ekonomiska eller administrativa 

förutsättningar.  

 

Knutas (2008, 85) redogör för de yttre ramfaktorerna, som jag i denna studie kommer att 

fokusera på, som de ramar som påverkar själva undervisningsprocessen men som finns 

utanför den. Ett exempel på yttre ramfaktor kan för bildundervisningen vara bristen på 

digitala hjälpmedel. Bristen av detta hjälpmedel påverkar undervisningsprocessen då läraren 

inte kan genomföra alla delar utifrån det centrala innehållet. Genom att belysa de yttre 

ramfaktorerna kan man förutsäga vilka skeenden som inte kommer att kunna ske. Det vill 

säga att om man preciserar de olika ramarna som exemplet med bristen på digitala hjälpmedel 

kan man se att undervisningen inte kommer att kunna innehålla digitalt skapande och i 

förlängningen kan då inte undervisning utifrån styrdokumenten kunna vara möjliga. På detta 

vis kommer ramfaktorteorin användas i denna studie.  

  

Att exempelvis ta hänsyn till olika faktorer som skolans ekonomiska resurser, lärarnas 

kompetens eller lokaler anpassade för ändamålet när man utvärderar pedagogiska resultat kan 

skapa en förståelse kring de processer som lett fram till resultatet. Ramfaktorteorin kan 

fungera som en utvärderingsmodell på alla nivåer och kan vara en viktig del i ett 

utvecklingsarbete då teorin möjliggör en bild av var hindren faktiskt finns. I detta arbete 

kommer ramfaktorteorin att användas för att identifiera och ringa in de olika förutsättningar 

som inverkar på bildundervisningens möjligheter på ett par utvalda skolor. Utifrån resultatet i 

NÄU-13 som redovisas i arbetets bakgrund har ett antal ramfaktorer plockats ut. Detta har 

gjorts för att begränsa innehållet till de faktorer som går att hantera utifrån de förutsättningar 

som funnits för denna studie i form av tid och möjlighet till informanter. De ramfaktorer som 

studien fokuserar på är undervisningstiden, tillgång till lokaler, tillgång till material och 

hjälpmedel, klassens storlek, styrdokumenten, lärarens utbildning/kunskaper kring 

ämnesdidaktiska ställningstaganden, möjlighet till fortbildning och hur bildämnet värderas på 

skolan. 
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5. Metod 
 

I denna del beskrivs valet av metod för denna empiriska studie samt de forskningsetiska 

överväganden som studien tagit hänsyn till utifrån Vetenskapsrådets fyra grundläggande 

allmänna huvudkrav på forskningen. Vidare beskrivs studiens tillförlitlighet och begreppen 

validitet och reliabilitet definieras. I de sista delarna beskrivs vilka som ingått i studien och 

hur dessa valts ut, hur genomförandet av studien gått till samt hur det insamlade materialet 

bearbetas.  

 

5.1 Val av metod  
 

Stukát (2011, 41) beskriver att metodvalet ska utgå ifrån forskningsproblemet. Då syftet med 

min studie är att undersöka bildlärares beskrivningar av bildundervisningens förutsättningar i 

relation till styrdokumenten bör det genom en vald metod gå att få reda på lärare åsikter om 

olika aspekter av förutsättningar för undervisning.  

Att ta reda på vilka föreställningar, uppfattningar eller åsikter de medverkande har kan tas 

reda på genom såväl en kvantitativ som kvalitativ metod. En kvantitativ metod genom till 

exempel en enkätstudie passar bäst när man genom att mäta brett vill kunna generalisera från 

en liten grupp till en stor och när det är viktigt att kunna sätta siffror på 

undersökningsmaterialet. En kvalitativ studie som till exempel en intervjustudie går där emot 

ut på att gå på djupet och söka sammanhang. Kvalitativa metoder är alltså bra för att 

undersöka företeelser som kvantitativa metoder inte kan komma åt. En känsla kan till 

exempel vara svår eller rent av omöjlig att kvantifiera och då väljs en kvalitativ metod istället 

(Eliasson 2018, 21).  

Då mina två första forskningsfrågor behandlar lärares beskrivningar av möjligheter och 

hinder som ges för undervisningen använder jag mig av den kvalitativa intervjun som metod. 

Då åsikter och tankar kring vilka förutsättningar som påverkar lärarens planering och 

genomförande av undervisningen upplevs på en personlig nivå kan det vara svår att 

kvantifiera. Visserligen går det att studera faktorer för undervisningen med en kvantitativ 

undersökning men i denna undersökning syftar jag att gå in mer på djupet på lärarnas 

upplevelser. Eliasson (2018, 27) beskriver att fördelarna med kvalitativa metoder är att de är 

flexibla och insamling av material går att göra tills man känner att inget mer material finns att 

hämta. I denna studie betyder detta att jag under en intervju har möjlighet att ställa 

följdfrågor på intressanta svar och genom dessa samla in de material jag kan tänkas behöva få 

att få svar på mina forskningsfrågor. 

Den formella intervjun initieras, förbereds och planeras av intervjuaren och samtalet följer 

den struktur som intervjuaren i förväg bestämt med frågor (Rosenqvist & Andrén 2006, 71). 

Intervjuformen kan delas upp utifrån två olika syften. Den explorativa intervjun beskrivs som 

öppen i samtalsform och är vanligtvis inte så strukturerad. Används denna typ av intervju kan 

intervjuaren presentera en frågeställning eller område som ska studeras för att sedan följa upp 

utifrån den medverkandes svar. Intervjuer som istället prövar hypoteser innebär en mer 

strukturerad intervjuform med standardiserade frågor (Kvale & Brinkmann 2009, 121–122). 
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Denna struktur används då de intervjuades svar ska jämföras med varandra och denna 

strukturerade form avses användas för de frågor där olika ramfaktorer för undervisningen 

berörs (se bilaga 2). Intervjun i övrigt följer ett explorativt syfte genom en semi-formell 

metod där en mer öppen samtalsform initieras. 

 

 

5.2 Forskningsetiska överväganden  
 

Forskningsetiska frågor är viktiga för att reglera förhållandet mellan forskare och 

forskningsobjekt, människa och djur, men också för att reglera och problematisera vad 

som är värdefull forskning (Björkdahl Ordell 2007, 22–23) 

 

Vetenskapsrådet har flera etiska kommittéer som har ett nationellt ansvar för svensk 

grundforskning. Det forskningsområdet som rör forskning inom lärarutbildningarna innefattar 

ett antal principer som är antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsråden. 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är en skrift med 

utgångspunkt i de krav som ställs på att forskningen bedrivs är relevant för samhällets och 

dess medlemmars utveckling (Björkdahl Ordell 2007, 26).  

 

Vetenskapsrådet (2002, 6) tydliggör fyra grundläggande allmänna huvudkrav på forskningen. 

Individskyddskravet konkretiseras i fyra krav som beskrivs vidare som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa förhållningsregler 

beskrivs i de informationsbrev som skickas ut med önskan om mottagarens medverkande.  

 

Forskaren ska informera de av forskningen berörda om deras uppgift i studien samt vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. I enlighet med Informationskravet ska de berörda 

upplysas om att det är frivilligt att deltaga och att de har rätt att avbryta uppdraget. 

Deltagarna ska även informeras om forskningens syfte (Vetenskapsrådet 2002, 7). 

Samtyckeskravet ställer krav på att forskaren ska ha fått samtycke av de av forskningen 

berörda kring deras medverkande. I fall där de undersökta är under 15 år bör samtycke 

inhämtas av både vårdnadshavare och de undersökta (2002, 9–10). Vetenskapsrådet beskriver 

konfidentialitetskravet genom att ”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, 

lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående” (2002, 12). Detta innebär att det ska vara i princip omöjligt för utomstående att 

komma åt de uppgifter som rör forskningen. I denna studie innebär detta att de intervjuade 

förblir helt anonyma genom att information bearbetas av enbart av mig och endast under 

tiden studien pågår för att sedan raderas. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade för 

forskningsändamål om enskilda personer, inte får användas till kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften utan endast för det forskningssyftet som meddelats de av 

forskningen berörda (2002, 14). 

 

 

5.3 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
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Eliasson (2018, 14) menar att undersökningens tillförlitlighet som vidare nämns som 

reliabilitet och validitet, bör säkras redan från början för att öka trovärdigheten. Begreppen 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet beskrivs och diskuteras under denna rubrik. 

