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Sammanfattning 
 
I denna uppsats undersöks bildlärares syn på bedömning och betygsättning vid gymnasieprogram 
med estetisk inriktning. Skälet till att vi valt detta ämne är att många lärare verkar uppleva 
betygsättningen som något negativt, och som blivande lärare är det viktigt att vara väl insatt i 
dagens betygsystem. Ett betungande ansvar tillfaller den betygsättande läraren eftersom betygen 
har konsekvenser för elevers framtida val av högre utbildning och yrke. I och med att det nya 
betygsystemet har införts har också trovärdigheten i lärarnas professionella 
bedömningskompetens synliggjorts. Betygen skall numera kommuniceras till eleverna på ett 
tydligt sätt. Våra frågeställningar fokuserar de intervjuade bildlärarnas attityder gentemot 
betygen, den praktiska tillämpningen av betygsystemet, samt den problematik som detta system 
ger upphov till. Centrala begrepp i denna uppsats är objektivitet, likvärdighet och rättvisa vid 
bedömning och betygsättning av elevers bildskapande. Som undersökningsmetod används en 
kvalitativ intervjuform där tre lärare i bildämnet intervjuas kring betyg och bedömning. Resultatet 
visar att samtliga informanter genomför betygsättning enligt egna modeller utformade utifrån 
nationella styrdokument. Trots att lärare utgår utifrån gemensamma direktiv i syfte att främja 
likvärdighet och rättvisa, är tolkningen av styrdokumenten alltid personlig och subjektiv, vilket 
leder till att det förekommer variationer i hur lärare bedömer och betygsätter elevers 
bildskapande. Samtliga informanter visar på att mångfald och variation i undervisning, 
examinationsform och bedömningsmetod ger fler elever möjlighet att ta till sig ny kunskap. 
Därför är det viktigt att både undervisning och examinationsformer varieras för att ge fler elever 
möjlighet att komma till sin rätt. I diskussionen resoneras det kring hur gemensamma mål, 
riktlinjer och kriterier kan bidra till att ge alla elever en likvärdig utbildning oavsett var det 
anordnas. 
 
Sökord: bedömningskompetens, betygskriterier, bildbedömning.
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1. Inledning 

 

Bedömning och betygsättning upplevs av många lärare som komplext och problematiskt. Under 

den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen har vi observerat att många lärare upplever 

betygsättningen och betygens konsekvenser för undervisningen som något negativt. Vissa har till 

och med uttryckt att de anser att betygssystemet eventuellt leder till att elevers 

kunskapsutveckling hämmas. Ett antagande är att denna inställning till betygssystemet finns hos 

lärare inom alla ämneskategorier i gymnasiet, dock har vi valt att inrikta oss på det praktisk-

estetiska ämnet bild.  

 

Skolan är en institution som är öppen för insyn och det är inte ovanligt politiker och samhälle 

uttrycker åsikter om skolans verksamhet. Betygssystemet utgör ständigt ett diskussionsämne 

som debatteras både inom och utanför skolans fyra väggar. Nytt i jämförelse med tidigare 

system, är att bedömningen måste kunna ”kommuniceras till eleverna på ett begripligt sätt.” 

(Skolverket 2002:17). Det är inte längre ovanligt att missnöjda elever försöker omförhandla 

betygen då dem uppfattas som orättvisa och/eller att föräldrar lägger sig i betygsättningen av 

barnens kunskaper. Det nya betygssystemet har lett till att trovärdigheten i lärarnas 

professionella bedömningskompetens synliggjorts. Tidigare outgrundliga kriterier för 

bedömning har hamnat i fokus och dagens betygssystem bjuder till insyn och argumentation 

på ett sätt som skiljer sig avsevärt från tidigare. Detta har både för och nackdelar, men 

framförallt ökar vikten av att finna ett fungerande förhållningssätt till betygen, oavsett vad 

man anser om betygssystemet som sådant (Skolverket 2002).  

