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Sammanfattning 
 

 
 
I detta arbete har jag valt att studera vilka skillnader som finns i styrdokumenten gällande bild 
i Nya Zeeland och Sverige. Jag har också undersökt vad bildlärare anser sig ha för 
användning av styrdokumenten i sin undervisning, samt hur uppgifter som ges i 
bildundervisning i de båda länderna förhåller sig till de mål som finns i styrdokumenten. De 
metoder jag har använt är observationer av bildlektioner, intervjuer av bildlärare samt enkäter 
riktade till bildlärare både i den nya zeeländska och i den svenska skolan. Arbetet har 
avgränsats till att gälla bildundervisning för elever mellan 11-16 år. Resultaten visar att det 
finns skillnader i styrdokumenten mellan de båda länderna på flera olika sätt, bland annat i 
uppbyggnad, innehåll och anvisningar för mål som eleverna skall uppnå. Inga större 
skillnader har kunnat utrönas angående hur lärare i de båda länderna anser sig ha användning 
av styrdokumenten i sin undervisning. Övergripande för båda länderna visar svaren generellt 
att bildlärare är nöjda med respektive styrdokument och att de helt eller delvis använder sig av 
informationen i styrdokumenten. Resultatet av observationerna indikerar att uppgifterna som 
ges i bildundervisningen i dom båda länderna väl kan kopplas till föreskrifterna i 
styrdokumenten för bild, och är beroende av tiden som ges för varje uppgift.  
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Inledning 

 

Första gången jag såg ett annat styrdokument än det svenska var under min fyra veckor långa 

praktikperiod i Nya Zeeland hösten 2005. Denna utlandspraktik fick jag genom lärarutbildningen 

vid Umeå Universitet. Jag valde att åka till Nya Zeeland eftersom jag hade hört talas om den nya 

zeeländska pedagogiken och att de undervisade mer ämnesintegrerat med mycket estetiska 

inslag. Jag uppmärksammade många skiljaktigheter mellan den nya zeeländska skolan och den 

svenska, som till exempel att eleverna har skoluniform i Nya Zeeland och att det verkade vara 

mer disciplinerat och strikt än i Sverige. Jag såg att det nya zeeländska styrdokumentet var 

annorlunda i jämförelse med det svenska och blev då genast intresserad av att undersöka detta 

närmare. Jag ser utlandspraktiken och detta arbete som ett bra tillfälle att öka mina kunskaper 

kring styrdokument i skolan och dessutom få med den internationella aspekten. Genom arbetet 

hoppas jag få ytterligare kunskaper som kan vara till nytta i yrkesrollen som lärare. Delvis för att 

öka min förståelse för vad styrdokumenten innebär och betyder för undervisningen, men också 

för att undersöka både den teoretiska och den praktiska delen för att se olika exempel på hur teori 

översätts till praktik i bildundervisning.  

 

Läroplaner och kursplaner är en del av styrdokumenten i den svenska skolan. Dessa 

styrdokument innehåller riktlinjer som lärare i skolan skall följa. 

 

I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och 

riktlinjer för arbetet.1  

 

Jag har genom mina praktikperioder sett att lärares uppfattning av läroplanen skiljer sig åt. Linde 

beskriver att man kan se läroplanen ur tre olika perspektiv, den har en sändare, en tolkare och en 

mottagare.2 Med detta som bakgrund anser jag att informationen i läroplanen kan ses på olika 

sätt, ha olika innebörd, och mer eller mindre tolkningsutrymme beroende på vem som tillfrågas. 

Ofta under mina praktikperioder har jag uppfattat att lärare säger att läroplanen är något man 

bara har i bakhuvudet, men att dessa föreskrifter ändå är något som eftersträvas i skolan och 

                                                 
1 Den svenska läroplanen: (http://www.skolverket.se/sb/d/468) 2006-06-02 
2 Linde 2000 s. 56 
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undervisningen. De föreskrifter som finns i läroplanen innehåller många värdegrundsfrågor, 

uppdrag, mål och riktlinjer som ska eftersträvas, men som jag uppfattar det är alla dessa inte 

möjliga att uppfylla. På det mer konkreta planet om vad som ska uträttas i undervisningen finns 

föreskrifter i kursplanen och det är här vi hittar information om bildämnet.  

 

Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje 

enskilt ämne./…/Kursplanerna är utformade så att de lämnar stort utrymme för en 

lokal och professionell tolkning. Dessutom finns betygskriterier som anger vilken 

kunskapsnivå som eleven ska uppnå för betygen Godkänd, Väl godkänd och Mycket 

väl godkänd.3  

 

Nya Zeelands Curriculum består av ett övergripande dokument ”The New Zealand Curriculum 

Framework” och sju olika ämnesinriktade styrdokument, en för varje huvudämne i skolan.  

 

The New Zealand Curriculum Framework is the foundation policy statement covering 

teaching, learning, and assessment for all students in all New Zealand schools./…/The 

New Zealand Curriculum Framework acknowledges that individual students have 

unique learning needs. The Framework identifies the knowledge, understanding, 

skills, and attitudes which all students must develop if they are to play a full part in the 

world in which they will live and work.4  

 

Det finns sju essential learning areas eller huvudämnen
5 i den nya zeeländska skolan och ett 

styrdokument för varje enskilt ämne. Dessa huvudämnen är följande: language and languages, 

mathematics, science, technology, social sciences, the arts, health and physical well-being.6   

Motsvarande information som ”The Arts in the New Zealand Curriculum” innehåller angående 

bildämnet hittar man i den svenska läroplanen och kursplanen tillsammans.  

 

The Arts in The New Zealand Curriculum is the core curriculum statement for the 

essential learning area of The Arts. It identifies the skills, knowledge, and 

understanding that students will develop as they learn in the arts in years 1-13, and it 

outlines ways in which this learning contributes to develop the essential skills and the 

                                                 
3 Den svenska kursplanen för bild: (http://www.skolverket.se/sb/d/1294) 2006-06-02 
4 http://www.minedu.govt.nz/index.cfm?layout=document&documentid=3561&data=l 2006-06-02 
5 Min egen fria tolkning från engelska till svenska 
6 http://www.teachnz.govt.nz/curriculum.html 2006-06-02 
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attitudes and values described in The New Zealand Curriculum Framework./…/The 

Arts in The New Zealand Curriculum is structured on the four disciplines of Dance, 

Drama, Music, and The Visual Arts.7 

 

Läroplan och kursplan är alltså styrdokument som bildlärare i sin undervisning skall tolka och 

följa, och genom undervisningen skall eleverna lära sig de mål som föreskrivs i dessa 

styrdokument. Läroplan och kursplan är den länk som finns för lärare, så att alla har samma 

grund att utgå från för att undervisningen som ges ska bli likvärdig. Dorn skriver att 

undervisningen som ges i bild ändå ser olika ut, detta beror på en rad olika faktorer och delvis på 

grund av lärarens kunskap, syn, förhållningssätt och tolkning av styrdokumenten.8 

 

Dorn förklarar att många bildlärare inte använder sig av läroplaner, även om den informationen 

finns att tillgå. Detta kan ha att göra med lärarens erfarenhet och upplevelse av läroplanen, 

mängden frihet att själv bestämma över innehållet, lärarens förmåga att översätta de 

specificerade normerna i läroplan till inlärningsaktiviteter, och vilka vägar som är valida och 

reliabla för att elever skall prestera.9 

 

Dorn beskriver vidare att det inte heller är möjligt att lära ut all den kunskap som kanske anses 

som nödvändig enligt styrdokumenten till alla elever i skolan, men det är ändå just läraren som 

är bäst kvalificerad för detta. Det är inte många som skulle bli förvånade över att höra att alla 

bildlärare inte kan lära ut allt det som en elev behöver lära sig, man måste se till lärarens styrkor 

och svagheter, och till lärarens utbildning, intressen och förmåga i klassrummet.10 Vidare 

beskriver författaren att det är ju ändå just läraren som är bäst kvalificerad att veta vad elever 

behöver lära sig.11 

Genom lärarutbildningen har jag fått veta att styrdokumenten skall följas vilket också utförligt 

står skrivet i läroplanen. Genom mina erfarenheter har jag sett att det i ibland inte är så. Det kan 

                                                                                                                                                             
 
7 The Arts in the New Zealand curriculum 2000 s. 7 
8 Dorn Charles, M. “Mind in Art, cognitive foundations in Art Education” 1999 s. 215 
9 Dorn 1999 s. 215 
10 Dorn 1999 s. 209 
11 Dorn 1999 s. 211 
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tänkas finnas flera olika orsaker som ligger till grund för hur dokumenten följs. Jag kommer att 

studera en del av problemet i detta arbete.  

Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att få klarhet i de skillnader som finns i de Svenska och Nya 

Zeeländska styrdokumenten, då främst gällande bildämnets undervisningsmål. Syftet är också att 

undersöka hur de uppgifter lärare ger eleverna i bild står i förhållande till målen i 

styrdokumenten och kartlägga om skillnader finns mellan de båda länderna. Vidare är syftet att 

utreda hur de bildlärare som förekommer i min undersökning anser sig ha användning av 

styrdokumentens föreskrifter i bildundervisning och kartlägga om skillnader finns mellan de 

båda länderna.  

Frågeställningar  

-Vilka är skillnaderna i styrdokumentens föreskrifter, främst mål, som avser bildämnet i Nya 

Zeeland och Sverige?  

-Hur anser sig bildlärare i Nya Zeeland och Sverige ha användning av styrdokumentens 

föreskrifter som avser bildämnet i bildundervisningen? Finns det skillnader mellan länderna? 