 

Begreppet reliabilitet handlar om undersökningens pålitlighet och kommer från det engelska 

uttrycket rely on som betyder att lita på. Har en forskning hög reliabilitet betyder detta att 

forskningen skulle kunna upprepas och då få samma resultat (Eliasson 2018, 14). Detta kan 

bli problematiskt i relation till en kvalitativ studie och Kvale & Brinkmann (2009, 262–263) 

anser att de finns två grupper med skilda åsikter kring detta inom forskarvärlden. Den ena 

gruppen avfärdar idén om att validitet, reliabilitet och generaliserbarhet går att tillämpa vid en 

kvalitativ studie då de anser att dessa har sin rot i positivistiska föreställningar som hindrar 

den kreativa kvalitativa forskningen. Den andra gruppen av forskare använder vardagliga 

termer som tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet för att diskutera om 

sanningsvärdet i sina resultat.  

 

I denna studie kan reliabilitet innebära frågan om resultatet kan reproduceras av andra 

forskare. Frågan som måste ställas är om de intervjuade kommer att förändra sina svar under 

intervjun eller vid ett senare tillfälle med en annan intervjuare. Intervjuarens reliabilitet kan 

även diskuteras utifrån hur frågorna ställs och om möjligheten att oavsiktligt inverka på 

svaren genom till exempel ledande följdfrågor (Kvale & Brinkmann 2009, 263). Eliasson 

(2018, 15) menar att forskaren kan öka reliabiliteten genom att mäta studiens variabler på 

flera sätt. Genom att i en kvalitativ intervju beröra samma variabel på flera olika sätt eller 

utifrån olika förutsättningar kan variablerna mätas på flera sätt och detta är något som tagits 

hänsyn till under utvecklandet av intervjufrågorna. Vidare beskriver Eliasson att 

undersökningens förberedelse med klara och tydliga formuleringar kring hur undersökningen 

ska utföras kan öka reliabiliteten då man undviker osäkerheten om genomförandet av 

undersökningen.  

 

Desto högre reliabilitet en studie har, desto bättre förutsättningar för att en studie ska få hög 

validitet. Validiteten beskriver studiens giltighet och ifrågasätter om undersökningen 

verkligen mäter de variabler som studien har för avsikt att mäta (Eliasson 2018, 16). Under 

förarbetet inför studiens intervjuer togs detta i beaktande och de frågor som arbetades fram 

utgick från studiens syfte och frågeställningar på olika vis. Stukát (2011, 135) beskriver 

svårigheter att få hög validitet när studien innefattar människor. Hur kan till exempel 

intervjuaren veta om den intervjuade svarar sanningsenligt på frågorna och detta är en möjlig 

felkälla i denna studie. För att undvika detta beskriver Stukát vidare att en förtroendesituation 

måste skapas innan intervjun startar och även detta togs i beaktande vid planeringen av 

intervjuerna där lärarna fick bestämma var dessa skulle äga rum.  

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att en kontinuerlig validering bör göras under hela 

forskningsprocessen och delar upp valideringen på sju stadier. Det första stadiet kallar de för 

tematisering och där beskrivs validiteten vara beroende av hur väl underbyggda de teoretiska 

antagandena är och om härledningen från teori till forskningsfrågorna är logiska. Planering är 

det andra stadiet och här läggs vikten på hur adekvata intervjudesignen och 
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intervjumetoderna är för studiens syfte. Intervjun är det tredje stadiet och validiteten i denna 

beskriver kvaliteten i intervjun samt tillförlitligheten i de svar som intervjupersonerna ger. 

Översättningen från muntligt till skriftligt språk är det fjärde stadiet som benämns som 

utskrift. Analysen handlar om huruvida logiken i de gjorda tolkningarna är välgrundade och 

därmed valida. Det sjätte stadiet beskriver vilken form av validering som är relevant för 

undersökningen och det sjunde stadiet beskriver rapporteringen där slutresultatet ska 

beskriva och ge en valid redogörelse för studiens huvudresultat (Kvale & Brinkmann 2009, 

267). Generaliserbarheten diskuteras sedan utifrån om studiens resultat endast gäller för den 

studerade gruppen eller om det går att generalisera resultatet till en större grupp.  

 

 

5.4 Urval och genomförande 
 
Deltagarna i undersökningen bestod av lärare som undervisar i bildämnet åk 4–6 i en 

mellanstor kommun i mellersta Sverige. Lärarna valdes ut till undersökningen utifrån att de 

under studiens utförande undervisade i bildämnet i årskurserna 4–6. Urvalet gjordes genom 

att jag kontaktade flertalet kommunala mellanstadieskolor för att undersöka om lärare i 

bildämnet var villiga att delta. Urvalet kom vid undersökningens genomförande att bestå av 

fyra bildlärare på olika skolor som valt att tacka ja till ett deltagande. Sökandet efter deltagare 

medförde flera utmaningar. Då det inte går att finna kontaktuppgifter till de undervisande 

bildlärarna på skolorna utan endast telefonnummer och mailadresser till rektorerna fick jag i 

mitt initierande mail be rektorerna att vidarebefordra informationen till lärare. 

Innan intervjuerna påbörjades kontaktades utvalda deltagare i ett inledande stadium via mejl 

och i denna första kontakt informerade jag i korthet om den tänkta undersökningen. 

Undersökningen var i detta skede tänkt som en intervjustudie med både lärare och rektorer 

och detta kan även utläsas i informationsbrevet som skickades ut (se bilaga 1). I detta 

informationsbrev informerades det om att jag har tystnadsplikt och att all information skulle 

hanteras under konfidentialitet (se bilaga 1). Vid första kontakten kunde deltagaren välja att 

avböja eller att få ytterligare information som förtydligade vad undersökningen skulle 

innebära. Information om att deltagandet kunde avbrytas när den deltagande själv önskade 

framgick även i informationsbrevet. När de kontaktade medverkande lämnat sitt samtycke så 

bestämdes en tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna genomfördes enligt 

överenskommelse och spelades in så att samtalet skulle kunna flyta på utan störande moment. 

Personen som intervjuades fick, för att känna sig mer trygg i situationen, välja var intervjun 

skulle ske. Tre av de fyra intervjuerna skedde på lärarnas skolor och den fjärde genom en 

telefonintervju. När intervjuerna avslutats transkriberades alla intervjuer för att sedan 

analyseras. De intervjuade lärarna benämns vidare som lärare A, B, C eller D för att 

tillgodose deras anonymitet. 

 

 

5.4.1 Informanter 
 

Lärare A är anställd som bildlärare och är behörig bildlärare sedan 5 år tillbaka. Lärare A 

undervisar i bildämnet i åk 3-6 i sammanlagt 10 klasser. 
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Lärare B är anställd som lärare i flera ämnen och är behörig bildlärare sedan 14 år tillbaka. 

Lärare B undervisar i bildämnet i åk 4 i tre klasser. 

 

Lärare C är anställd som lärare i flera ämnen och är behörig bildlärare sedan 4 år tillbaka. 

Lärare C undervisar i bildämnet i åk 4 i tre klasser. 

 

Lärare D är anställd som lärare i flera ämnen och är behörig bildlärare sedan 8 år tillbaka. 

Lärare D undervisar i bildämnet i en åk 4. 

 

 

5.5 Materialbearbetning  
 

Det empiriska materialet består i denna studie av fyra intervjuer där de intervjuade svarade på 

frågorna i en direkt intervju. Transkriberingen gjordes utifrån de intervjuades svar och den 

intervjuandes tal sorterades bort. Anteckningar gjordes om den intervjuande ställde en 

följdfråga samt om samtalet tog en annan riktning.  

 

Transkriberingen sorterades utifrån intervjuns frågeställningar för att finna de svar som var 

relevanta för dessa. De uttalanden som lärarna gett angående hur olika faktorer påverkar 

möjligheterna till en ideal bildundervisning kategoriserades och värderades utifrån om den 

påverkas positivt, negativt eller inte alls. Kategorisering av intervjusvar kan beskrivas som en 

”systematisk begreppsbildning kring ett uttalande” (Kvale & Brinkmann 2009, 217) där långa 

förklaringar kan förkortas och beskrivas i olika kategorier. Kategorierna kan vara framtagna 

innan studien påbörjas eller vara något som arbetas fram under tiden det insamlade materialet 

bearbetas (Kvale & Brinkmann 2009, 219). I fallet för denna studie framkom de olika 

kategorierna när transkriberingen gjorts och sorterats utifrån intervjuernas frågeställningar. 