 

Vidare finns bristfällig tillgång till aktuell forskning som behandlar betygsättning och 

bedömning inom bildämnet. Därmed är det svårt att finna svar på de frågetecken som uppstår 

i samband med bedömning och betygsättning. Exakt vad är det egentligen som bedöms och 

betygsätts i ämnet bild? Är eleverna införstådda med hur betygsättning och bedömning av 

deras kunskapsutveckling sker? Är det elevernas tekniska kunnande, hur väl de kan 

presentera en produkt, är det seendet eller deras kreativitet som bedöms och värderas? 

Förvisso är kunskap en komplex sammansättning av olika komponenter, men hur värderas 

dessa egenskaper och färdigheter i förhållande till varandra? Hur kan man betygsätta konst 
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eller konstnärliga intentioner, utan att utlåtandet färgas av den egna smaken och utav 

sammanhanget? Med anledning av de många dilemman uppstår i samband med bedömning 

av elevers bildskapande, anser vi detta vara ett område ytterst relevant för vår kommande 

lärarprofession och som vi därför behöver fördjupa våra kunskaper inom. Denna 

undersökning har avgränsats till att undersöka den problematik som dagens betygsystem ger 

upphov till, med särskilt fokus på honnörsord som objektivitet, likvärdighet och rättvisa, och 

kan ses som ett led i vår utveckling till kompetenta, rättvisa och objektiva lärare. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur gymnasielärare inom program med estetisk inriktning 

förhåller sig till och tillämpar dagens betygssystem. Vi ämnar undersöka vilken problematik 

dagens betygsystem ger upphov till och är intresserade av att ta reda på hur betygen påverkar 

undervisning och inlärning. 

Vår förhoppning är att arbetet med denna uppsats skall ge ökad förståelse för bedömning och 

betygsättning inom bildämnet. 

Utifrån dessa övergripande syften har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur ser bildlärare på bedömning och betygsättning inom det egna ämnet? 

2. Hur tillämpas dagens betygsystem?  

3. Vilken problematik uppstår i samband med dagens betygsystem?  

4. Hur eftersträvas likvärdighet, objektivitet och rättvisa vid bedömning och betygsättning? 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en historisk betygsgenomgång, där betyg- och bedömningssätt summeras 

både allmänt och mer ingående vad avser bildundervisning genom tiderna. En viss kunskap om 

historiska perspektiv på ämnet ansåg vi vara nödvändig för att kunna förstå betygsystemets 

förändringar och den betygsättningstradition som föregått de metoder som används idag. Därefter 

behandlas i naturlig ordning dagens betyg- och bedömningskriterier med tillhörande genomgång 

av styrdokument och relevant litteratur. Efter detta följer en beskrivning av den 

undersökningsmetod vi valt att använda oss av i denna studie, och därefter löper 

resultatgenomgång med sammanfattade intervjuer och tillhörande tolkning och analys av dessa. 

Avslutningsvis diskuteras och konkluderas resultatet i förhållande till syfte och frågeställningar. I 

diskussionen förs även ett resonemang kring undersökningens validitet och litteraturens relevans.
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2. Bakgrund  

I samband med att vi har studerat tidigare forskning, har vi funnit flera teorier om betygsättning 

med allmängiltig relevans för vår undersökning. Då det inte finns mycket tidigare forskning inom 

det precisa område vi avser avgränsa oss till har vi främst använt oss utav litteratur som 

behandlar området betyg och bedömning utan speciell inriktning mot bildämnet. Förhoppningsvis 

kan detta även bidra till att bredda vår syn på bedömning och betygsättning. 

För att kunna förstå bedömning och betygsättning inom bildämnet är det viktigt med viss 

förståelse för hur ämnet som undervisningsområde är uppbyggt, och för att förstå dess 

uppbyggnad krävs kunskap om betygen och bildundervisningens bakgrund dvs. varför och hur 

det blivit vad det är idag. Därför följer här en sammanfattad historik av de förändringar som 

bildämnet och betygssystemet genomgått under 1900-talet. 