-Hur väl stämmer de uppgifter som nya zeeländska och svenska lärare ger elever i 

bildundervisningen överens med målen för bildämnet i styrdokumenten? Finns det skillnader 

mellan länderna? 

Metod  

Urval 

Tre dagars observationer av bildlektioner gjordes i Nya Zeeland hos en bildlärare i en skola för 

11-13 åringar. I Sverige gjordes 2 dagars observationer hos en bildlärare i en skola för 11-16 

åringar. Tre intervjuer gjordes i Nya Zeeland, dessa gjordes med en lärare på primary school, en 

på intermediate och en på college. Två intervjuer genomfördes med bildlärare i Umeå på två 

olika 7-9 skolor. Just de skolor i Nya Zeeland där jag gjorde mina insamlingar av data valdes av 
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praktiska skäl, då de tre skolorna låg bredvid varandra och dessa var belägna i utkanten av en 

stor stad. I Sverige valde jag två olika skolor i Umeå också beroende på tillgänglighetsprincipen, 

att skolorna låg nära till hands vilket var till min fördel om jag senare under arbetets gång skulle 

behöva kontakta de svarande. Enkäterna skickades elektroniskt via e-post till 14 bildlärare som 

arbetar på olika platser i Nya Zeeland. Dessa lärares e-post adresser har jag tagit reda på via 

Internet genom att söka på skolors hemsidor och skicka förfrågningar till slumpmässigt valda 

bildlärare, jag har även fått tag på tre e-post adresser genom lärarna jag var i kontakt med i Nya 

Zeeland. Enkäter skickades också elektroniskt via e-post till 12 bildlärare på olika 7-9 skolor i 

Umeå enligt tillgänglighetsprincipen då bara vissa lärares e-post adresser finns tillgängliga på 

skolans hemsida. Totalt har 26 enkäter skickats ut och tio svar har kommit in varav fem från Nya 

Zeeländska svarande och fem från svenska svarande. Av dessa hade tre fyllt i kommentarer, en 

svarande från Nya Zeeland och två svarande från Sverige. Nya Zeeländska läroplanen studerades 

eftersom det är det styrdokument som ligger till grund för min undersökning och de motsvarande 

styrdokumenten för Sverige studerades. Här skall förtydligas att den nya zeeländska läroplanen 

innehåller motsvarande information som den svenska läroplanen och kursplanen tillsammans, 

därav skriver jag att de är motsvarande dokument som lärare har att förhålla sig till.  

Metoder för insamling av data 

Denna undersökning är både kvalitativ och kvantitativ. Jag använde mig av 

styrdokumentsstudier, kvalitativa intervjuer, observationer och kvantitativa enkätundersökningar 

riktade till lärare som metod för insamling av data. Läroplaner och kursplaner studerades 

eftersom dessa är de dokument som lärare har att utgå från och förhålla sig till i sin undervisning. 

Bildlärares egna åsikter om hur de anser sig ha användning av läroplan och kursplan i 

bildundervisningen studerades genom enkäter och intervjuer. Observationer av bildundervisning 

i Nya Zeeland och Sverige gjordes för att ta reda på hur de uppgifter lärare ger eleverna följer de 

mål som står i läroplan och kursplan. All data samlades in enligt föreskrifter för anonymitet och 

frivillighet och de svarande har även fått rättvisande och begriplig information om 

undersökningens syfte enligt Johansson och Svedner.12 

                                                 
12 Johansson, B. och Svedner, P. O. ”Examensarbetet i lärarutbildningen.Undersökningsmetoder 

och språklig utformning” 2001 
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Procedur 

Den svenska läroplanen och kursplanen granskades samt motsvarande material för Nya Zeeland. 

Jag använde mig av för ämnet relevant publicerad litteratur som jag fann på Internet och på 

Universitetsbiblioteket i Umeå.  

  

Intervjuer och observationer gjordes först i Nya Zeeland under min praktikperiod. Tre dagars 

observationer av bildlektioner gjordes i Nya Zeeland hos en bildlärare i en skola för 11-13 

åringar. I Sverige gjordes observationerna hos en bildlärare i en skola för 11-16 åringar. Det som 

var föremål för min observation var de uppgifter som lärare gav eleverna under lektionstid samt 

kringliggande faktorer som till exempel hur en genomgång gjordes. Diverse frågor ställdes till 

bildläraren under observationernas gång kring uppgiften och de kringliggande faktorerna. Under 

bservationerna satt jag i bakre delen av bildsalen och skrev anteckningar för hand under 

observationens gång. Tre intervjuer gjordes i Nya Zeeland med en lärare på primary school, en 

på intermediate och en på college. Alla intervjuer genomfördes en och en, och varade mellan 

cirka 30 och 60 minuter. Innan varje intervju påbörjades förklarades muntligt syftet med 

intervjun samt att svaren skulle behandlas anonymt. Liknande frågor som i enkäten ställdes 

under intervjuerna och beroende på svaren utvecklades ytterligare frågor beroende på svaren. 

Intervjuerna genomfördes i bildsalen där läraren normalt arbetade. Svaren skrevs ned för hand 

under pågående intervju.  

 

26 enkäter skickades ut till olika bildlärare i de båda länderna. I e-posten skrevs en hälsning till 

de svarande med den bifogade enkäten angående enkätens syfte, och att det innebar både 

frivillighet och försäkrad anonymitet att svara på enkäten. Tio svar kom in varav fem från Nya 

Zeeland och fem från Sverige. Även de lärare jag har intervjuat har fyllt i enkäten. Endast tre 

svarande hade fyllt i kommentarer som jag hade bett dem göra. Se bilagor för enkätfrågor och 

intervjufrågor. 

 

Materialet samlades in och bearbetades varefter denna uppsats utformades. 
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Bakgrund   

Vissa orsaker till att undervisning skiljer sig åt 

Det finns en mängd faktorer som gör att undervisning skiljer sig åt, mellan länder, mellan skolor, 

mellan lärare, i tiden, i rummet, i situationen. För att skolan och undervisningen ändå skall ha 

gemensamma övergripande mål och riktlinjer finns det läroplaner.13 Ordet läroplan betyder 

”centrala riktlinjer för skolutbildningen.”14 

 

Göran Linde skriver att ordet ”läroplan” på svenska leder tanken till de formulerade och officiellt 

föreskriva målen och innehållet för verksamhet. På engelska är ordet ”curriculum” en bredare 

term för såväl föreskrivet innehåll som till det faktiskt genomförda stoffurvalet. Ordet läroplan är 

det enda tillgängliga svenska ordet för teorier om praktik inom fältet stoffurval, organisation och 

förmedlingsformer i undervisning.15 Eftersom min undersökning är riktad till just 

bildundervisning refererar jag till kursplanen i Sverige och till läroplanen i Nya Zeeland, då 

föreskrifter för bildundervisning i Sverige endast finns i kursplanen, medan dessa föreskrifter 

finns i den Nya Zeeländska ”The Arts in the New Zealand curriculum”.  

 

Linde skriver att man kan för urval, organisation, förmedlingsformer och mottagande av lärostoff 

dela in läroplanen i tre former: formulering, transformering och realisering. Formuleringen av 

läroplanen syftar på själva utgivandet av de föreskriva läroplanerna, transformering syftar på hur 

skilda aktörer tolkar läroplanen, och realiseringen till de händelser i klassrummet som gestaltar 

sig mer eller mindre enligt planerna.16Vidare skriver Linde att detta betyder att man kan se 

läroplanen ur tre olika perspektiv, den har en sändare, en tolkare och en mottagare. I urvalet 

finns flera aktörer, bland annat är det elever som kan påverka innehåll genom accepterande eller 

motstånd och läraren har även vissa förväntningar och vissa villkor att hålla sig till i tolkningen 

av läroplanen. Men det är ändå just läraren som är huvudaktör i denna transformering och som 

har möjlighet att med hänsyn till dessa yttre betingelser utforma sin uppgift17  

                                                 
13 Lpo 94 
14 Internetkälla: http://lexikon.nada.kth.se/cgi-bin/sve-sve. 
15 Linde, Göran ”Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori”  2000 s. 5 
16 Linde 2000 s. 6 
17 Linde 2000 s. 56 
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I transformeringen av läroplanen har läraren valt vissa handlingar inom det frirum som finns att 

tillgå i det specifika ämnesstoffet. Läraren har en uppfattning av vad som är viktigt, delvis på 

grund av sina egna intressen men också utifrån vissa yttre betingelser. Läraren kan ställa sig 

frågan om det valda stoffet är en relevant tolkning av läroplanen, om det är populärt bland 

elever, och hur det tas emot av föräldrar och skolledning. Andra faktorer som påverkar är vilka 

möjligheter som finns och begränsningar som till exempel tid, klasstorlek och material. I 

realiseringen av läroplanen, själva verkställandet av undervisningen finns en mängd faktorer 

som påverkar vad som verkligen når fram till eleverna av det stoff som läraren hade planerat. 

Vad mottagaren uppfattar och vad sändaren avser är inte alltid detsamma. Det finns en mängd 

faktorer i klassrummet som gör att lärarens planer inte alltid går att uppfylla.18 

 

Den andra frågeställningen jag behandlar i detta arbete problematiserar i viss mån urvalet och 

tolkandet av lärostoff ur nya Zeeländska läroplanen och den svenska kursplanen. Den tredje 

frågeställningen problematiserar även lärarens förmedlingsformer av detta och hur det realiseras 

i klassrummet i de uppgifter som läraren ger eleverna. 

 

Linde tar upp olika faktorer som påverkar förhållandet mellan läroplanen och det faktiska 

genomförda undervisningsinnehållet. De faktorer Linde tar upp som jag kan koppla till mitt 

arbete är ”läraren som individ”, och lärarens ”potensiella- stoff- och förmedlingsrepertoarer”. 