De kategorier som framkommit kring frågorna om påverkande faktorer för undervisningen 

värderades som tidigare nämnt och resultatet presenteras med ett diagram och med 

beskrivning av intervjusvaren. Kvale & Brinkmann (2009, 221) anser att en av riskerna med 

att låta kategorierna växa fram när man bearbetar resultatet är att de uttalanden man fått 

kanske inte kan kategoriseras. I arbetet med detta material fanns det tydliga uttalanden som 

gjorde att en värdering av yttranden var möjlig i efterhand.  

 

Svaren som framkom vid de övriga frågorna från intervjuerna bearbetades för att kunna 

redovisas i detta arbete genom meningskoncentrering där man förkortar intervjupersonens 

uttalande till kortare formuleringar. Detta valdes då kortare beskrivningar eller centrala teman 

från yttranden tydligt kan redovisas som resultat. ”Dessa teman kan sedan göras till föremål 

för mer omfattande tolkningar och teoretiska analyser” (Kvale & Brinkmann 2009, 223).  

 

 

6. Resultat  
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I resultatet redovisas det material som samlats in under intervjuerna. Först presenteras hur 

länge lärarna varit behöriga att undervisa i bildämnet och hur länge de undervisat. Här 

redovisas även vilka åldrar och hur många klasser de undervisar i. Detta följs av en 

sammanställning av hur lärarna uttrycker sig kring sin egen undervisning, förutsättningarna 

för undervisning i bildämnet samt huruvida dessa faktorer påverkar elevernas möjligheter att 

uppnå kunskapskraven. Slutligen följer ett avsnitt kring lärarnas tankar om förutsättningarna 

för att bildundervisningen ska uppnå normerna för en likvärdig utbildning.  

 

6.1 Bildundervisningens främsta funktion 
 

Lärarnas uppfattningar om bildundervisningens främsta funktioner handlade mycket om att 

främja kreativiteten men även att eleverna får möjlighet att förstå bilders funktioner i 

samhället. Lärare B:” att eleverna ska lära sig att förstå bildens funktion i samhället. Att tolka 

det som dem kan se runt ikring sig och veta hur man gör bilder, i olika sociala medier.” Även 

lärare C beskriver bildundervisningen som viktig då den ger eleverna möjlighet att förmedla 

budskap och att man genom de estetiska lärprocesserna erbjuder olika vägar in till sätt att lära 

sig. Lärare C beskriver också att bildämnet kan användas som ett sätt att förmedla 

kulturarvet. Lärare A beskrev sin första tanke som något som speglar bildundervisningen 

negativt. ”först så tänkte jag lite negativt, att bildämnet är bra för att hjärnan ska få vila lite 

med ett kreativt ämne så att dem ska orka nästa lektion”. Lärare A fortsätter svara att 

bildundervisningen ofta främjar inlärningen för de elever som upplevs som svaga. Hen 

beskriver att skolan har satsat på att anställa en bildlärare för undervisningen och skapat stora 

möjligheter för estetiska lärprocesser genom att ha en bildsal och arbeta temaövergripande 

där de estetiska ämnena har en stor roll. Lärare D beskriver att bildämnet främjar det kreativa 

och att det främjar motoriken hos eleverna. Hen beskriver att man kan väva in bildämnet i 

många andra ämnet för att stärka upplevelsen för att eleverna då får använda flera sinnen. 

 

De fyra lärarna är eniga i hur de anser att bildämnet värderas på skolan såväl av elever och 

föräldrar som av kollegor och rektor och svaren är positiva. Lärare D beskriver att ämnet 

värderas lika som övriga mer teoretiska ämnen ”den ligger ganska högt faktiskt, vi har ofta 

utställningar och pratar ofta om bilder. Skulle jag ta bort bildundervisningen skulle de bli 

ramaskri från elever o föräldrar, den är högt värderad efter de här tunga bitarna i matte 

tillexempel.” Lärare A beskriver att skolan satsat mycket på de estetiska ämnena och att dessa 

värderas högt på skolan trots att vissa bitar ibland måste pratas mer om:   

Vi har elever som ibland inte deltar på grund av religion. Det är haram att måla ett ansikte 

tillexempel och de där kan man ju hamna i lite klinch med föräldrar om. I de fallen tycker 

inte föräldrarna att bild är viktigt. De brukar dock lösa sig när mentor förklarat för 

föräldrarna 

Även lärare B och C beskriver bildämnet som ett ämne med hög status på skolan trots de 

förutsättningar ämnet har. B: ”Jag har aldrig haft föräldrar som har uttryckt sig just om 

nånting. Jag tror att de litar ganska mycket på de jag gör. Bland eleverna, ja, där har jag en 

klick elever som inte tycker att de här är nått viktigt ämne och som inte ser värdet i det”. 
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6.2 Planering av undervisning 
 

Lärarna i studien beskriver att de ofta hittar inspiration till sina lektioner från olika forum från 

internet. Gemensamt i svaren är att alla använder bildämnets kursplan som en bas att utgå 

ifrån för att sedan planera undervisningen på lite olika vis.  

 

Lärare D använder sig av färdiga planeringar från till exempel Lektion.se där hen menar att 

man kan få mycket inspiration ”I och med Lgr 11 får man en grund att stå på. Sen använder 

jag mig av min egen årsplanering där man skriver fram så man ser vad vi gjort och att de blir 

en kontinuitet i de hela.” Lärare B svarar liknande som Lärare D med att hen söker mycket 

information från nätet och beroende av vad hen är ute efter så försöker hen att arbeta så 

mycket ämnesövergripande som det bara går ”som stopmotion tillexempel fick de arbeta med 

på tekniken.” Även lärare A beskriver att hen använder sig av andras planeringar från forum 

på nätet och använder sig av Lgr 11 som en checklista för att se att eleverna ”får med sig de 

dem ska”. Lärare A beskriver vidare att hen även måste tänka på att planeringen ska gå hand i 

hand med det temaövergripande ämnet som skolan arbetar med och ser detta som positivt.   

 

”Jag tycker mitt jobb är roligt när jag får lösa saker tätt inpå och sen är de beroende på barnen 

är. Jag har svårt att planera bildämnet.” Lärare C som här beskriver att hen gärna löser 

planeringen tätt inpå upplever det som svårt att planera upp och hålla tiden i sina planeringar: 

”senaste arbetet trodde jag skulle ta två lektioner men sen händer de saker och många var 

sjuka, så de tog fyra lektioner” och detta gör att läraren gör upp en terminsplanering men 

lägger stor vikt vid att känna av elevernas humör och intressen samt att man som bildlärare är 

flexibel.  

 

6.3 Utvärdering av bildundervisningen 
 

Utvärdering att bildundervisningen upplever lärarna i studien att de gör fortlöpande såväl 

med elever som utan. Lärare D beskriver att det utvärderande arbetet börjar redan innan 

planerad undervisning då hen alltid själv gör de uppgifter som hen planerat för eleverna. ”jag 

försöker alltid att göra uppgifterna själv innan eleverna ska börja och efter vart man håller på 

så ser man vad som händer och då utvärderar man under tiden och även efteråt. Jag 

utvärderar själv men också tillsammans med eleverna”. 

Lärare C har tidigare deltagit i skolans ämnesgrupper för bild där det finns möjlighet till 

kollegialt lärande och möjlighet till hjälp med utvärdering men har för detta läsår valt att inte 

vara med i ämnesgruppen för bild då hen även undervisar i andra ämnen. Lärare C lägger stor 

vikt vid att utvärdera undervisningen med eleverna och beskriver det såhär:  

”Det gör jag ganska fortlöpande och försöker att göra det tillsammans med barnen. För att 

bara utvärdera för mig själv tycker jag inte att de ger lika mycket. Allting som utvärderas 

och allting som rättas tycker jag är bortkastad tid om jag inte kan göra det i samtal med 

eleverna”. 
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Lärare B beskriver att hen fotar elevernas alster och använder en digital portfolio. Hen 

beskriver att utvärdering görs genom att se hur eleverna tagit till sig instruktioner och om de 

vågat utmana uppgiften. Lärare A berättar att då hen har halvklasser som innebär att hen har 

halva klasser varannan termin, är det väldigt viktigt att hen utvärderar ”så att jag inte gör 

samma misstag nästa termin eller nästa år”. Då Lärare A är den enda bildläraren på skolan 

uttrycker hen att både planering och utvärdering kan vara ensamt och önskar att det fanns ett 

forum där bildlärare kan hjälpas åt. Hen beskriver kommunövergripande träffar som ett 

exempel där bildlärare kan träffas och få ett kollegialt lärande. 