Vad anbelangar de historiska aspekterna på betygsystem och dess traditionella tillämpning av 

dessa betyg har Håkan Anderssons Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg (1999) och 

Sten Petterson samt Gunnar Åséns litteratur Bildundervisningen och det pedagogiska rummet 

(1989) varit till stor hjälp. Även Skolverkets (2006) och Högmans (2007) publicerade länkar om 

betygshistorik har används inom detta område. Vid utredningen av historiska och samtida 

styrdokument har vi också nyttjat de publikationer som publicerats av Skolverket 

Gymnasieskolan – Styrdokument, Kurser och betyg (2005, 7 feb), samt Skolverket Programmål 

(2005, 22 februari). Vidare refererar vi även i denna del till Michael Parsons How we understand 

art: a cognitive developmental account of aesthetic experience(1987). 

 

2.1 Historik 

"Med betyg inom skolväsendet menar man ett samlat mått på en elevs skolprestation under en 

viss tidsperiod." (Högman 2007: inledande ord ur kapitlet Betyg). Det första betygssystemet som 

användes i Sverige var ett sjugradigt absolut betygsystem som infördes i folkskolan redan 1897 

och kom att stanna kvar i bruk fram till 1960-talet (Högman 2007). Elever fick även betyg i 

ordning och uppförande enligt en tregradig betygskala. Ordet absolut tyder på vilket synsätt på 
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kunskap som rådde, och förutsatte att det existerade en absolut, sann och säker kunskap. Den 

kunskap som fördes vidare till elever, var dock i högsta grad varierande. Den skiftande från lärare 

till lärare och ämne till ämne, vilket berodde på att det fanns få instruktioner om vilka 

kunskapskrav de sju betygsgraderna motsvarade. Detta ledde till att betygen blev kritiserade som 

svårligen jämförbara och därmed förklarades odugliga som urvalsinstrument till högre 

läroinstanser (Skolverket 2006). 

Under det absoluta betygssystemets epok skedde på 1920- och 30-talet ett flertal statliga 

utredningar av teckningsämnets roll vid läroverken, bland annat underströks ämnets praktiska 

utbildningsvärde ur allmänutbildningssynpunkt i läroverkets stadgar 1928. Teckning blev ett 

tvåtimmarsämne i realskolan som ingick på gymnasieskolans samtliga linjer. Under tidigt 30-tal 

genomfördes fler utredningar och i förslag på nya undervisningsplaner fick teckningsämnets 

smakfostrande egenskaper allt större utrymme. I 1933 års undervisningsplan fastställdes 

konsthistoria och stilhistoria som nya moment i ett komprimerat teckningsämne och därmed 

skedde en förskjutning från praktisk färdighetsträning till en mer teoretisk konst- och smakfostran 

(Petterson & Åsén 1989). 

Diskussioner började föras kring huruvida teckningslärarutbildningen, som dittills varit förlagd 

vid Tekniska skolan, eventuellt borde förflyttas till ett särskilt institut som prioriterar de 

studerandes kommande lärarprofession. Således döptes år 1945 Tekniska skolan i Stockholm om 

till Konstfackskolan vilket medförde att utbildningen fick en tydligare konstnärlig anknytning 

och skiljs från teknik. Detta öppnade för nya idéer om teckningsundervisning och 

konstuppfostran som växte sig allt starkare. Under teckningslärarnas 40-tal betonades vaksamhet 

mot inflytande av bilder från omgivningen samt en estetisk fostran som lärde folk att uppskatta 

god kvalité (Petterson & Åsén 1989). 

Bildande konst blev ett viktigt begrepp inom estetiska ämnen. Vidare var det ej längre lärarens 

funktion att korrigera fel och ändringar utan läraren skulle fungera som kunnig rådgivare med 

kunskap om de arbetstekniker som stämde överens med elevernas befintliga eller förmodade 

utvecklingsnivå (Petterson & Åsén 1989). I Michael J. Parsons How we understand art: a 

cognitive developmental account of aesthetic experience (1987) valideras påståenden om 

konstförståelse som någonting bildande och utvecklande för elever och om konstförståelsens 
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utveckling i olika stadier. Eller som författaren uttrycker sig; en dialog mellan vuxna och unga är 

ett av de mest effektiva sätten att nära utvecklingen av estetisk medvetenhet då den bör präglas av 

ständiga utmaningar för att nå vidare till nästa nivå.  