”Läraren som individ” handlar om lärarens frihet i tolkningen av läroplanen beroende på vilket 

ämne läraren undervisar i, ju mindre avgränsat och inramat ett ämne är desto större frihet och 

personlig ämnestolkning har läraren i tolkningen av stoffet.  

”Potentiella repertoaren” handlar om de lektioner en lärare kan hålla med hänsyn till sin 

bakgrund, sina erfarenheter och sin kunskap. ”Stoffrepertoaren” är innehållet i lärarens möjliga 

och verkliga lektioner. ”Förmedlingsrepertoaren” är den metodiska arsenal som läraren 

använder19 

”…även om vissa givna yttre rambetingelser alltid begränsar, så finns 

alltid möjligheterna att inifrån, från lärare och skolledning, skapa mer 

flexibla möjligheter, vilka ökar frirummet och möjliga handlingar.”
20  

                                                 
18 Linde 2000 s. 62 
19 Linde 2000 s. 50 
20 Linde 2000 s. 68 
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För att få en bakgrund till vad bildlärare i Nya Zeeland och bildlärare i Sverige har för 

styrdokument att förhålla sig till i sin undervisning redovisar jag nedan vad de olika 

styrdokumenten innehåller. 

The Arts in the New Zealand curriculum 

Nya Zeeländska Curriculum består av sju olika dokument, ett för varje ”essential learning area” 

eller huvudämne
21 i skolan och sträcker sig från år ett till år tretton, alltså hela den obligatoriska 

skoltiden i åtta olika ”levels” eller nivåer
22. De sju olika huvudämnena är följande: language and 

languages, mathematics, science, technology, social sciences, the arts, health and physical well-

being. “The Arts in the New Zealand Curriculum” innehåller fyra discipliner, dessa är dans, 

drama, musik och bild23  

 

The Arts in the New Zealand Curriculum har följande rubriker: 

• Foreword 

• Introduction 

• The Arts 

• Education in the Arts 

• Aims 

• Structure 

• Dance 

• Drama 

• Music 

• The Visual Arts 

• Implementing programmes in the Arts 

• Levels 1-4: Chart of Achievement Objectives for All Four Disciplines24 

                                                 
21 Min egen, fria översättning från engelska till svenska 
22 Min egen, fria översättning från engelska till svenska 
23 The Arts in the New Zealand curriculum 2000 s. 5 
24 The Arts in the New Zealand curriculum 2000 s. 3 
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Den svenska kursplanen för bild 

Skolan i Sverige har 16 olika huvudämnen, dessa är bild, hemkunskap, idrott och hälsa, musik, 

textilslöjd och trä- och metallslöjd, svenska, engelska, matematik, geografi, historia, religion, 

samhällskunskap, biologi, fysik, kemi och teknik25  

 

Alla ämnen har en och samma läroplan men olika kursplaner. 

 

Den svenska läroplanen är uppdelad i Lpfö -98, Lpo -94 och Lpf -94, en för förskolan, en för 

grundskolan och en för de frivilliga skolformerna. I Sverige är motsvarigheten till den nya 

zeeländska läroplanen läroplan och kursplan, där läroplanen griper över alla ämnen, och 

kursplanen riktar sig till ett specifikt ämne. Detta gör det svårt att exakt precisera den svenska 

motsvarigheten för Nya Zeelands läroplan, men jag kommer i detta arbete att fokusera på den 

svenska kursplanen för bild, eftersom det är där informationen som avser just bildämnet finns. 

 

Den svenska kursplanen för bild har följande rubriker: 

• Ämnets syfte och roll i utbildningen 

• Mål att sträva mot 

• Ämnets karaktär och uppbyggnad 

• Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

• Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

• Bedömning i ämnet bild (med kriterier)26 

 

I den svenska kursplanen finns övergripande mål vad skolan skall sträva efter att eleven skall 

utveckla, bli medveten om och bli förtrogen med samt mål som eleverna skall ha uppnått i slutet 

av det femte och det nionde skolåret.  

                                                 
25 Internetkälla: (http://www.skolverket.se/sb/d/663#paragraphAnchor2) 2006-06-02 
26

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3869&extraId=20
87 
2006-06-02 
 



 

                                                                                                                                                             

12 

Resultat 

De nya zeeländska målen för The Visual Arts 

Övergripande mål för The Arts som står i The Arts in the New Zealand Curriculum är följande: 

 

-To enable students to develop literacies in dance, drama, music and the visual arts; 

-To assist students to participate in and develop a lifelong interest in the arts; 

-To broaden understanding of and involvement in the arts in New Zealand.27 

 

Dessa mål uppnås enligt Nya Zeeländska The Arts in the New Zealand curriculum genom att 

studenter utvecklar kunskap, färdigheter, attityder, och förståelse av nutida och traditionsenliga 

konstformer både i Nya Zeeland och i internationella kulturer. Dessa mål skall uppnås genom de 

”strands”, eller mål som studenterna skall uppnå
28 som ser lite olika ut beroende på ämne. Alla 

de fyra ämnena i The Arts har samma övergripande mål som studenterna skall uppnå. Dessa är:  

 

-Developing practical knowledge in the arts; (PK) 

-Developing ideas in the arts; (DI) 

-Communicating and interpreting in the arts; (CI) 

-Understanding the arts in context (UC)29 

 

Dessa mål som studenterna skall uppnå beskrivs mer utförligt för varje nivå då eleverna har olika 

mål för varje år. Dokumentet går också djupare in på hur och genom vad eleverna skall utveckla 

dessa mål i bildämnet för varje nivå. För varje nivå finns också åtta till tio olika ”learning 

examples” eller inlärningsexempel
30 som beskriver exempel på aktiviteter och vilka mål som 

eleverna kan uppnå genom de olika aktiviteterna. Nedan exemplifierar jag en aktivitet för nivå 

fyra, just denna aktivitet innehåller två av de fyra målen, de två som uppfylls är ”Developing 

Practical Knowledge in the Visual Arts” och ”Developing Ideas in the Visual Arts”.31 

                                                 
27 The Arts in the New Zealand curriculum 2000 s. 12 
28 Min egna, fria översättning från engelska till svenska 
29 The Arts in the New Zealand curriculum 2000 s. 13 
30 Min egen, fria översättning från engelska till svenska 
31 The Arts in the New Zealand curriculum 2000 s. 77 
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Use selected wet and dry media to make a series of drawings of objects with reflective 

or textured surfaces. Use a variety of viewpoints to describe the objects and their 

surfaces.32 

 

Dessa nivåer står i förhållande till ålder, den ena kunskapen bygger på den andra och mål som 

eleverna skall uppnå blir mer avancerade för varje nivå. Detta innebär att de mål som eleverna 

skall uppnå och de inlärningsexempel som finns för varje nivå ökar i komplexitet. Det finns åtta 

olika nivåer. I praktiken finns inga strikta gränser, utan det är format som en spiral, en elev kan 

vara på olika nivåer i olika ämnen men det finns ändå en viss struktur: 

 

Nivå 1 under åren 1-3,  

Nivå 2 och 3 under åren 4-6,  

Nivå 4 under åren 7 och 8,  

Nivå 5 under åren 9 och 10,  

Nivå 6, 7, och 8 under åren 11, 12 och 13.33  

 

De mål som eleverna skall uppnå som gäller för nivå 4 är följande: 

 

-”Developing Practical Knowledge in the Visual Arts (PK) 

Students will apply knowledge of elements and principles to make objects and images, using art-

making conventions and a variety of techniques, tools, materials, processes, and procedures.” 

 

-”Developing Ideas in the Visual Arts (DI) 

Students will generate and develop visual ideas in response to a variety of motivations, using 

imagination, observation, and a study of artists work.” 

 

-”Communicating and Interpreting in the Visual Arts (CI) 

Students will explore and describe how different media influence the communication and 

interpretation of ideas in their own and other´s work.”   

 

                                                 
32 The Arts in the New Zealand curriculum 2000 s. 77 
33 The Arts in the New Zealand curriculum 2000 s. 16 
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-”Understanding the Visual Arts in Context (UC) 

Students will investigate the purposes of objects and images in past and present cultures and 

identify contexts in which they were or are made, viewed, and valued.” 34 

De svenska målen för bild 

Den svenska kursplanen innehåller delvis mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 

skolåret, och delvis mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Nedan 

citerar jag ur kursplanen för bild. 

 

Mål i bildämnet som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret: 

-Kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker  

-Kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara 

-Ha grundläggande förmåga att granska och tolka bilder och former 

-Känna till några bildkonstnärer och deras verk 

 

Mål i bildämnet som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

-Ha förmåga att se och framställa bilder och former med traditionella och moderna metoder och 

tekniker 

-Kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften 

-Kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, nyheter 

och information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder, 

-Ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till några 

framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella verksamheter inom bildområdet. 

 

Mål att sträva mot är följande: 

 

Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven:  

-utvecklar sitt kunnande för att främja lust ochvilja att på ett personligt sätt framställa bilder med 

hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- och videoteknik,  

                                                 
34 The Arts in the New Zealand curriculum 2000 s. 77 
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- blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och 

kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras bilder, 

-utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilder bär 

betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande, 

-tillägnar sig en såväl bild- som kulturhistorisk allmänbildning som kunskaper om arkitekturens 

och formgivningens betydelse för den egna miljön,-blir förtrogen med kulturverksamhet inom 

bildens område samt dess professionella yrkesutövare35 

Jämförelse av styrdokumenten 

Nya Zeeland har sju olika läroplaner i skolan, ett för varje huvudämne. Den nya zeeländska 

läroplanen beskriver vilka målen för bildämnet är genom de fyra olika ”strands” eller mål vilka 

är: utveckla kunskap, utveckla idéer, kommunicera och tolka, och förstå i kontext. Dessa mål är 

övergripande alla huvudämnen men skrivs mer specificerat för varje enskilt ämne i den nya 

zeeländska skolan. 