  

 

6.4 Påverkande faktorer 
 

Denna intervjudel bestod av lärarns beskrivningar av hur olika faktorer påverkar möjligheten 

till en ideal bildundervisning. De faktorer som här fokuseras på är möjlighet till fortbildning, 

lärarens utbildning/kunskaper kring ämnesdidaktiska ställningstaganden, styrdokumenten, 

klassens storlek, tillgång till lokaler, tillgång till material och hjälpmedel samt 

undervisningstiden. Då lärarnas svar kunde värderas med att faktorerna påverkar 

undervisningen positivt, negativt eller inte alls har jag valt att redovisa detta med hur lärarna 

värderar faktorerna samt en kort skildring av deras svar.  

En av lärarna skulle önska att hen fick möjlighet till fortbildning inom det digitala området 

och anser därför att detta påverkar undervisningen negativt. En av de tre lärarna som anser att 

möjligheten till fortbildning inte påverkar undervisningen önskar dock att hen fick möjlighet 

till fortbildning inom det digitala området. 

 

Alla fyra lärare är utbildade bildlärare och anser att de har tillräckliga kunskaper kring 

ämnesdidaktiska ställningstaganden för att detta ska påverka undervisningen positivt. 

Tre av de fyra lärarna anser att styrdokumenten påverkar undervisningen positivt då de 

används som ett hjälpmedel i planeringen. Den fjärde läraren tycker att kursplanen gör att 

undervisningen blir för styrd och ”avgör vad jag ska jobba med och ibland kan jag känna att 

dem ställer orimliga krav på en del punkter. Det blir lite över huvudet på barnen och man 

dödar intresset.” 

De två lärarna som anser att klassens storlek utifrån de förutsättningar de har påverkar 

undervisningen positivt utgår ifrån att de undervisar i halvklass eller i mindre klasser. En av 

lärarna undervisar i helklasser och anser att detta påverkar undervisningen negativt. Läraren 

som anser att antalet elever inte påverkar undervisningen menar att det inte handlar om 

antalet elever utan om vilka elever man undervisar. ”Eleverna påverkar mer än själva antalet. 

Jag kan ha 50 självgående barn o sen kan jag ha 10 barn som kräver uppmärksamhet minut 

för minut och då är de lugnare att ha dom som är 50 till antal. Så det där tycker jag inte spelar 

någon roll”. 

En av lärarna anser att denne har det material som behövs och detta påverkar inte 

undervisningen alls medan en av de lärarna som upplever att denne har det material som 

behövs anser att detta påverkar undervisningen positivt. ”jag har tillgång till allt jag behöver 

och har bra digitala hjälpmedel. Vi är i framkant när de gäller teknik och jag har det jag 

tycker att jag behöver just för den här åldersgruppen”. De två lärarna som svarat att 
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tillgången till material påverkar undervisningen negativt uttrycker brister i digitala 

hjälpmedel och annat material för skapande som krävs utifrån kursplanen. 

De tre lärare som inte har tillgång till en bildsal upplever att tillgången till en ändamålsenlig 

lokal påverkar bildundervisningen negativt medan läraren med tillgång till bildsal anser att 

denna påverkar undervisningen positivt.  

Två av lärarna anser att undervisningstiden påverkar bildundervisningen negativt då de 40 

min de har tillgodo inte räcker till. ”fram o bortplockning kan ju inte vara inräknad i den 

undervisningstiden som är utsatt för då är det alldeles för lite tid”. En lärare anser att 

undervisningstiden inte påverkar undervisningen utifrån de förutsättningar denne har med 

ihopsatta undervisningstimmar som innebär att hen undervisar eleverna 80 minuter i veckan, 

men endast varannan termin. Den fjärde anser att de 80 minuterna denne har tillgodo 

påverkar undervisningen positivt. 

 

 

6.5 Förutsättningar för att nå kunskapskraven 
 

Utifrån de faktorer som kan påverka undervisningen som redovisats ovan fick lärarna 

beskriva hur de upplever att dessa påverkar elevernas kunskapsinhämtning och i 

förlängningen möjligheten att uppnå kunskapskraven. Lärarnas svar hänvisades i intervjuerna 

till de förutsättningar kring material och arbetssätt som diskuterats tidigare i intervjun och de 

lärare som upplevde att de har goda tillgångar till material och digitala hjälpmedel upplevde 

att eleverna hade större möjligheter att nå kunskapskraven. Lärare B svarar: ”Tack vare att vi 

har datorer så ser jag de som en stor fördel. Att du kan jobba med ditt egna verktyg och lära 

dig.” Lärare A beskriver förutsättningarna för eleverna att nå kunskapskraven utifrån hur 

ämnet värderas på skolan och förutsättningarna till att arbeta mer ämnesövergripande. ”Jag är 

gaska säker på att våra elever har större möjligheter i och med att vi samarbetar mycket och 

jag tror att de skulle ha ännu större möjlighet om vi samarbetade ännu mer, eller att man hade 

mer tid för bild.” 

Lärare C anser att då hen inte arbetat på någon annan skola så kan hen inte veta om det skulle 

vara lättare om det fanns större tillgång till material och digitala hjälpmedel men tror att det 

säkert skulle vara mer lättjobbat om det fanns tillgång till mer material. Läraren beskriver att 

hen ändå tror att de ”ror runt så gott de går o lite till fast vi har väldigt lite material.” Lärare C 

beskriver även hur bristen på digitala hjälpmedel påverkar förutsättningarna då skolan har 

valt att låna in en extern aktör för undervisning i digitalt skapande.  

Det är ganska knepigt om man ska arbeta till exempel digitalt och så får man låna in en 

extern aktör för att ens ha sånt material. Då blir frågan vem som är den felande länken? 

Är det jag som inte gör mitt jobb för att jag inte erbjuder ett visst arbetssätt? Eller är det 

en verklighet som är snedvriden då dem ställer högre krav än vad dem ger oss 

förutsättningar för? Jag tycker inte att man ska vara beroende av en extern tjänst för att 

genomföra de som står i läroplanen. Jag vill tro att det hade varit lugnare i klasserna om 

jag hade hållit i alla moment, jag som faktiskt känner dem. 

Lärare D beskriver hur materialbristen kan påverka upplevelsen av ett område de går igenom 

om eleverna inte får möjlighet att själva utföra och träna på de kunskaper som ska förvärvas. 
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Hen beskriver att ”om man får bara förklara eller rita på tavlan eller så då försvinner 

upplevelsen och det man kan koppla till sin kunskapsinhämtning. För upplevelser kopplat till 

de man tränar på blir nånting som sitter bättre.” 

 

 

6.6 En likvärdig utbildning 
 

Intervjuernas sista fråga handlade om Likvärdig utbildning som jag i frågeställningen 

förklarade att Skolverket beskriver med likvärdighetsbegreppet som består av lika tillgång till 

utbildning, lika kvalitet på utbildningen och utbildning som kompenserar. Då 

frågeställningen var formulerad kring lärarens upplevelse om undervisningen i bildämnet har 

förutsättningar att uppnå normerna för en likvärdig utbildning gav den utrymme för tolkning 

men kunde även besvaras med ett ja- eller nejsvar. Tre av de fyra lärarna diskuterade fram att 

bildundervisningen inte kan vara likvärdig utifrån olika infallsvinklar.  

Den materialbrist som lärare D upplever som frustrerande gör att hen inte kan säga att 

undervisningen uppnår normerna för en likvärdig utbildning. Läraren anser att eftersom ”man 

har lyckats fixa de ändå” så skulle hen kunna säga ja ”men när de finns vissa delar som jag 

känner att de här är inte bra, för vi kan inte göra just de här grejerna” svarar hen ändå att 

undervisningen inte är inom ramarna för likvärdighet. Lärare A anser att det är svårt att veta 

hur andra bildlärare lägger upp undervisningen då de finns få forum för diskussion kring 

ämnet men då läraren hade hört att vissa bildlärare för mellanstadiet går runt i klasserna med 

material i korgar menar hen att det inte kan upplevas som likvärdigt.  

Lärare B svarar att bildundervisningen inte kan uppnå normerna för en likvärdig undervisning 

genom att diskutera lärarbristen i landet.  

Om man tänker på hur det ser ut med lärare över lag så tänker jag att det inte blir 

likvärdigt. Det finns en brist på lärare i alla ämnen och då blir det inte likvärdigt. Oftast så 

är inte bildämnet prioriterat utan det är basämnena och det är sorligt. Så jag tycker inte att 

det är likvärdigt  

 

Lärare C ansåg att undervisningen i bildämnet kan ses som mer likvärdig än till exempel 

matematikundervisningen och jämför hur mycket pengar som läggs på materialkostnader i 

bildundervisningen jämfört med matematikundervisningen. ”Jag tror att bilden är mer 

likvärdig än vad matten är då bild är så öppet så där hittar man nog nästan alltid ett sätt som 

passar alla.”  