Efter andra världskrigets slut präglades samhällslivet av en blomstrande konst och 

kulturpropaganda. Konsten fick ett ökat inflytande i skola och samhälle och den moderna 

konstens abstrakta och modernistiska genomslag banade väg för en revidering av rådande normer 

för bedömning av elevers bilder. En idé uppkom, som låg väl i tiden, om att staten, skolan, ämnen 

och lärare skulle utveckla elevernas personlighet genom demokratisk uppfostran (Petterson & 

Åsén 1989). Idéer om fritt skapande fick stort genomslag under 50-talet och med det förändrades 

även sättet att bedöma bilder och material. Genom att modern och abstrakt konst användes i 

större utsträckning förflyttades fokus från avbildning till uttryck för personliga tankar, känslor 

och idéer. Således blev undervisningen friare och närmade sig konsten. Dock stod gamla 

färdigheter kvar, som stillebentecknande samt perspektiv. Konstfostran och konstkännedom 

erhöll plats i kursplan som slutmål, medan fritt skapande blev både ett mål i sig och ett medel att 

nå andra mål. Principer kring att individualisera undervisningen kom att innebära att läraren blev 

tvungen att ta hänsyn till varje enskild elev då undervisningen tidigare anpassats efter en hel 

klass. Även lärarens inställning och personlighet ansågs avgörande för elevernas resultat. Alla 

dessa faktorer, och fler därtill, bidrog till en förändring av kriterierna för bedömning och 

betygsättning. Tidigare krav på korrekt och realistisk avbildning höll på att försvinna, och därmed 

uppstod ett problem i vad som skulle bedömas i samband med det fria skapandet. Om det fria 

skapandet var ett uttryck för elevernas personlighet, hur skulle det då betygsättas? Läraren 

bestämde sina egna kriterier exempelvis bildspråkets klarhet i förhållande till bildstilen, grad av 

personligt uttryck eller anlag, talan etc. men bedömningen skulle knytas an till sociala och 

kulturella konventioner. Kriterierna blev allt osynligare för eleverna (Petterson & Åsén 1989). 

År 1962 infördes det relativa betygssystemet, även kallat grupp- eller normrelaterat betygsystem, 

som lösning på det absoluta betygsystemets problem. Vad som menades med ordet relativ tvistas 

det dock om;  

”Man uttrycker att ’betygen är relativa mått i förhållande till medelprestationen’. I ett 

yttrande… menar Henrysson och Wedman att ’relativ’ syftar på att betygsskalan 
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bygger på en iakttagen fördelning och rangordning av en stor grupp elever. Skalan 

sägs vara relativ i förhållande till gruppen… Man kan säga att betygsskalan i och med 

det relativa tänkandet, ’tvingades’ in i en fördelning som visserligen hade konstaterats 

i empiriska undersökningar men ändå i fortsättningen av många, om en felaktigt, kom 

att uppfattas som en naturlag…” (Andersson 1999:17).  

Det relativa betygssystemet medförde en reformering av betygsskalan. Det ansågs tillförlitligt 

och rättvist att jämföra och rangordna eleverna sinsemellan för att kunna garantera ett rättvist 

urvalssystem till högre studier. Betygen vilade numera på en matematisk teori om 

normalfördelning, och de fördelades enligt denna grundtanke efter en femgradig betygsskala där 

endast en viss procent av eleverna kunde tilldelas ett visst betyg. Bland de förordningar som 

behölls i övergången från det absoluta till det relativa betygssystemet fanns de tregradiga betygen 

i ordning och uppförande som inte upphörde förrän i början av 1970-talet (Skolverket 2006). 