 

”These strands, although concidered separately for educational 

clarity, are mutually supporting, for in the reality of educational 

contexts they weave together and form a pattern of inter-textual 

learning.” 36 

 

Målen för ”The Visual Arts” står först övergripande hur och genom vad de olika målen uppnås i 

de fyra olika ”strands”, sedan i varje nivå mer utförligt hur och genom vad de olika målen 

uppnås. Det står även exempel på olika aktiviteter och vilka mål aktiviteterna kan innehålla i 

inlärningsexemplen i varje nivå.  

 

Nya Zeelands läroplan är organiserad som ett ramverk med mål på olika nivåer som lärare skall 

förverkliga i sin undervisning. Det är underförstått att lärare behöver vissa tolkningskunskaper 

för att realisera målen i klassrummet. Rent pedagogiskt är dessa tolkningskunskaper 

                                                 
35 Den svenska kursplanen för bild: http://www.skolverket.se/sb/d/1294, 2006-06-02 
36 Grierson, E. M. och Mansfield, J. E. ”The Arts in Education” 2003 s. 174 
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underbyggda av lärarens professionella kompetens och ämneskunskaper, som kollektivt blir 

grunden för det konstnärliga handlandet och lärandet 37 

 

Sverige har en läroplan som gäller övergripande hela skolan och dess verksamhet, och olika 

kursplaner för de 16 ämnena. I den svenska kursplanen står målen först skrivna på ett sätt som 

förklarar vilka kunskaper, vilka förmågor och vilken kännedom eleverna skall ha uppnått i slutet 

av det femte och i slutet av det nionde skolåret i bildämnet. Det står också vad de ska ha dessa 

kunskaper, förmågor och kännedom i. I kriterierna står sedan mer utförligt förklarat hur eleverna 

skall tillägna sig, använda, tolka, förstå, jämföra, kommunicera, värdera, beskriva, känna till, 

reflektera och ha blick för bilder, former, uttryck, verksamheter, ämnesrelaterade problem, 

termer, begrepp och funktioner, men då i förhållande till de olika betygen. Svenska kursplanen 

för bild har samma mål uppsatta under fyra års tid då det finns mål som skall ha uppfyllts vid 

slutet av år fem, och andra vid slutet av år nio. 

 

Den nya zeeländska läroplanen innehåller också till exempel information om hur strukturen 

kring mål och inlärningsexempel är uppbyggd, och vad kunskapen i ”the arts” kan betyda för 

individ och samhälle.38 Vidare finns en ordlista med förklaring av viktiga termer som används i 

bildsammanhang39 och även en förklaring på hur och varför handling och reflektion ständigt ska 

samverka i undervisning och inlärning40 och vidare finns exempel på hur de olika estetiska 

ämnena kan samverka med varandra och hur dessa var för sig kan samverka och integreras med 

de andra ämnena i skolan.41 

 

Sammanfattningsvis är alltså den nya zeeländska läroplanen mer metodiskt strukturerad och 

systematiskt lagd samtidigt som den innehåller mer information till skillnad från den svenska 

kursplanen som är mer övergripande i sin utformning. Målen i den nya zeeländska läroplanen 

förändras för varje nivå vilket betyder att eleverna har olika mål för varje år, medan eleverna i 

den svenska skolan har samma mål att arbeta efter under fyra års tid i år 6-9. Mycket 

övergripande information som inte gäller bildämnet specifikt finns i den svenska läroplanen. 

                                                 
37 Grierson & Mansfield 2003 s. 174 
38 The Arts in the New Zealand curriculum 2000 s. 7-12 
39 The Arts in the New Zealand curriculum 2000 s. 83-85 
40 The Arts in the New Zealand curriculum 2000 s. 88-89 
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Informationen kring just bildämnet finns i den svenska kursplanen för bild. För att förtydliga 

denna jämförelse kan nämnas att den svenska kursplanen för ämnet bild är skriven på fyra sidor 

medan den nya zeeländska läroplanen för ”the arts” innehållande ämnena bild, musik, drama och 

dans är skriven på 107 sidor. 

Enkätsvar 

Kommentarer från en Nya Zeeländsk svarande kom in som hade kommentarer på alla punkter, 

och kommentarer från två svenska svarande kom in, de hade svarat på nästan alla punkter. 

 

Av de svenska lärarna svarade tre att de är väl förtrogna med läroplanens/kursplanens 

föreskrifter, två svarade att de var förtrogna. Av de Nya Zeeländska lärarna svarade fyra att de är 

väl förtrogna, och bara en ansåg sig vara förtrogen. Ingen hade svarat att de inte var förtrogna 

med läroplan/kursplan. 

 

 

Av de svenska lärarna svarade tre av fem att de använder sig av läroplan/kursplan genomgående 

i undervisningen, och två svarade att de använde den till viss del. Av de Nya Zeeländska lärarna 

svarade två av fem att de använder sin läroplan genomgående, och tre svarade till viss del. Ingen 

hade svarat att de inte alls använder läroplan/kursplan i sin undervisning. 

 

Person A: “I use it as a starting point for planning units and to base assessment on” (svarade all 

time) 

 

Person B:” jag visar eleverna målen och betygskriterier, och försöker lägga upp undervisningen 

efter dess innehåll, men jag går inte och läser den under terminen”. (svarade delvis) 

 

Person C: ”Läser i denna rätt ofta genom att vi jobbar mycket över ämnesgränserna för att se 

om undervisningen passar med strävansmål som står för Bilden och kan ha överensstämmelse 

med andra ämnen”. (svarade genomgående) 

 

                                                                                                                                                             
41 The Arts in the New Zealand curriculum 2000 s. 93-98 
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Av de svenska lärarna svarade en av fem att denne ansåg sig vara alltför styrd av läroplan och 

kursplan i sin undervisning, en av fem svarade till viss del, och tre av fem svarade att de inte 

ansåg sig vara för styrda. Av de Nya Zeeländska lärarna svarade en av fem att denna ansåg sig 

vara alltför styrd av läroplanen, och fyra av fem svarade att de inte ansåg sig vara det. 

 

Person A: ”Not at all. The curriculum identifies broad categories within the Visual Arts, a 

scaffold if you like on which to build units of work”. (svarade no) 

 

Person B: ”Den är otroligt fritt skriven, så det finns stor möjlighet att göra vad man själv och 

eleverna är intresserade av.” (svarade nej) 

 

Person C: ”Ganska stort tolkningsutrymme.” (svarade nej) 

 

Fyra av fem av de svenska lärarna ansåg inte att läroplanen utgör något hinder för egna tankar 

och idéer i undervisningen, och en av fem svarande ansåg detta till viss del. Av de Nya 

Zeeländska lärarna svarade alla fem nekande. Ingen svarade att de ansåg sig vara hindrade av 

läroplanen i detta. 

 

Person A: “Without a curriculum there would be no structure or national standard to aspire to.” 

(svarade no) 

 

Person B: ”Den är otroligt fritt skriven, så det finns stor möjlighet att göra vad man själv och 

eleverna är intresserad av.” (svarade nej) 

 

Person C: ”Bör ses över. Bli tydligare men kan samtidigt då bli mer styrd! Men om vi ska vara 

tydliga med vad elever ska kunna och man ska kunna på ett enkelt sätt förklara detta till 

elev/förälder så de förstår. Bör också titta på målen om det är rimligt att uppnå dessa på så liten 

undervisningstid vi har och i allmänhet stora klasser. Titta igenom läroplanen om det finns mål i 

andra ämnen som går samman med bildens så blir det inte så mycket tårta på tårta uppgifter 

eller vi kan samköra med andra ämnen.” (svarade nej) 
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Tre av fem av de svenska lärarna svarade att de ansåg att läroplanen är ett bra stöd så att dessa 

känner sig säkra på att deras undervisning är måluppfyllande, två av fem svarade till viss del. De 

fem nya zeeländska lärarna svarade på samma sätt. Ingen ansåg att läroplanen inte var något bra 

stöd för detta.   

 

Person A: “The Arts curriculum is relatively new and there are plenty of workshops and support 

to help implement it.” (svarade ja) 

 

Person B: ”Framförallt för betygssättningen tycker jag att det känns bra. Så man kan visa 

eleverna svart på vitt vilken nivå de befinner sig på.” (svarade delvis) 

  

Två av fem av de svenska lärarna ansåg att det finns ett behov av att utöka 

läroplanen/kursplanens innehåll med mer konkreta förslag i förhållande till målen för bildämnet, 

tre av fem svarade att de inte ansåg att detta behov fanns. Av de nya zeeländska lärarna ansåg 

ingen av de fem att behovet fanns. Ingen hade svarat delvis på denna fråga.  