  

7. Diskussion  
 

Syftet med detta arbete var att undersöka bildlärares beskrivningar av bildundervisningens 

förutsättningar och vilka faktorer som påverkar elevernas förutsättningar att nå 

kunskapskraven. I denna del analyseras och diskuteras det resultat som framkommit av 

intervjustudien med fakta från bakgrund samt tidigare forskning utifrån arbetets syfte och 

frågeställningar. 
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7.1 Möjligheter och hinder som ges för undervisning i bildämnet 

 

Trots att Bohlin (2017, 29–30) anser att bildämnets utformning i styrdokumenten som diffusa 

och utan konkret vägledning anser tre av de fyra intervjuade lärarna att styrdokumenten 

påverkar undervisningen positivt då de används som ett hjälpmedel i planeringen. De 

beskriver det centrala innehållet i kursplanen som en vägvisare för vad undervisningen bör 

innehålla trots att Bohlin menar att själva urvalsfältet kan vara svårt att sålla i. Detta anser jag 

dock går hand i hand med att de intervjuade lärarna anser sig ha tillräckliga kunskaper i 

ämnesdidaktiken för att det ska kunna påverka undervisningen positivt. De intervjuade 

lärarna har flera års bakgrund av undervisande i bildämnet och där menar jag att en stor del 

av tilliten till såväl sina egna kunskaper som tilliten till kursplanen ligger. Den fjärde läraren 

anser att kursplanen gör att undervisningen blir för styrd och att de till viss del ställs orimliga 

krav på eleverna och detta uttalande baseras på att hen anser att det ska klämmas in så mycket 

begrepp och historia att hen tror att risken är att man tar död på elevernas motivation.  

 

Bohlin (2017, 32) anser att en viktig utgångspunkt är att eleverna får möjlighet att utvecklas 

från de kunskaper de redan besitter och att kunskaperna vidare förmedlas som en del av en 

pågående kunskapsutveckling. De svårigheter jag kan se i detta är i de fall där lärarna 

undervisar i bildämnet i stora klasser och i de fall där lärarens endast undervisar eleverna i 

bildämnet. De två lärarna som anser att klassens storlek utifrån de förutsättningar de har 

påverkar undervisningen positivt, undervisar i halvklass eller i mindre klasser och får därför 

en annan möjlighet att ta reda på vilka intressevärldar som eleverna har samt vilka 

förkunskaper som finns. Läraren som anser att just antalet elever inte påverkar 

undervisningen menar att det inte handlar om antalet elever utan om vilka elever man 

undervisar. Lärarens svar kan tolkas som att om läraren har god relation med eleverna och 

om eleverna kan arbeta på egen hand så behöver inte antalet elever vara en faktor. Jag anser 

dock att lärarens resonemang inte håller utifrån Bohlins antagande om att läraren behöver 

anpassa undervisningen utifrån elevernas tidigare kunskaper. Läraren kan få någon möjlighet 

att ta reda på elevernas bakgrund om denne inte har någon relation med eleverna. Vidare 

anser Bohlin (2017, 34) att bildämnet riskerar att bli ett mekaniskt framställande av bilder 

och för att undvika detta bör metod och material tydliggörs så att eleverna kan utmanas i sitt 

arbete. Detta så att eleverna kan reflektera över och ställa frågor kring sina egna och 

kamraternas erfarenheter. Utifrån denna arbetsform anser jag att en nära relation och en 

tydlig kommunikation krävs mellan lärare och elever och då är klasstorleken en av de 

ramfaktorer som påverkar undervisningens kvalitet. Även Björck (2014) anser att relationen 

mellan lärare och elev är en påverkande faktor för undervisningen. Hon anser att i de fall där 

undervisande lärare endast möter eleverna på bildlektionerna finns inte samma möjlighet att 

skapa en god relation på grund av att de endast träffas en kort stund varje vecka. Har läraren 

inte en god relation med eleverna tar det längre tid för läraren att ta reda på vilka kunskaper 

de redan besitter. Med den korta lektionstiden kan det även vara svårt att förmedla att 

uppgifter som utförs endast är en del av en pågående utveckling som Bohlin (2017, 34) anser 

vara en viktig utgångspunkt. Vikten av en god relation mellan lärare och elev beskriver även 
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Sjöholm, Kansanen, Hansén och Kroksmark (2011, 53) när de tydliggör de tre grundpelarna i 

den didaktiska triangeln där innehållet, läraren och eleverna är grundläggande. I Wetterholms 

(2001) studie beskriver de båda intervjuade lärarna att bildämnet bör undervisas av 

klassläraren utifrån de principer som tidigare nämnts. Att undervisa elever i åk 4–6 i endast 

ett ämne eller att undervisa ett stort antal elever samtidigt kan alltså påverka möjligheterna 

för en ideal bildundervisning.  

 

 

7.2 Ramfaktorer som påverkar elevernas förutsättningar att uppnå kunskapskraven 
 

Häggström och Örtegren (2017, 10) ställer frågan kring hur läraren på bästa sätt kan lägga 

upp undervisningen så att eleverna motiveras. Om lärarna inte får rätt förutsättningar att 

bedriva undervisningen utifrån styrdokumenten räcker då lärarnas goda vilja, egna intresse 

för ämnet och ämnesdidaktiska kunskaper eller krävs det mer för att kunna få till en ideal 

bildundervisning? Om lärarna behöver förhandla med förutsättningarna för sin undervisning 

bör det även vara svårt att ha elevernas intressen i åtanke när man vid planering utgår ifrån de 

grundläggande didaktiska frågeställningarna Vad? Varför? Hur? Och för vem? I denna studie 

var en av forskningsfrågorna avsedd att studera just huruvida ramfaktorerna påverkar 

elevernas möjligheter att nå kunskapskraven utifrån lärarnas utsagor. 

 

Då förutsättningarna för undervisningen visade sig skiljas betydligt åt går det inte att redovisa 

eller diskutera några generella ramfaktorer för de intervjuade lärarnas skolor. Däremot så 

visar de skilda förutsättningarna som lärarna har för att bedriva undervisning på en likvärdig 

bild av de resultat som visas i såväl Pettersson och Åséns (1989) doktorsavhandling som i 

NÄU-13 (Skolverket 2015). Resultatet i denna studie visar i likhet med tidigare nämnda 

studier att bristen på ändamålsenliga lokaler förekommer och att bildundervisningen ibland 

har bristfällig utrustning. Skiftande förutsättningar att undervisa eleverna utifrån kursplanens 

innehåll blir i förlängningen även olika förutsättningar för att eleverna ska kunna uppnå 

kunskapskraven. 

De tre lärare som inte har tillgång till en bildsal upplever att tillgången till en ändamålsenlig 

lokal påverkar bildundervisningen negativt. Marner (2005) beskriver den kreativa grund som 

behövs för att skolorna ska kunna arrangera kreativa miljöer. Lärare A beskriver i hela 

intervjun den satsning som skolan denne arbetar på har gjort för att tillgodose eleverna 

kreativa miljöer. Genom ett arbetssätt med estetiska uttrycksformer som genomsyrar hela 

skoldagen anser lärare A att skolan visar att de estetiska lärprocesserna har stort värde för 

elevernas kunskapsinhämtning. De tre lärare som undervisar i hemklassrum och inte har 

tillgång till någon bildsal anser att detta påverkar undervisningen i stor utsträckning då fram- 

och bortplockning tar längre tid, lärarna upplever att de inte går att skapa fritt i samma 

utsträckning och för att det kan vara svårt att ”ställa om eleverna” till bildundervisning. Två 

av de tre lärarna utan tillgång till bildsalar beskriver även att bristen på material påverkar 

undervisningen negativt och uttrycker stora brister med bland annat digitala hjälpmedel för 

skapande med dessa som krävs utifrån kursplanen. Stora skillnader i digitala hjälpmedel på 

skolorna är tydligt i detta resultat och ramfaktorerna för att lärarna ska kunna bedriva 
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undervisning utifrån kursplanen blir tydliga. Finns det inte tillgång till verktyg för digitalt 

skapande går det heller inte att bedriva undervisningen utifrån styrdokumenten. 