Under det relativa betygssystemet på 60-talet så fortsatte ämnets roll att fungera som 

smakfostrande, något som motiverades genom att tillskriva ämnet personlighetsdanande kvalitéer 

vilket ansågs betydelsefullt för elevers kulturella allmänbildning. Dessa kvalitéer betonades 

ytterligare i och med att teckningsämnets omfattning minskade för att istället införlivas i andra 

ämnen specifika för yrkeskvalificerande moment. Konst och musikhistoria föddes som nytt ämne 

på humanistiska, samhälls- och naturvetenskapliga linjer med anknytning till historieämnet för att 

"tillgodose krav på estetisk fostran och kulturell allmänbildning" (Petterson & Åsén 1989:116). 

Teckningsämnet blev därmed ej längre är obligatoriskt för någon, utan valfritt (Petterson & Åsén 

1989). I mitten av 60-talet inleddes försök till att ge det blivande bildämnet en mer vetenskaplig 

förankring för att motverka dess låga status ty innan dess hade ämnet ingen egen forskning i 

Sverige. Mot 70-talet ledde en högteknologisk utveckling till aktualisering av frågor gällande 

medias kommunikation och inflytande, masskonsumtion och kommersialisering, samt om 

kulturimperialism. Det blev en fråga om att lyckas medvetandegöra, analysera och ifrågasätta det 

kommersiella bildspråkets makt. Detta ledde till att Bild och form blir obligatoriskt inom vissa 

program och kurser. Dock var ämnet fortfarande ett tillvalsämne på de flesta linjer (Petterson & 

Åsén 1989). Nyttoteckningen överförs med tiden till speciella utbildningsvägar samtidigt som 

bildämnet i grundskolan och på vissa linjer i gymnasium kvalificerats i uppgifter och mål. 
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Momentet bildanalys tillkom under 80-talet som ett led i det kritiska granskandet av de bildspråk 

som existerar i omgivningen. Därför fick ämnet ett mer kulturpolitiskt ansvar i skolan. Den 

största förändringen som detta årtionde frammanade var att i enlighet med Lgr 80 så bytte 

Teckningsämnet namn till Bild för att bättre representera ämnets mer varierade innehåll. 

Bildämnet kom också att ses som ett kommunikativt ämne, och närmade sig därmed de andra 

språkämnena (Petterson & Åsén 1989). 

Ur Lgr 80:  

"'eleverna skall utveckla sin förmåga att självständigt skapa och att tolka och kritiskt 

granska olika typer av bilder', att eleverna ska tränas att granska bildernas påverkan och de 

krafter som styr utbudet av olika bilder samt att deras 'lust att arbeta med bilder' skall 

stärkas. Undervisningen skall också enligt målen 'väcka intresse och respekt för värden i 

egna och andras konst och kulturmönster' och vänja eleverna vid att 'efterfråga en bra barn 

och ungdomskultur'." (Petterson & Åsén 1989:115). 

Avvecklingen av det relativa betygssystemet kom efter ett ifrågasättande av vad de relativa 

betygen egentligen stod för. Kritiken som framfördes gällde i första hand att relativa betyg inte 

mätte elevers egentliga kunskaper i ett ämne utan endast beskrev hur elever förhöll sig till andra 

elever nivåmässigt i samma ämne (Andersson 1999). Därmed kunde samma kunskaper i ett ämne 

betygsättas olika från klass till klass och lärare till lärare. Läget förvärrades då det framkom att 

den enskilde läraren fördelade betyg i den enskilda klassen efter de angivna procenttalen. 

Dessutom började man betvivla riktigheten i att ha en matematisk teori om normalfördelning som 

utgångspunkt för betygsättningen, då teorin företrädesvis fokuserar sådant som fastställs av 

tillfälligheter exempelvis som elevantal. Det som åsyftades var att en människas studieprestation 

borde bero på andra faktorer såsom flit, motivation, studieinsats etc. (Skolverket 2006). Denna 

kritik kring vad de relativa betygen stod för, kom att ge understöd åt försöken att utforma ett 

målrelaterat betygssystem (Andersson 1999).  