 

Person A: “I think the document is forward thinking and also allows for flexibility.. It is not the 

place of the curriculum to restrict content. Advice on how to teach the curriculum should come 

from other sources.” (svarade no) 

 

Person B: ”Det finns så många olika sätt att nå målen, eftersom bild handlar mycket om att 

uttrycka sig!” (svarade nej) 

 

Person C: ”Bli mer tydlig men då förlorar man ju samtidigt friheten. Borde jobbas mer med alla 

ämnen som ändock hör samman. T ex hur får man med helheten. Mer övergripande mål i vår 

internationella värld. Mer om andra kulturer och hållbar utveckling.” (svarade ja) 

 

De flesta lärare i båda länderna anser sig enligt min undersökning ha användning av 

styrdokumenten i sin undervisning. Enligt kommentarer och resultat av enkäter, intervjuer och 

observationer kan jag se att resultatet pekar mot att de svenska lärarna mest använder 

styrdokumenten i planering av undervisningens innehåll och bedömning. Lärare i båda länderna 
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försöker lägga upp undervisningen efter styrdokumentens innehåll, och för att visa elever och 

föräldrar vad som ska uppnås. Svenska lärare använder ibland styrdokumenten för att jämföra de 

olika ämnenas mål med varandra för att undersöka vilka av de olika ämnenas mål som stämmer 

överens för att kunna arbeta ämnesövergripande. Några av de svenska lärarna har kommenterat 

att det ofta är en förutsättning att arbeta ämnesövergripande för att kunna nå målen i 

styrdokumenten. Av det totala insamlade materialet från de nya zeeländska svarande pekar 

resultatet mot att de använder läroplanen som en startpunkt för planering och bedömning, och att 

läroplanen är fritt skriven med stort tolkningsutrymme som inbjuder till flexibilitet. 

 

De flesta lärare i båda länderna anser sig enligt min undersökning inte vara styrda eller hindrade 

av styrdokumenten, då många anser att det finns ett stort tolkningsutrymme och att de då har 

möjlighet att göra undervisningen intressant för både dem själva och eleverna. En svensk lärare 

ansåg sig vara för styrd av kursplanen då målen var svåra att nå med tanke på den begränsade 

tiden och de stora klasserna. En annan svensk lärare tyckte att målen skulle ses över och att de 

skulle bli tydligare, men att risken då skulle öka att bli mer styrd.  

 

På frågan om vad lärare ansåg om styrdokumenten, om dessa var ett bra stöd så att de kände sig 

säkra på att den undervisning de gav var måluppfyllande, svarade de Nya Zeeländska lärarna och 

de Svenska likadant. Tre av fem ansåg att stödet var bra, och två av fem ansåg att stödet fanns till 

viss del. Inte någon av de nya zeeländska lärarna i min undersökning ansåg att deras 

styrdokument behövde mer konkreta förslag i förhållande till målen för bildämnet, medan två av 

fem av de svenska lärarna ansåg detta till viss del. 

 

Intervju och observation 

Intervjuerna och observationerna i Nya Zeeland  

Jag har besökt tre bildlärare, varav en som undervisar i bild på primary school (intervju 1), en på 

intermediate (intervju och observation 2), och en på college (intervju 3).   

 

Intervju 1, Nya Zeeland 
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Läraren hade undervisat i ca 20år som bildlärare och har även arbetat som bildlärare på 

intermediate school innan. Läraren ansåg sig ha stor nytta av läroplanen, och tyckte att den gav 

ett stort tolkningsutrymme. Hon var väl införstådd med innehåll och budskap i läroplanen och 

hade tagit detta till sig så att all den undervisning hon gav kunde knytas till läroplanen på olika 

sätt. Hon ansåg att det var svårt att få med alla mål i en uppgift, men alla uppgifter sammantaget 

som eleverna utförde tyckte hon uppfyllde målen. Hon var nöjd med läroplanen som den såg ut 

idag, och ansåg inte att någon revidering var nödvändig. Hon menade att nya lärare ofta håller 

sig mer ordagrant till läroplanen innan de känner att de kan tolka den till egna idéer. Läraren 

hade mycket egna idéer till uppgifter som hon anpassade till olika klasser och elever. 

Inspirationen fick hon av sin omgivning och alla de elever som hon har undervisat. Hon försöker 

hela tiden att kombinera sina egna intressen för vad som hon tycker är roligt med de eleverna 

gillar, då tycker hon att undervisningen blir bäst. 

 

Intervju och observation 2, Nya Zeeland 

 

Läraren hade undervisat i bild ungefär ett år på intermediate och dessförinnan ett år på college. 

Läraren är utbildad collegelärare i Visual Arts. Hon ansåg att läroplanen hade mycket stort 

tolkningsutrymme och att hon var väl införstådd med innehåll och budskap i läroplanen.  

Läraren ansåg sig ha nytta av läroplanen, och försökte gå efter den hela tiden. Hon kände att hon 

ville prova nya idéer samtidigt som hon tyckte det var väldigt bra att titta på läroplansinnehållet. 

Alla idéer för uppgifter hon hade ansåg hon hade anknytning till läroplanen på ett eller annat sätt, 

men att det sedan är helt upp till läraren själv hur kunskaper lärs ut. Hon hittade mycket 

inspiration till uppgifter genom en sida på Internet (www.tki.org.nz) och gjorde ibland om dem 

så att det passade hennes egna och elevernas och intressen, men såg också till att de stämde 

överens med nationella och lokala mål. Läraren ansåg att alla mål var möjliga att uppfylla 

sammantaget under åren på hennes lektioner, men att det var omöjligt att få med alla mål i alla 

uppgifter som hon gav eleverna. 
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-No one is really checking if teachers stick to the curriculum, but I try 

to stick to it quite closely/…/some teachers, especially older teachers 

don’t, the new ones stick to it the closest.
42

  

 

När läraren introducerade en ny uppgift visade hon ofta andra verk av konstnärer som gjort 

liknande saker, och gick igenom tekniker, färgval m.m. för att få in den aspekten. Hon ville att 

de uppgifter hon gav skulle vara breda nog, men ändå med en viss struktur. Vid introducering av 

en ny uppgift visade hon ett exempel på hur eleverna kunde gå till väga, detta exempel var bara 

grunden. Hon förklarade grunden för eleverna och att det uppskattades om det gjordes med 

personlig prägel, men förklarade för eleverna att det är mycket upp till dem själva att komma 

fram till och utforma. Tankesättet är då att eleverna lär från exempel. De elever som gjorde något 

ytterligare, något personligt, och hade egna idéer bedömdes med ett högre betyg. När hon gick 

runt i bildsalen och pratade med eleverna brukade hon ställa frågor som till exempel: ”Vad kan 

du göra för att göra det här mer personligt?” eller ”Tror du att du på något sätt kan få ytterligare 

karaktär på det här verket?” Detta är frågor som läraren tror ger eleverna motivation och 

inspiration att lägga ner mer möda i bilden, och kanske då också få högre betyg. I läroplanen står 

det att ”Painting, sculpture, printmaking, design, photography, film and video, computer 

generated art, performance art and combinations of these forms are some of the visual arts…” 

men läraren uttryckte att det varken fanns ekonomiska eller tidsmässiga möjligheter att prova 

alla dessa former. Hon höll sig mest till teckning och måleri, skulptur och enkla tryckmetoder. 

 

Jag var med under tre dagar på lärarens bildlektioner. Klasserna arbetade med olika uppgifter 

beroende på vilket år de gick. Varje uppgift varade under nio lektioner, och innehöll minst två 

olika tekniker. Varje lektion pågick under 90 minuter. Dessa elever är mellan 11 och 13 år i 

årskurs 7 och 8 i Nya Zeeländska skolan, och bör därför befinna sig på en skala mellan ”level” 3, 

4, och 5, där fem är det högsta. Jag kommer att ge två exempel av uppgifter som getts på de 

lektioner jag har observerat i Nya Zeeland, och jämföra hur de olika målen uppfylls genom 

övningarna. Målen är följande: PK (Developing Practical Knowledge in the Visual Arts), DI 

                                                 
42 kommentar av läraren under intervju 2, Nya Zeeland 
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(Developing Ideas in the Visual Arts), CI (Communicating and Interpreting in the Visual Arts), 

och UC (Understanding the Visual Arts in Context). 

 

Eleverna i år sju höll på med ett arbete som är en sorts blandning mellan måleri och collage. De 

började med att teckna av ett snäckskal för att sedan göra en pappersflätning av två olika papper 

för att måla snäckan på det.  

 

  Bild 1. Bilden föreställer ett elevarbete i år sju.43
 

 

1) Developing Practical Knowledge in the Visual Arts: (PK) Eleverna utvecklar praktisk 

kunskap i bild under hela processen då de gör en tvådimensionell bild av ett tredimensionellt 

föremål med olika tekniker, verktyg, material, processer och procedurer.  

 

2) Developing Ideas in the Visual Arts: (DI) De utvecklar idéer genom att se det 

tredimensionella föremålet och får idéer om hur det kan se ut i två-dim, undersöker hur föremålet 

ska se tredimensionellt ut i två-dim.  

 

3) Communicating and Interpreting in the Visual Arts: (CI) De kommunicerar och tolkar sina 

egna och andras idéer om hur de har tänkt om bilderna, hur de har gått tillväga.  

 

4) Understanding the Visual Arts in Context: (UC) De lär sig förstå bilden i kontext genom att 

även en snäcka kan bli föremål för konst, och hur ett tredimensionellt föremål kan omformas till 

att ses som tvådimensionellt. 

                                                 
43 Bilden är tagen av Linn Carlsson  2005-11-04 
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Eleverna i årskurs åtta arbetade med stora insekter i papier-maché. De valde en bild av en insekt 

och gjorde först grunden, kroppen, av olika begagnade burkar och kapsyler (sopor), och på detta 

papé mashé som målades och sprayades.  

 

  Bild 2. Bilden föreställer ett elevarbete i år 8.44
 

 

1) Developing Practical Knowledge in the Visual Arts: (PK) Eleverna utvecklar praktisk 

kunskap genom denna uppgift då de arbetar med principen att med olika material och bygga upp 

en tredimensionell förstoring av en tvådimensionell bild med hjälp av olika tekniker, verktyg, 

material, processer och procedurer.  