 

Inom det digitala området beskriver tre av de intervjuade lärarna att de skulle behöva 

fortbildning men de har aldrig blivit erbjudna något sådant. Det beskrivs under intervjuerna 

att då de undervisar i fler ämnen så prioriteras inte fortbildning för just bildämnet även om de 

upplever att det skulle behövas. Bristen på fortbildning för yrkesverksamma bildlärare 

beskrivs av flertalet forskare som en ramfaktor för undervisningen och digitalt skapande i 

bildämnet anses ha haft en svag utveckling. Ett stort ansvar läggs av forskarna på 

skolledningen som tillsammans med lärarna ska se till att det finns utrymme för fortbildning 

(Marner och Örtegren, 2004; Widén 2016; Björck 2014).    

Under intervjuerna beskriver lärarna hur de vänder och vrider på förutsättningarna för att få 

ihop en bra undervisning och det är tydligt hur viktigt de undervisande lärarna tycker att 

bildämnet är. Lärarna beskriver bildämnets främsta funktioner som ett alternativt sätt för 

eleverna att ta till sig kunskaper, att ämnet kan lyfta de elever som annars uppfattas som 

svaga och att det främjar elevernas kreativitet. Widén (2016) och Bamford (2006) beskriver 

att skolor ofta kompenserar de bristande förutsättningarna med motiverade lärare och att 

lärarna i denna studie är motiverade visar sig tydligt under intervjuerna.  

 

Undervisningstiden visade sig i undersökningen vara en av ramfaktorerna som påverkade 

undervisningen. ”Fram o bortplockning kan ju inte vara inräknad i den undervisningstiden 

som är utsatt” anser en av de intervjuade lärarna som undervisar i bildämnet 40 min/veckan. 

Att undervisningstiden påverkar upplägget av lektionerna beskriver alla de intervjuade 

lärarna. Två av de fyra lärarna har bakat ihop undervisningen och undervisar halva läsåret á 

80 minuter och anser att dessa förutsättningar är gynnsamma medans de två andra lärarna har 

undervisning 40 min/veckan. Gällande digitalt skapande anser den ena läraren som 

undervisar 40 min/veckan att det i princip är omöjligt på grund av undervisningstiden. Hen 

menar att om de ska plocka fram datorer och se till att eleverna kommer ihåg sina 

inloggningar så går alldeles för mycket tid bort. Då skolorna själva har möjlighet att 

bestämma upplägg för undervisningstiden, så länge den totala tiden håller sig inom ramarna 

för anvisningarna, bör skolornas ledning generellt ha stor betydelse för undervisningstiden. 

Anser lärarna att de kan bedriva mer gynnsam undervisning om längre tid ges för detta bör 

det kunna beslutas av ledningen. I NÄU-13 (Skolverket 2015, 37) görs ett antagande om att 

rektorernas intresse för bildämnet påverkar ämnets utveckling och även om det i denna studie 

inte framgår något kring rektorernas intressen så hänvisar vissa av lärarna till rektorerna på 

följdfrågor om varför förutsättningarna ser ut som de gör. 

Utifrån de faktorer som påverkar undervisningen som redovisats ovan blev jag förvånad när 

jag gick igenom lärarnas svar på frågan hur de upplever att dessa påverkar elevernas 

kunskapsinhämtning och i förlängningen möjligheten att uppnå kunskapskraven. Lärare A 

som anser sig ha de förutsättningar som krävs för en ideal bildundervisning svarade att tack 

vare dessa faktorer har eleverna goda förutsättningar att nå kunskapskraven. Lärare B anser 

att eleverna har goda förutsättningar att nå kunskapskraven tack vare att det finns gott om 

digitala hjälpmedel att tillgå men beskriver tidigare under intervjun att skapande med färger 
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som behöver torka efter lektionen ofta väljs bort på grund av platsbrist. Lärare C som tydligt 

beskriver brister i såväl digitala hjälpmedel som övrigt material svarar ändå att de ”ror runt så 

gott de går o lite till fast vi har väldigt lite material.” Av de fyra intervjuade lärarna svarar 

endast lärare D att hen tror att bland annat materialbristen påverkar elevernas 

kunskapsinhämtning negativt och är medveten om att det finns delar i det centrala innehållet 

som plockas bort.  

Kan man då bedöma elevers kunskaper utifrån kunskapskraven om inte alla delar i 

kursplanen har belysts i undervisningen? I kunskapskraven för åk 6 beskrivs elevernas 

kunskaper kring undersökande förmågor, analys- och presentationsförmågor samt deras 

kunskaper i bildkommunikation. I kursplanens centrala innehåll samt i syftet med 

undervisningen presenteras tydligare vad som ska ingå i undervisningen även om alla delar 

utifrån detta inte är representerade i kunskapskraven. Under bildframställning och redskap för 

bildframställning hittar vi bland annat att fotografering och filmande samt redigering i 

datorprogram ska ingå i undervisningen men detta nämns inte i kunskapskraven för åk 6 

(Skolverket 2018, 27–28).    

 

Skolan har ett kunskapsuppdrag som bedömningen ska relateras till. Uppdraget vilar på 

en kunskapssyn som kommer till uttryck i skolans styrdokument. Det finns olika 

kunskapsformer (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) som förutsätter och 

samspelar med varandra. I undervisningen ska dessa kunskapsformer balanseras så att de 

bildar en helhet för eleverna (Skolverket 2014, 37). 

 

Utifrån detta citat från Skolverkets bedömningsstöd i bildämnet tolkar jag uppdraget som att 

bedömningen ska relateras till som de som står skrivet i styrdokumenten. På Skolverkets 

hemsida finns hänvisningar till hur läroplanen ska användas och där står det att ”Vid 

betygssättningen utgår du från kunskapskraven, och tolkar dem i relation till syfte, centralt 

innehåll och din egen undervisning” (Skolverket.se, uppdaterad 20 december 2018). Med 

resultatet från denna studie där en av de intervjuade lärarna beskriver att den utrustning som 

saknas gör att skolan inte kan tillhandahålla undervisning utifrån kursplanen bör det då enligt 

Skolverkets hänvisningar inte gå att bedöma eleverna utifrån kunskapskraven. De stora 

skiftande förutsättningarna att undervisa eleverna utifrån kursplanens innehåll innebär då inte 

endast att eleverna får olika möjligheter att uppnå kunskapskraven utan även olika 

möjligheter att över huvud taget kunna bli bedömda i bildämnet i årskurs 6.  

 

En annan aspekt av de ramfaktorer som framkommit är hur lärarna utifrån de förutsättningar 

som finns för undervisningen kan planera upp och utvärdera lektionerna för att säkerställa 

elevernas kunskapsinhämtning. Som tidigare nämnts blir det problematiskt att utifrån de 

didaktiska frågorna Vad? Varför? Hur? Och för vem? Ha elevernas tidigare kunskaper och 

intressen med i beräkningen om lärarna måste förhandla med de förutsättningar som ges för 

undervisningen. Tre av de intervjuade lärarna beskriver att de finner inspiration för planering 

av bildämnet på nätet och kopplar detta till kursplanen. Alla de intervjuade lärarna beskriver 

ämnets bredd och att det finns så mycket idéer på nätet att hämta men ingen av lärarna 

nämner elevernas kunskaper om olika typer av bilder som eleverna enligt kursplanen 

(Skolverket 2018, 26) ska få ge uttryck för i det egna bildskapandet. Under intervjuns fråga 
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kring undervisningens utvärdering var enda gången som elevernas interaktion nämns då två 

av lärarna beskriver att de låter eleverna vara med att utvärdera lektionerna. 

 

 

7.3 En likvärdig utbildning 
 

I Skolverkets (2012, 11–12) publikation Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En 

kvantitativ analys av likvärdighet över tid beskrivs tre grundläggande utgångspunkter för 

likvärdighetsbegreppet som består av lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen 

och utbildning som kompenserar. Trots att denna studie endast belyser faktorer för att 

bildämnets undervisning ska kunna ses som likvärdig beskriver Skolverkets analys ett 

intressant resultat. 

 

Skolverket bedömer att likvärdigheten i den svenska skolan har försämrats under den 

undersökta tidsperioden. Bedömningen bygger på det faktum att variationen i skolors 

genomsnittliga resultat har ökat kraftigt och att elevsammansättningen på skolorna 

betyder allt mer för elevernas resultat. Kamrateffekter och lärarförväntningar spelar 

sannolikt roll, samt eventuellt även ökande kvalitetsskillnader mellan skolor. 

Sammantaget innebär detta att vilken skola en elev går i har fått ökad betydelse 

(Skolverket 2012, 85). 