År 1989 beskriver Petterson och Åsén bildämnets syfte som förberedande och fostrande, där 

ämnets främsta uppgift är att fostra eleverna till medvetna och kritiska bildkonsumenter. 

Bildämnets syfte är att eleverna skall förmå framställa och använda bilder samt tolka och värdera 
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det bildutbud som förekommer i dagens moderna massmediesamhälle där rollen som konsument 

kräver mer och mer (Petterson & Åsén 1989). 

 

2.2 Bildämnets syfte och programmål  

Bildämnets syfte är idag, enligt den nationella kursplanen, att utveckla förmågor såsom 

kreativitet, konstnärligt skapande samt att utveckla ett analyserande tänkande inom bild och form 

som informerande motvikt till dagens mediesamhälle (Skolverket 2005:22 februari). Ämnet skall 

bidra till både praktiska och teoretiska kunskaper, ur ett modernt såväl som traditionellt 

perspektiv. Fyra kurser ingår i ämnet: 1. Bild och form (grund), 2. Bild och form (fördjupning), 3. 

Bild och 4. Form (Skolverket 2005: 22 februari).  

”Estetiska programmet syftar till att ge grundläggande kunskaper inom kultur och estetik 

samt att ge möjlighet att allsidigt utveckla förmågan till skapande, inlevelse och uttryck. 

Programmet syftar vidare till att ge eleverna vana vid att möta, uppleva och analysera 

uttryck inom olika konstarter samt till att förbereda för fortsatta studier och för lärande i 

arbetslivet inom såväl estetiska som andra verksamhetsområden.” (Skolverket 2005:22 

februari). 

 

2.3 Dagens gymnasieskola, styrdokument och betygssystem 

Vi har hämtat information om nationella styrdokument och kursplaner på Skolverkets hemsida. 

Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) finns där som nedladdningsbar pdf-fil 

(Skolverket 2007). Eftersom syfte och frågeställningar utformats utifrån rådande styrdokument 

hänvisar vi fortlöpande genom hela arbetet till nationella läroplaner och kursplaner för ämnet bild 

på gymnasieskolan. Då dessa skrivelser utgör så essentiella inslag i vår kommande yrkesutövning 

att är det ett självklart val att frekvent referera till dessa dokument i vår diskussion kring 

betygsättning och bedömning.  
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För verksamma inom dagens skola finns följande styrdokument att tillgå: Lpf94, skollagen, samt 

nationella programmål, kursplaner och betygkriterier. From den 1 juli 1994 gäller Lpf94 som 

läroplan för gymnasieskolan och de övriga frivilliga skolformerna. Utifrån dessa dokument skall 

all undervisning inom Sveriges rike utformas, utföras och utvärderas. Vad innehåller då 

respektive styrdokument? Läroplanen är en tvingande förordning som regeringen utfärdat. Det 

finns tre stycken: Lpfö, Lpo och Lpf – en för respektive skolform vilka samtliga är uppbyggda på 

samma sätt utifrån en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. I läroplanen finns 

skolans värdegrund formulerad tillsammans med grundläggande riktlinjer och mål för 

undervisningen. Dessa är uppdelade i strävansmål, som man skall sträva efter att uppnå, och 

uppnåendemål, som samtliga elever skall uppnå. Skollagen anger skolans grundläggande uppdrag 

och beskriver dess övergripande verksamhetsmål (Skolverket 2005:7 februari).  

I läroplanen står det att läsa om likvärdighet. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning, 

vilket innebär att undervisningen måste anpassas till elevernas behov för att alla skall ha 

möjlighet att uppnå goda resultat. Likvärdighet betyder inte att utbildningen skall se exakt 

likadan ut överallt, utan att alla elever skall gå ut gymnasiet med en utbildning av (lika) värde 

oavsett elevens personliga ”inlärningstyp”. "Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. ...( ) utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var 

i landet den anordnas". (Skolverket, 2007:Skollagen:2 & 9 §§) Läraren bör alltså uppmuntra 

eleverna att utveckla sin personliga potential, och alla elever måste ses som individer med olika 

styrkor respektive svagheter.  Där står även att "Hänsyn skall tas till elevernas olika behov, 

förutsättningar och kunskapsnivå...( )... Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla.” 