 

2) Developing Ideas in the Visual Arts: (DI) De utvecklar idéer genom att lägga till eller ta bort 

olika delar av insekten på bilden i sitt tredimensionella objekt för att få det som de vill. 

 

3) Communicating and Interpreting in the Visual Arts: (CI) De kommunicerar och tolkar sina 

egna och andras insekter genom att se vilka former som ger vilka uttryck. 

 

4) Understanding the Visual Arts in Context: (UC) De lär sig förstå bilden i kontext genom de 

olika uttrycken i verken eleverna gjort och förstå värdet i konsten som uttrycksform, samt hur en 

tvådimensionell bild kan omformas till ett tredimensionellt objekt. 

 

Intervju 3, Nya Zeeland 

                                                 
44 Bilden är tagen av Linn Carlsson 2005-11-04 
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Läraren undervisade i bild på college, där hade hon undervisat ca 11år. Hon var utbildad 

collegelärare i Visual Arts. Hon ansåg sig vara väl införstådd med läroplanens innehåll och 

budskap. Läraren tyckte att läroplanen var bra, men att det var svårt att uppnå alla mål även då 

hon tyckte att tolkningsutrymmet var stort. På college är det mycket upp till studenterna själva 

hur de uppfyller målen då eleverna ska vara väl insatta i de mål de ska uppnå, vad eleverna 

gjorde av en given uppgift var mycket upp till dem själva, och de hade mycket eget ansvar. Hon 

tyckte att läroplanen kunde varit enklare, speciellt när det kommer till betyg och bedömning, 

eftersom detta tydligen var en mycket tidskrävande och komplicerad process enligt henne. 

Läraren försökte förklara för mig hur denna process gick till, men jag uppfattade inte riktigt vad 

hon menade och tiden var knapp så jag väljer att inte gå vidare in på det. 

Intervjuerna och observationerna i Sverige  

Jag har besökt två bildlärare, båda undervisade i bild på grundskola för årskurs 7-9.  

 

Intervju och observation 1, Sverige 

 

Läraren har undervisat åtta år i bild, år 7-9. Han är utbildad gymnasielärare i bild. Läraren tycker 

inte att läroplan och kursplan är något som han kan använda fullt ut i sin undervisning, tiden var 

knapp och resurserna för små. Han anser att läroplan/kursplan inte är stöd nog för att vara säker 

på att den undervisning som han ger är måluppfyllande enligt styrdokumenten. Läraren anser att 

det skulle finnas mer tydliga, konkreta direktiv för undervisning och mer lättillgängliga 

lektionsförslag, han tycker det kan vara svårt att hitta nya arbetsformer, mycket på grund av de 

knappa resurserna. Läraren anser han att han till viss del blir för styrd av läroplan och kursplan i 

sin undervisning eftersom han hade svårt för att sätta betyg i förhållande till de mål och 

betygskriterier som stod i kursplanen. Däremot ansåg han att det fanns ett stort 

tolkningsutrymme i styrdokumenten, och tyckte att hans egna idéer fick bra plats i 

undervisningen. Inspiration till uppgifter får han genom det han själv har gjort, genom elevernas 

idéer och genom att titta på andras arbeten och böcker.  

 

-Läroplanen är nog egentligen något som de flesta lärare bara har i 

bakhuvudet/…/Det är ju bra att läroplanen finns så att alla kan arbeta 
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mot samma mål/…/ det skulle vara skönt om det fanns mer läromedel, 

nu får man hitta inspirationen själv, söka i böcker.
45

 

 

Jag kommer att ta två exempel av uppgifter som getts på de lektioner jag har observerat i 

Sverige. 

 

Lektion år 9 

Eleverna arbetar i grupper om ca tre personer. Uppgiften är att göra ett kontroversiellt verk med 

valfri metod, som de fått inspiration till ur något media. När verket är klart ska de analysera det 

egna verket utifrån några givna frågor som läraren gett. Uppgiften varar ca 8 lektioner, men det 

verkar dra ut på tiden eftersom många elever inte hunnit så långt som de borde gjort. 

 

Eleverna använder valfritt egna och andras bilder i ett bestämt syfte, nämligen att göra en 

kontroversiell bild för att sedan analysera denna. De övar valfri metod och teknik i detta 

framställande, söker och tolkar kritiskt olika bilder ur olika media. Denna övning motsvarar de 

tre översta målen för vad eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, och de har 

också möjlighet att även få in det fjärde målet i denna uppgift genom att använda en känd bild 

och ge den ett annat syfte genom att manipulera den på ett eller annat sätt. 

 

Lektion år 8 

Eleverna arbetar enskilt och tecknar av sin hand med blyerts på ett A4-papper. De övar 

skuggning och olika tekniker. Detta är en uppgift som varar en lektion. 

 

Eleverna övar sin förmåga att se och att framställa en bild av sin hand med hjälp av blyerts, som 

är en traditionell teknik. Denna övning motsvarar inte så mycket av de mål som eleverna skall ha 

uppnått i slutet av det nionde skolåret, men detta verkar vara en uppgift som görs på grund av att 

en del elever inte hunnit med att slutföra uppgiften som varit innan, medan de som slutfört den 

får göra denna övning i väntan på de andra. 

 

                                                 
45 kommentar av läraren under intervju 1, Sverige 
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Intervju 2, Sverige 

 

Läraren undervisar år 7-9 i bild. Hon har undervisat i bild i fem år. Hon är utbildad 

gymnasielärare i textil och bild. Läraren är väl förtrogen med läroplan och kursplan och 

använder det genomgående i sin undervisning. Läroplanen finns med i det stora hela, i tänkandet 

och förhållningssättet. Kursplanen använder hon i upplägg och planering av ämnet i analys av 

det som ska finnas med i undervisningen, och i de lokala målen som sätts upp. Läraren påpekar 

att hon först och främst utgår från eleverna och deras omgivning och situation, vad som ligger 

närmast dem, sedan vad kursplanen säger. Hon planerar så att allt i kursplanen finns med under 

de tre år hon har eleverna sammanlagt, det är omöjligt att få med alla mål under varje termin 

eller läsår. Läraren anser inte att hon blir för styrd eller hindrad av varken läroplan eller kursplan, 

det finns ett stort tolkningsutrymme. Hon anser inte heller att något saknas i dessa styrdokument, 

utan känner att hon genom stödet av dessa dokument uppfyller målen i sin undervisning, inga 

mer konkreta förslag i läroplan/kursplan är nödvändiga. Inspiration till uppgifter får hon först 

och främst genom sin privata omgivning och de elever hon undervisar, genom samtal, genom 

sina egna och andras intressen. Hon tycker om att hitta nya former för undervisning och har 

minst en ny uppgift varje termin, som oftast revideras eftersom tiden går och nya intressen och 

nya elever kommer till. Genom varje utvärdering, som görs i slutet av varje termin kommer nya 

förslag och kommentarer till undervisning, uppgifter och lektionsupplägg.  

Problemet hon ser med styrdokumenten är ofta att varken tid eller ekonomiska resurser är 

tillräckliga om läraren inte har tillräckliga kunskaper, men personligen tycker hon att hon klarar 

av målen i sin undervisning tack vare sin breda kompetens och att de arbetar en hel del 

ämnesintegrerat. Om målen i styrdokumenten inte kan uppfyllas måste nya tekniker, planering 

av tiden och fortbildning till. 
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Analys av jämförelsen  

Genom detta arbete har jag ökat min förståelse kring vad styrdokumenten kan innebära i och 

betyda för bildundervisningen. Det har varit mycket intressant att jämföra de båda ländernas 

styrdokument och se vilka skillnader som kan förekomma. Detta är en relativt liten undersökning 

och den kan inte generaliseras till att gälla all bildundervisning, men kanske ge en inblick i hur 

det kan förhålla sig och ge ytterligare funderingar och frågor. De intervjuer och enkäter jag har 

genomfört med Nya Zeeländska deltagare har jag översatt från svenska till engelska, och sedan 

deras svar från engelska till svenska, vilket kan ha en viss försvårande effekt i hur frågor och 

svar har tolkats.  

 

Svaret på den första frågeställningen ”Vilka är skillnaderna i styrdokumentens föreskrifter, 

främst mål, som avser bildämnet i Nya Zeeland och Sverige?” är övergripande att jag har fått 

uppfattningen att Nya Zeelands styrdokument har en mer metodisk struktur och innehåller mer 

information än de svenska. Med detta syftar jag främst på de åtta olika nivåerna med sina fyra 

olika uppnåendemål för varje nivå, och de alla exempel på övningar och vilka uppnåendemål de 

olika övningarna innehåller. Något motsvarande detta finns inte i den svenska kursplanen.  

 

Det är svårt att genom de undersökningar jag har gjort se direkta orsaker till de skillnader som 

finns mellan Nya Zeelands och Sveriges styrdokument. Med stor säkerhet finns flera aspekter 

som påverkar hur ett lands läroplan ser ut, som kultur, historia, samhällsstrukur och politisk 

grund.  

 

För att hitta svar på den andra frågeställningen ”Hur anser sig bildlärare i Nya Zeeland och 

Sverige ha användning av styrdokumentens föreskrifter som avser bildämnet i 

bildundervisningen? Finns det skillnader mellan länderna?” användes enkäter och intervjuer. 