 

Sista meningen i detta citat anser jag redovisas även i resultatet i denna studie. Citatet belyser 

faktorer som påverkar elevernas resultat och en ökning i kvalitetsskillnaderna mellan 

skolorna har gjort att elevens möjlighet att nå goda skolresultat beror på vilken skola denne 

går på. Detta kan knytas ihop med tidigare diskussion kring de möjligheter eleverna har att 

kunna bli bedömda i bildämnet då bristen på exempelvis digitala hjälpmedel gör 

förutsättningarna för att undervisa i bildämnet utifrån kursplanen omöjlig.  

 

Som nämnt i arbetets bakgrund finns det dem som är kritiska till möjligheterna för en 

likvärdig utbildning med anledning av att skolan och dess budget förhandlas på kommunal 

nivå. Lindholm (2012, 166) beskriver att ämnen som är ekonomiskt krävande på grund av 

höga materialkostnader kan prioriteras olika av kommuner utifrån deras ekonomiska ställning 

och inte utifrån elevernas olika behov. Då de lärare som intervjuats för denna studie arbetar 

på skolor inom samma kommun kan man dra parallellen att när det handlar om enskilda 

ämnen så ligger ansvaret för hur dessa värderas och prioriteras på skolledningen och ev. på 

undervisande lärares intresse och ämnesdidaktiska kunskaper.  

 

I denna studie diskuterade tre av de fyra lärarna fram att bildundervisningen inte kan vara 

likvärdig utifrån olika infallsvinklar. De olika infallsvinklarna för dessa resonemang handlade 

tydligt om de ramfaktorer som påverkar lärarnas förutsättningar till att kunna bedriva en ideal 

bildundervisning. Likvärdighetsbegreppet utifrån lika tillgång till utbildning och lika kvalitet 

på utbildningen diskuterades som ouppnåbara då de tre lärarna, oavsett de förutsättningar de 

hade för sin undervisning, ansåg att det inte kan bli lika då förutsättningarna ser alltför olika 

ut på olika skolor. Den tredje läraren uttryckte sig inte mot de tidigare nämnda lärarna men 

hen ansåg att undervisningen i bildämnet kan ses som mer likvärdig än till exempel 
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matematikundervisningen och jämför hur mycket pengar som läggs på materialkostnader i 

bildundervisningen jämfört med matematikundervisningen. Denne lärare uttryckte även att 

bildämnet är ett så öppet ämne att det är enklare än att i exempelvis matematikämnet 

tillgodose eleverna en likvärdig utbildning utifrån att bedriva utbildning som kompenserar. 

 

7.5 Metoddiskussion 
 

I denna studie har fyra lärare intervjuats och de svar som intervjun visar på är knutna till de 

förutsättningar som just de lärarna har för sin undervisning och blir i sig inte generaliserbara. 

Dock kan de svar som intervjuerna gett ge en generell bild av förutsättningarna för fyra olika 

grundskolor i en mellanstor kommun då denna sammanställning jämförs med tidigare gjord 

forskning om förutsättningarna för bildämnet i grundskolor. De förutsättningar som 

presenteras i detta resultat jämförs med bland annat NÄU-13 som är betydligt större och 

bredare då den intervjuar såväl rektorer som lärare och elever. Sammanfattningsvis betyder 

ändå detta att denna studie inte går att generalisera för landets alla skolor utan förhåller sig 

endast till de skolor som ingår i studien och ger en bild av hur olika det kan se ut på olika 

skolor inom en och samma kommun.  

 

Som tidigare nämnt är begreppet reliabilitet diskuterat i forskarvärlden som ej 

tillämpningsbart på kvalitativa studier (Kvale & Brinkmann 2009, 262–263). I den kvalitativa 

studien kan reliabilitet innebära frågan om ett resultat kan reproduceras av andra forskare och 

det är kring detta forskarvärlden har diskuterat om detta blir möjligt. Kvale & Brinkmann 

(2009, 263) anser att frågan som måste ställas är om de intervjuade kommer att förändra sina 

svar under intervjun eller vid ett senare tillfälle med en annan intervjuare. Som intervjuare är 

det viktigt att man tänker på att intervjufrågorna eller följdfrågorna inte är ledande då detta 

kan inverka på svaren. Under denna studies utförande ville jag att de intervjuade skulle känna 

sig så trygga som möjligt så att de skulle känna att de kunde uttrycka sina åsikter fritt. När det 

inspelade materialet transkriberats upptäcktes dock att de följdfrågor som ställts kan upplevas 

som ledande trots att jag under intervjuerna medvetet ställde följdfrågor när den intervjuade 

gav vaga eller icke relevanta svar. Eliasson (2018, 15) skriver att forskaren kan öka 

reliabiliteten genom att mäta studiens variabler på flera sätt och när intervjufrågorna skrevs 

fanns en medvetenhet om att frågorna bör beröra samma variabel på flera olika sätt. När 

materialet sedan bearbetas kom flera av de berörda variablerna upp vid några olika tillfällen. 

Dock kan inte slutsatsen dras att studien skulle kunna upprepas av annan forskare och då få 

samma resultat som Eliasson (2018, 14) beskriver en forskning med hög reliabilitet. 

 

När en studie som denna innefattar intervjuer av människor beskriver Stukát (2011, 135) 

svårigheter i att få hög validitet. Hur kan till exempel intervjuaren veta om den intervjuade 

svarar sanningsenligt på frågorna? Detta är en möjlig felkälla i denna studie då väldigt få av 

de svar som de intervjuade gav kontrollerades på något vis. Det enda som med säkerhet är 

sanningsenligt är de svar som intervjuaren med blotta ögat kunde se under intervjuerna. För 

att undvika detta beskriver Stukát vidare att en förtroendesituation måste skapas innan 

intervjun startar. Innan intervjuerna startade förklarades åter igen att det insamlade materialet 

endast kommer att behandlas av intervjuaren samt kasseras när arbetet är klart. Det 
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tydliggjordes även att de intervjuade kommer att vara helt anonyma genom hela arbetet för att 

de intervjuade skulle känna att de öppet och ärligt kunde svara på intervjufrågorna. Det hade 

självklart varit lättare att bevara deras anonymitet om ett flertal lärare från olika kommuner 

hade intervjuats. 

 

För att öka forskningens validitet anser Stukát (2011, 42) att man bör använda flera metoder 

för att besvara forskningsfrågorna. Ett alternativ för min studie kan då vara att få en bredare 

och mer generaliserbar bild genom en enkätundersökning utifrån utvalda frågor från en 

kvalitativ intervju som påvisat intressanta svar. Ett annat alternativ kan vara att utföra 

observationer i undervisningssituationer för att få en kompletterande bild av de faktorer som 

under intervjuerna framkommit.  

 

7.4 Slutsatser 
 

Även om denna studies resultat visar fyra engagerade bildlärare som gör det bästa av de 

förutsättningar som ges för undervisningen, finns samma bild av en ej likvärdig utbildning 

som Pettersons och Åsén studie visade för trettio år sedan och Skolverkets ämnesutvärdering 

som gjordes för sex år sedan. De faktorer som framkom i deras studie som jag kan dra 

likhetstecken till från denna studie är att det är kraftigt varierande tillgångar till material samt 

tillgång till ändamålsenliga lokaler. Undervisningstiden är även den en ramfaktor som 

förhandlas om på olika skolor och då det inte finns några regelrätta anvisningar mer än hur 

mycket tid som eleverna ska få av ämnet under ett läsår kan detta innebära att vissa elever får 

bildundervisning 40 min/veckan, medans andra elever får längre undervisning under en 

kortare period. Det resultat som skiljer sig markant från denna studie med Petterson och 

Åséns är lärarnas tilltro till sina egna kunskaper som förvärvats i utbildning samt hur lärarna 

upplever läroplanen. Läroplanen i stort och kursplanen i bildämnet har förändrats mycket 

sedan 1989 och även om intervjusvaren i denna studie inte är generaliserbara kan man ändå 

ha förhoppningen att förändringarna har skett till de bättre.  