(Skolverket 2007:Lpf94:1.1). 

I nationella programmål, kursplaner och betygkriterier tydliggörs kraven på undervisning och 

utbildning. Varje nationell kurs har sin egen kursplan som beslutats av skolverket. Däri anges 

syfte och mål samt vilken kunskapsnivå eleverna skall ha uppnått vid kursens slut. Kursplanen 

beskriver alltså om vilka mål som skall uppnås och anger den önskvärda riktningen för hur 

elevers kunskapsutveckling skall möjliggöras. Den utgör en sammanhållande riktningsram för 

ämnet, som anger vad som är mest väsentligt i ett ämne samt dess huvudsakliga innehåll, dock 

utan att för den skull prioritera bland detta (Skolverket 2001). För likvärdighetens skull skall 

varje verksam lärare följa de nationella kursplanerna (Skolverket 2004). En lokal kursplan 
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behöver inte finnas på skolor eller i ett ämne, men om dessa finns skall lärare utgå ifrån dessa då 

dessa kriterier baseras på de nationella styrdokumenten. Vad som däremot alltid måste finnas är 

en lokal arbetsplan som fastställer hur den aktuella skolan avser arbeta för att nå de fastställda 

målen. Denna arbetsplan utformas på kommunal nivå (Skolverket 2006).  

Av staten är lärare ålagda att bedöma och betygsätta de elever som ingår i lärarens 

undervisningsgrupp. Den konkreta utformningen av betygsättningen är ett uppdrag som åligger 

den enskilda skolan och den enskilda läraren. På Skolverkets (2006) hemsida finns information 

om hur elevers kunskaper skall bedömas i förhållande till angivna kunskapskvaliteter, i form av 

mål och kriterier. Dagens betygsystem är målrelaterat vilket innebär att eleverna inte längre 

bedöms i relation till varandra utan enbart i förhållande till kursmål och betygskriterier. Betyg 

sätts efter varje avslutad kurs. Kurserna kan omfatta 50, 100, 150 eller 200 poäng, dock kan 

större kurser förekomma. Dessa poäng anger timantal, även om eleven behövt fler eller färre 

timmar för att uppnå kursmål gäller betyget alltid det antal timmar som kursen avser. 

Betygsskalan består av Godkänd (G), Väl godkänd (VG) och Mycket väl godkänd (MVG). För 

att nå betyget Godkänd skall samtliga mål och kriterier vara uppfyllda. Däremot finns det för de 

högre betygen föreskrifter som medger att en god måluppfyllelse ibland kan vara kompensatorisk 

då den kan tas i beaktelse framför en bristande måluppfyllelse i andra (Skolverket 2004). Med 

andra ord kan vissa egenskaper eller färdigheter kompensera för andra, bristande färdigheter 

inom ett ämne, när det gäller ett högre betyg än G. Dock gäller inte detta betyget G då alla krav 

måste vara uppfyllda för att få detta betyg.  

Andersson (1999) påvisar de förändringar som gjorts, från de relativa och absoluta 

betygssystemen till det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet vi har idag. Det finns numera 

tydliga anvisningar om vad olika kunskaper och kunskapskvaliteter motsvarar. Det nya systemet 

ger bättre information om elevers kunskaper och deras kunskapsutveckling än tidigare 

betygssystemen tillhandahöll. Vidare påpekar Andersson (1999) att syftet inte är att rangordna 

eleverna i förhållande till varandra. Ordningsbetyget har reviderats bort från betygsystemet, dock 

är det fortfarande som Skolverket (2001) föreskriver, ett urvalssystem.  