I resultatet av enkäten och intervjuerna svarade tre av de svenska lärarna att de använder sig av 

läroplan/kursplan genomgående i undervisningen, och två svarade att de använde den till viss 

del. Av de Nya Zeeländska lärarna svarade två att de använder sin läroplan genomgående, och 

tre svarade till viss del. Ingen av de nya zeeländska och svenska lärarna hade svarat att de inte 

alls använder läroplan/kursplan i sin undervisning. Detta visar totalt att de svarande från de båda 
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länderna anser att de har användning av styrdokumentens föreskrifter i sin undervisning antingen 

genomgående eller till viss del. Att de svarande har svarat på detta sätt kan dock även bero på 

hur de har tolkat frågan, men också vad de olika styrdokumenten innehåller, hur de skall följas 

av lärarna, och hur stor tolkningsfrihet lärarna anser sig ha av dessa dokument. Att resultatet ser 

ut på detta vis kan även bero på vad den lokala läroplanen innehåller och lärares erfarenhet av 

yrket.  

Av intervjuerna har det framkommit att lärare i de båda länderna använder sig av dessa 

dokument främst i betyg- och bedömningsprocesser och att det är ett bra stöd att falla tillbaka på 

då de redovisar målen och kriterierna för elever och föräldrar. Men de är också användbara i 

tänkande och förhållningssätt, upplägg och planering av ämnet. Jag tycker mig inte finna några 

större skiljaktigheter mellan de båda länderna i denna frågeställning. De flesta lärare i båda 

länderna anser sig ha användning av styrdokumenten i sin undervisning, mest i planering av 

undervisningens innehåll och bedömning.  

 

Av de svenska lärarna svarade tre att de anser att läroplanen är ett bra stöd så att de känner sig 

säkra på att undervisningen de ger är måluppfyllande, två svarade till viss del. De nya zeeländska 

lärarna svarade på samma sätt. Ingen ansåg att läroplanen inte var något bra stöd för detta. Att 

resultatet ser ut på detta vis kan också bero på lärarens erfarenhet av yrket och av bedömning i 

ämnet, men också på deras egen tolkning av målen och hur de transformerat målen till konkret 

lektionsinnehåll.  

 

De övriga frågorna i enkäten har ingen direkt förklarande funktion på mina frågeställningar. På 

dessa frågor visade det sig att de flesta lärare inte anser sig vara styrda eller hindrade av 

styrdokumenten, då de anser att det finns ett stort tolkningsutrymme och att de då har möjlighet 

att göra undervisningen intressant för både dem själva och eleverna. En svarande ansåg sig vara 

till viss del för styrd av svenska kursplanen då målen var svåra att nå med tanke på tid och de 

stora klasserna. En annan svensk lärare tyckte att målen i kursplanen skulle ses över och att de 

skulle bli tydligare, men att det då också skulle finnas en risk att bli mer styrd vilket läraren inte 

önskade. Ett intressant resultat var att de Nya Zeeländska lärarna ansåg att deras styrdokument 

inte behövde mer konkreta förslag i förhållande till målen för bildämnet, medan två av de 

svenska lärarna ansåg detta till viss del. 
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Den tredje frågeställningen: ”Hur väl stämmer de uppgifter som nya zeeländska och svenska 

lärare ger elever i bildundervisningen överens med målen för bildämnet i styrdokumenten? 

Finns det skillnader mellan länderna?” har jag undersökt under mina observationer. De 

uppgifter som lärare ger eleverna uppfyller i de allra flesta fall några eller flera av de mål som 

står i styrdokumenten. Det är mycket beroende på den tid som ges varje uppgift, det vill säga om 

uppgiften skall göras under endast en lektion eller under flera, men också om man integrerat fler 

ämnen i en uppgift, då är det lättare att uppfylla fler av målen i styrdokumenten. 

Det finns flera orsaker som kan göra att målen blir svåra att uppfylla, såsom stora klasser, brist 

på tid och resurser och brister i planering. Även elevernas eget ansvar för att uppfylla målen kan 

vara svagt (det sistnämnda gäller främst äldre elever). Det som lärare kan göra för att kringgå 

detta är att integrera ämnena och på det sättet få med fler mål, på villkoret att målen stämmer 

överens så att det inte blir ”tårta på tårta”. En svensk lärare påpekade att man i skolan borde gå 

igenom målen för de olika ämnena för att se vilka mål som kan sammanföras genom integrering 

av ämnena i undervisningen. På detta sätt minskas risken att eleverna missar ett mål men 

uppfyller ett annat mål om och om igen i olika ämnen. Det är också viktigt att på ett tydligt sätt 

informera eleverna om målen och det egna ansvaret för att uppfylla dessa. I Nya Zeeland 

uppfattade jag utifrån mina intervjuer och observationer att eleverna får uppgifter som varar 

längre än i svenska bildundervisningen, vilket kan vara bra för att få med fler mål i en uppgift. 

En uppgift som varar en längre tid tror jag kan innehålla fler mål än en uppgift som varar under 

någon eller några lektioner.  

 

Diskussion 

Jag tror att det finns både fördelar och nackdelar med båda ländernas föreskrifter för 

bildundervisningens mål. Jag uppfattar Nya Zeelands föreskrifter för mål tydligare, mer 

strukturerat och lättare att tolka till lektionsinnehåll, detta beror främst på att de har de fyra olika 

återkommande målen som sedan mer detaljerat förklaras för varje nivå i varje ämne. Läraren kan 

fokusera på hur målen ska nås under ett års tid eftersom målen förändras och specificeras för 

varje år. De övningsexempel som finns kan möjligen också underlätta för undervisning, då 
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läraren ser exempel på hur de olika målen kan uppfyllas. Samtidigt finns i detta system en risk 

att tolkningsutrymmet blir mindre, vilket möjligen också kan underlätta för planering och 

genomförande av undervisning samt bedömning, då målen begränsas. I den svenska kursplanen 

står målen övergripande och hur dessa skall uppnås under en fyraårsperiod, vilket jag tror kan 

medföra mer svårigheter att tolka målen och översätta dem till planering av lektionsinnehåll. Att 

samma mål gäller under en fyraårsperiod kan ge ett större tolkningsutrymme för läraren i sin 

planering av undervisning, men också betyda svårigheter för läraren i bedömning. Ett stort 

tolkningsutrymme innebär större frihet för både läraren och eleverna i lektionsinnehåll. Jag tror 

att om både lärare och elever kan göra det de tycker är roligt blir motivationen större och 

lärandet och resultaten ofta bättre.  

 

…även om vissa givna yttre rambetingelser alltid begränsar, så finns 

alltid möjligheterna att inifrån, från lärare och skolledning, skapa mer 

flexibla möjligheter, vilka ökar frirummet och möjliga handlingar. 46 

 

Min uppfattning är att det Nya Zeeländska styrdokumentet är mer konkret och mer metodiskt 

specifikt och blir då möjligtvis lättare att tolka i förhållande till undervisning och vad som 

förväntas av undervisningen. Svenska kursplanen är mer övergripande och öppen för egen 

tolkning, den innehåller inte specifika mål för varje årskurs som den Nya Zeeländska gör, vilket 

gör att den svenska kursplanen kräver en mer översiktlig planering av läraren. Att planera och 

hålla reda på alla mål under en fyraårsperiod kan nog vara svårare än att planera för ett år i taget. 

 

I urvalet av innehåll ur styrdokumenten finns flera aktörer, bland annat är det elever som kan 

påverka undervisningens innehåll genom accepterande eller motstånd och läraren har även vissa 

förväntningar och vissa villkor att hålla sig till i tolkningen av läroplanen. Men det är ändå just 

läraren som är huvudaktör i denna transformering och som har möjlighet att med hänsyn till 

dessa yttre betingelser utforma sin uppgift enligt vad hon eller han vill.47 

Elever påverkar innehåll på liknande sätt i de båda länderna, genom utvärderingar.  

 

                                                 
46 Linde 2000 s. 68 
47 Linde 2000 s. 56 
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I transformeringen av läroplanen har läraren valt vissa handlingar inom det frirum som finns att 

tillgå i det specifika ämnesstoffet. Läraren har en uppfattning av vad som är viktigt, delvis på 

grund av sina egna intressen men också efter vissa yttre betingelser. Läraren kan ställa sig frågan 

om det valda stoffet är en relevant tolkning av läroplanen, om det är populärt bland elever, och 

hur det tas emot av föräldrar och skolledning 48 Andra faktorer som påverkar är vilka möjligheter 

som finns och begränsningar som till exempel tid, klasstorlek och material. Lärarens eget 

intresse och uppfattning om vad som är viktigt för eleverna att lära sig i bild spelar stor roll i 

tolkning och transformering av lärpolanen/kursplanen, oberoende av i vilket land detta sker. De 

faktorerna Linde tar upp, till exempel ”läraren som individ”, och lärarens ”potensiella- stoff- och 

förmedlingsrepertoarer”49 tror jag har stor roll i påverkan på undervisningen både i Nya Zeeland 

och i Sverige. Denna faktor är individuell och det finns med all säkerhet större individuella 

skillnader än vilket styrdokument som ligger till grund. 

 

 I realiseringen av läroplanen, själva verkställandet av undervisningen finns en mängd faktorer 

som påverkar vad som verkligen når fram till eleverna av det stoff som läraren hade planerat. 

Vad mottagaren uppfattar och vad sändaren avser är inte alltid detsamma. 50 Yttre betingelser 

som klasstorlek, tid och material är ingen faktor som skulle kunna skilja bildundervisningen åt 

mellan Nya Zeeland och Sverige, då dessa är ungefär desamma. Det är också just dessa yttre 

rambetingelser som många lärare i både Nya Zeeland och Sverige anser vara det största hindret i 

undervisningen på grund av att det blir svårt att nå målen i styrdokumenten. Undervisningen 

skiljer sig åt beroende på vem som undervisar, även om alla lärare har samma föreskrifter att 

förhålla sig till. Detta har i sin tur att göra med kvalitén på undervisningen och den mottagna, 

realiserade läroplanen. 