I Skolverkets (2012, 11–12) publikation Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En 

kvantitativ analys av likvärdighet över tid redovisas att det finns flertalet faktorer som 

påverkar kvalitetsskillnaderna mellan skolor. Lindholm (2012, 166) anser att den ramfaktorn 

som påverkar möjligheten till en likvärdig utbildning mest är att skolans budget inte är statligt 

styrd. Vidare beskriver författaren att de skolämnen som är ekonomiskt krävande kan 

prioriteras olika av olika kommuner. Då denna studie utgår ifrån intervjuer med lärare som 

arbetar på olika skolor inom samma kommun är det olika förutsättningarna för 

undervisningen inte i stor utsträckning något som kommunen ansvarar för. Detta 

examensarbete visar en bild av att likvärdigheten brister även inom samma kommun. Även 

om Lindholms teorier är debatterade håller många politiska partier med henne i sakfrågan om 

att skolans ansvar bör ligga på staten och inte på kommunnivå.  

 

När det gäller förutsättningarna för bildämnet, som denna studie syftar till, kan man diskutera 

om det bör finnas tydligare anvisningar på vad skolorna bör tillhandahålla för att 

undervisningen ska kunna ses som likvärdig över landet. Utifrån det centrala innehållet för 
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årskurs 4–6 kan man avläsa vad undervisningen ska innehålla, men utifrån att alla skolor inte 

kan tillgodose detta så kan en diskussion bli om tydligare anvisningar kan vara till 

undervisningens fördel. Som redan diskuterats redovisas i detta arbete att olikheterna kring 

förutsättningarna inte endast går att belasta kommunerna för då det i stor utsträckning ser 

olika ut inom studerad kommun så bör det finnas tydligare krav på vad enskild skola ska 

tillhandahålla. Utan sådana specificerade krav anser jag att risken är stor att det vid ett nytt 

forskningsresultat om ytterligare 30 år kommer visa samma brister för likvärdig undervisning 

som denna studie.  

 

I tidigare avsnitt diskuterades bildämnets förutsättningar och dess betydelse för att eleverna 

ens ska kunna bli bedömda utifrån kunskapskraven. I fall där skolan exempelvis inte kan 

tillhandahålla digitala hjälpmedel kan inte lärarna bedriva undervisning utifrån ämnets syfte 

och innehåll. Det finns inga specifika ramar för hur mycket digitalt skapande eleverna ska få 

möta i bildundervisningen, men när förutsättningarna för att ens kunna undervisa utifrån 

ämnets syfte som bland annat är att med undervisningen ge eleverna förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att ”skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och 

verktyg samt med olika material” inte finns, känns tanken om en likvärdig utbildning långt 

bort. Om vi jämför med musikämnet, som även det kan ses som ett ekonomiskt krävande 

ämne, har jag svårt att se att det begärs att lärare ska bedriva undervisning utan tillgång till 

några instrument eller möjlighet att spela upp musik.  Så trots att skolorna har en vägvisning 

om vad de bör tillhandahålla i material för att bedriva undervisning utifrån styrdokumenten 

kan jag se en stor fördel i att tydliggöra vad som faktiskt krävs av skolorna i alla ämnen och i 

synnerhet de ekonomiskt krävande ämnena så att det ska finnas större möjligheter för 

eleverna att få en likvärdig utbildning.  

 

 

7.6 Vidare forskning 
 

Även om det som tidigare nämnt finns ett skralt utbud av tidigare forskning kring 

förutsättningar för bildundervisningen i årskurs 4–6 så ger Skolverkets ämnesutvärdering en 

relativt tydlig bild av hur undervisningen påverkas av olika faktorer för åk 6 i Sveriges 

grundskolor. För att lokalisera de ramfaktorer som påverkar bildundervisningen finns det 

olika infallsvinklar till vidare forskning. Skolverkets ämnesutvärdering visar på olika 

förutsättningar på skolorna runt om i Sverige och en infallsvinkel skulle kunna vara att titta 

på hur förutsättningarna ser ut på olika skolor i flera kommuner. För vidare forskning skulle 

man då till exempel kunna jämföra om det finns kommuner med kommunövergripande 

förhållningssätt gällande bildundervisningen för skolorna.  

 

I ett tidigt stadie i denna studie fanns en önskan om att i en mellanstor kommun i mellersta 

Sverige kunna jämföra hur de olika skolornas förutsättningar påverkar mellanstadiets 

bildundervisning. Under arbetets första del fanns en förhoppning om att kunna jämföra 

intervjusvar mellan lärare och rektorer för att se om det gick att finna ramfaktorer i dessa. Då 

tiden för denna studie var begränsad och möjligheten att på kort tid boka in möten med 

rektorer var svårt, fick studien omformuleras till empirisk intervjustudie med endast lärare 
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som undervisar i bildämnet. För vidare forskning anser jag att det skulle vara intressant att 

utöka denna studie med yttrande från rektorer. Då tidigare forskning visar på att det som 

utgör möjligheter för en ideal bildundervisning ofta hänger på hur rektorn värderar bildämnet 

samt hur engagerad den undervisande läraren är, anser jag att man med intervjusvar från 

rektorerna skulle kunna avläsa hur skolan värderar ämnet samt hur rektorerna ser på de 

resurser som ämnet kräver utifrån att eleverna ska uppnå kunskapskraven. 
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Bilaga 1-Informationsbrev 
 

Informationsbrev för en studie om förutsättningarna för bildundervisningen i 

grundskolans åk 4-6. 
 

Hej!  

Jag heter Elin Stornils och jag studerar till grundlärare mot årskurserna 4-6 vid Högskolan 

Dalarna. Jag gör en studie om bildlärares och rektorers beskrivningar och uppfattningar av 

bildundervisningens förutsättningar i relation till styrdokumenten. Jag är intresserad av vilka 

resurser och ramfaktorer bildlärare på grundskolan har att förhålla sig till i sin undervisning. 

Studien görs mot bakgrund av att tidigare forskning visat att bildämnet har en marginaliserad 

roll, och därmed får marginaliserade resurser.  

Undersökningen görs i form av en intervju som tar ca 30 min. Tre undervisande lärare i bild i 

grundskolans åk 4–6 samt tre rektorer kommer att intervjuas för studien. Intervjun kommer 

att spelas in med en röstinspelning då det blir lättare att på detta vis få med all information. 

Det insamlade råmaterialet kommer enbart att bearbetas och hanteras av mig personligen. 

Alla som intervjuas kommer att vara anonyma i uppsatsen. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av ett examensarbete vid Högskolan Dalarna och publiceras på 

forskningsplattformen Diva. Alla som vill får gärna ta del av den färdiga uppsatsen.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i undersökningen 

är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

Falun 2019-02-06 

 

Elin Stornils 

Lärarstudent, Högskolan Dalarna  

Mailadress: v10elios@du.se  

Telefon: 070-6158703 

 

Ann-Louise Sandahl 

Handledare och Fil. Dr konst- och bildvetenskap, Universitetslektor, Högskolan Dalarna  

Mailadress: and@du.se 

Telefon: 070-5533076 
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Bilaga 2-Intervjufrågor 
 

Bakgrund 

Vilken utbildning har du och vilka ämnen är du behörig att undervisa i? 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Hur länge har du undervisat i bildämnet? 

Undervisning  

I vilka årskurser undervisar du och i hur många klasser undervisas i varje årskurs? 

Vad beskriver du som positivt och negativt med bildundervisningen? 

Vilka är dina uppfattningar om bildundervisningens främsta funktioner i dagens svenska 

skola? 

Hur planerar du din undervisning? Används något planeringsunderlag? 

Hur utvärderas undervisningen i bildämnet? 

Hur stor del av undervisningstiden upplever du ”går bort” till annat än undervisningen? 

 

Påverkande faktorer 

Hur anser du att följande faktorer påverkar möjligheterna till en ideal bildundervisning? 

 Undervisningstiden  

 Tillgång till lokaler 

 Tillgång till material och hjälpmedel 

 Klassens storlek 

 Styrdokumenten 

 Din utbildning/Kunskaper kring ämnesdidaktiska ställningstaganden 

 Möjlighet till fortbildning  

Följdfråga:  Finns det/Har det funnits önskemål om fortbildning? Hur ofta erbjuds det? 

 Andra faktorer 

 

Värdering  

Hur upplever du att bildämnet värderas på din skola (av elever, föräldrar, rektor, kollegor)?  

Hur upplever du att ämnet värderas gentemot andra ämnen på skolan (av elever, föräldrar, 

lärare)?  

Kursplanen i bildämnet och förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven 

Hur upplever du att förutsättningarna påverkar elevernas kunskapsinhämtning och 

möjligheten att nå kunskapskraven? 
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Likvärdig utbildning 

Likvärdig utbildning beskriver Skolverket med likvärdighetsbegreppet som består av lika 

tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och utbildning som kompenserar. 

Upplever du att undervisningen i bildämnet har förutsättningar att uppnå normerna för en 

likvärdig utbildning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