 

Undervisningen kan också skilja sig åt beroende på vilken uppfattning läraren har av 

styrdokumenten. Lärare har enligt min undersökning lite olika uppfattning av styrdokumenten. 

Detta kan ha att göra med lärarens erfarenhet och upplevelse av läroplanen, mängden frihet att 

själv bestämma över innehållet, lärarens förmåga att översätta de specificerade normerna i 

läroplan till inlärningsaktiviteter, och vilka vägar som är valida och reliabla för att elever skall 

                                                 
48  Linde 2000 s. 56 
49  Linde 2000 s. 50 
50  Linde 2000 s. 56 
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prestera.51 Enligt den inblick jag har fått av lärares uppfattning av styrdokumenten verkar det 

som att lärare i Nya Zeeland totalt sett verkar vara mer nöjda med sin läroplan, och arbetar efter 

den aningen mer än de svenska lärarna gör. Detta kan delvis bero på att nya zeeländska 

läroplanen har olika mål för varje år som gör att de måste arbeta mer efter den och på så sätt blir 

vana vid att använda den. De flesta av lärarna i min undersökning svarade att de anser att de 

genomgående eller delvis har användning av styrdokumenten, främst i planering och 

bedömningsprocesser. Två av de svenska lärarna ansåg att det behövdes mer konkreta förslag i 

förhållande till undervisning i den svenska kursplanen för bildämnet, kanske är det verkligen så? 

Denna studie pekar på att många svenska lärare anser att ämnesintegrering är nödvändigt för att 

kunna uppfylla alla mål i styrdokumenten. Skulle den nya zeeländska mer systematiska metoden 

med samma övergripande mål i alla ämnen fungera i den svenska skolan? Jag kan se både 

negativa och positiva aspekter med båda ländernas styrdokument. Hur stort tolkningsutrymme är 

lagom och hur förhåller sig denna faktor till bedömning i bildämnet? Behöver den svenska 

kursplanen för bild mer konkreta förslag till undervisning i förhållande till målen? Anser sig 

bildlärare i Sverige vara i behov av mer konkret strukturerad och metodisk information i 

läroplanen för bild? Kanske skulle det vara till hjälp om svenska bildlärare fick information om 

vad den nya zeeländska läroplanen för ”The Arts” innehåller för att på så sätt få andra perspektiv 

i hur informationen kring undervisning och lärande i bild kan se ut.  

Hur man svarar på dessa frågor är mycket individuellt och beroende på ett flertal faktorer. Dessa 

frågor skulle vara intressanta att utforska i vidare undersökningar. Jag anser att 

tolkningsutrymmet finns i båda ländernas styrdokument, men att den nya zeeländska modellens 

mål är lättare att tolka till undervisning och då också lättare i bedömningsprocesser. Jag tror att 

delar av modellen skulle fungera bra i den svenska skolan, då jag anser att mer konkreta och 

systematiskt metodiska föreskrifter kan vara till hjälp i bildundervisningen då bild är ett ämne 

som ej är så avgränsat och inramat som många andra ämnen i skolan. Tolkningsutrymmet tror 

jag finns ändå, om läraren själv har en bred repertoar 
52, kunskaper i ämnet och bra 

tolkningskunskaper för att undervisa i bild. 

 

”Läraren som individ” handlar om lärarens frihet i tolkningen av läroplanen beroende på vilket 

                                                 
51  Dorn 1999 s. 215 
52  Linde 2000 s. 50 
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ämne läraren undervisar i, ju mindre avgränsat och inramat ett ämne är desto större frihet och 

personlig ämnestolkning har läraren i tolkningen av stoffet.53 Jag tror att bild är ett sådant ämne 

där läraren har stor tolkningsmöjlighet för att ämnet inte är så avgränsat och inramat. Hur stora är 

klyftorna mellan bildundervisning beroende på läraren som individ och till exempel 

historiaundervisning (som är ett avgränsat och inramat ämne54) beroende på läraren som individ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
53  Linde 2000 s. 50 
54  Linde 2000 s. 50 
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Bilaga 1. Sida 1/4 

Enkätfrågor 

 
Här följer några frågor om bildundervisning för åldrarna 11-16år. Jag skulle vara mycket tacksam om du vill ta 
dig tid att besvara frågorna. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att användas i mitt 
examensarbete vid Umeå Universitet där jag studerar till gymnasielärare. Detta arbete handlar om användningen 
av läroplan och kursplan och skillnader mellan Nya Zeeländska och Svenska bildundervisningen. Jag sänder 
denna enkät till svenska bildlärare och  bildlärare i Nya Zeeland, för att få en bredare undersökning.  
 
När du har besvarat frågorna vänligen skicka tillbaka dina svar till min mailadress: carlsson_linn@hotmail.com 
 
Tack för din medverkan!  
 
MVH Linn Carlsson 

 
Vänligen fyll i dina svar under varje fråga. När du besvarar frågorna tänk 

på att du skall utgå från din situation idag som bildlärare. Vänligen fyll 

även i kommentarer utöver dina ikryssade svar! 

 

1). Hur pass förtrogen är du med läroplanens/kursplanens föreskrifter? 

(sätt ett x efter det förslag som passar bäst): 

väl förtrogen  

förtrogen  

inte förtrogen 

kommentar:  

2). Hur mycket använder du dig av läroplanen/kursplanen i din 

undervisning? (sätt ett x efter det förslag som passar bäst): 

genomgående 

till viss del  

inte alls  

kommentar: 

3). Anser du att du blir för styrd av läroplan/kursplan i din 

undervisning? (sätt ett x efter det förslag som passar bäst): 

ja 

nej 

till viss del  

kommentar: 

4). Anser du att läroplanen utgör något hinder för dina egna tankar och 

idéer i din undervisning? (sätt ett x efter det förslag som passar bäst): 

ja 

nej  

till viss del 

kommentar: 

 



 

Bilaga 1. Sida 2/4 
5). Anser du att läroplan/kursplan är ett bra stöd för dig som lärare så 

att du känner dig säker på att den undervisning du ger är måluppfyllande? 

(sätt ett x efter det förslag som passar bäst): 

ja 

nej  

till viss del 

kommentar: 

6). Anser du att det finns ett behov av att utöka läroplanens/kursplanens 

innehåll med mer konkreta förslag i förhållande till målen för bildämnet? 

(sätt ett x efter det förslag som passar bäst): 

Ja  

nej 

till viss del 

kommentar: 
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Dear Teacher,  

I have attached a short questionarie about visual art in New Zeeland schools. The findings will be used in my 
examwork at Umea University in Sweden where I am currently studying to become a highschoolteacher. Im 
sending questionaries to teachers in Sweden and in New Zealand. My exam is about the use of the curriculum 
and differencies in teaching between the countries.  

I would be grateful if you could take the time to fill in the questionarie below. All the the information given will 
be handled confidentially. When completed would you please return the questionaire with any additional 
thoughts you may have to carlsson_linn@hotmail.com 

Thank you, 

Kind regards                               

Miss Linn Carlsson 

 

1) How familiar do you concider yourself to be with the curriculums regulations? (put an x at the word that is 

best fitting):  

well familiar            

familiar               

not familiar  

comment...................................................................................................................................  

2) How much do you use the curriculum in your teaching? (put an x at the word that is best fitting): 

all time    

partly 

not at all 

comment...................................................................................................................................  

3) Do you consider the curriculum to be too controlling for you in your teaching? (put an x at the word that is 

best fitting): 

yes 

partly 

no    

comment...................................................................................................................................  

4) Do you believe the curriculum is obstacling/disturbing your own ideas and thoughts in your teaching? (put an 

x at the word that is best fitting):  

yes 

partly  

no     

comment...................................................................................................................................  

5) Do you believe you get good support from the curriculum in order to teach goal-directed? (put an x at the 

word that is best fitting): 

yes     

partly 

no      

comment...................................................................................................................................  
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6) Do you consider there is a need of increasing the curriculums contents with more concrete propositions in 

relation to the goals set in the curriculum for the visual arts? (put an x at the word that is best fitting): 

yes 

partly 

no     

comment...................................................................................................................................  

 



Bilaga 2. Sida 1/1 

Intervjufrågor 

 
Några av dessa frågor är samma som i enkäten. Under intervjuerna utvecklas svaren och ytterligare sidofrågor 
har ibland ställts beroende på svaren. Sidofrågor redovisas inte här, däremot om det var något av intresse har 
svaren av dessa frågor redovisats i resultatet. 
 
Hur pass förtrogen är du med läroplanens/kursplanens föreskrifter? 
 
Hur mycket använder du dig av läroplanen/kursplanen i din undervisning?  
 
När använder du dig av kursplanen? Ex planering, undervisning, uppgifter… 
 
Vad använder du informationen ur kursplanen till? 
 
Anser du att du blir för styrd av läroplan/kursplan i din undervisning? 
 
Anser du att läroplan/kursplan utgör något hinder för dina egna tankar och idéer i din undervisning? 
 
Saknar du något i läroplan/kursplan? 
 
Anser du att läroplan/kursplan är ett bra stöd för dig som lärare så att du känner dig säker på att den undervisning 
du ger är måluppfyllande? 
 
Varifrån får du idéer till de uppgifter som du ger eleverna? 
 
Anser du att alla uppgifter du ger eleverna uppfyller något eller några av målen i kursplanen? 
 
Anser du att det finns ett behov av att utöka läroplanens/kursplanens innehåll med mer konkreta förslag i 
förhållande till målen för bildämnet? 

 

 
 