Det nya mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet är ett uttryck för ett alltmer individualiserat 

samhälle där skolans individutvärdering ingår, menar Andersson (1999).  Skolan betonar 
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individens möjlighet att på olika sätt visa att hon uppnått diverse mål och betygskriterier. I 

Helena Korps Kunskapsbedömning – hur, vad och varför (2001) beskriver författaren 

begreppsliga ramar för kunskapsbedömning såsom vad som skall bedömas, modeller för 

bedömning, dess kvalitet samt de faktorer som påverkar den. Vad gäller betygsättning är det 

viktigt att betygskriterierna inte ersätter kursmålen utan att de används i relation till kriterierna 

för respektive kurs vilket ställer krav på dess utformning, enligt Skolverket. De får alltså inte vara 

alltför specificerade då risken finns att de i så fall blir mer styrande än målen, vilket ej är avsikten 

med betygskriterierna (Skolverket 2005:7 februari).  

Skolverket formulerar sin syn i ämnet på detta vis: ”Det finns inga perfekta betygssystem. Alla 

betygssystem måste dock, för att vara trovärdiga, framstå som rättvisa, jämförbara och rätta 

(rimliga)." (Skolverket 2002:18). I en annan av Skolverkets publikationer, Bedömning och 

betygsättning - kommentarer med frågor och svar beskrivs likvärdighet och rättvisa som” 

grundläggande värden i det svenska skolsystemet”. Författaren skriver att ”om inte betygen 

uppfattas som rättvisa och likvärdiga får systemet inte legitimitet, det vill säga det accepteras inte 

som trovärdigt och rättmätigt av dem som ska använda det, lärare, elever, föräldrar och 

avnämare.” (Skolverket 2001:26). 

I skolverkets styrdokument, Lpo 94 och Lpf 94, uttrycks dagens svenska samhällssyn på lärande 

och individens ansvar för sitt lärande betonas (Skolverket 2001). Skolan skall sträva efter att 

varje elev skall ”ta ansvar för sitt lärande och sina studieresultat” och lära sig att ”bedöma sina 

studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna" (Skolverket 

2001:48). 

Under år 2000 utfördes en nationell kvalitetsgranskning av betygsättningen på ett stort antal 

skolor runtom i landet. Undersökningen visade på brister gällande förutsättningarna för en 

likvärdig bedömning. För att öka likvärdigheten vid bedömning utformades 2004 en 

handlingsplan, samt ett medföljande stöd- och vägledningsmaterial för att klargöra och tydliggöra 

dagens betygsystem, dess bakomliggande idéer samt dess praktiska tillämpning. Detta material av 

Skolverket döptes till Allmänna råd och kommentarer, Likvärdig bedömning och betygsättning 

(2004) och utgavs i syfte att hjälpa skolor att uppnå ett likvärdigt betygssystem. För oss har 



13 

 

  
 

materialet varit till stor hjälp då det behandlar betygssystemet väldigt ingående. Särskilt 

användbara har kapitlen om Gymnasieskolan varit. 

 

2.4 Litteratur om bedömning och betyg 

Skolverkets Att döma och bedöma (2002) består av ett flertal artiklar som behandlar 

betygsättning inom grund och gymnasieskola. Artiklarna behandlar betygsättningens 

konstruktion och dess sociala konsekvenser. Vidare inriktar sig litteraturen även på hur 

bedömning och betygsättning kan utvecklas i samspelet mellan lärare och elever. Samlingen 

innehåller redogörelser för hur dagens betygssystem ser ut; dess styrkor och svagheter, 

tillämpning samt intressanta resonemang kring betygsättandets problematik. Däri diskuteras även 

etiska aspekter av betygsystemet exempelvis likvärdighet och rättvisa. Samlingen förtydligar 

betygssystemets funktioner och hur eleverna kan utvecklas genom att själva utvärdera sitt arbete, 

vidare behandlas likvärdighet och rättvisa samt om huruvida olika lärare bedömer på samma sätt. 

Diskussioner förs kring kunskap och kommunikation och spekulerar i om kraven för godkänt 

höjts eller sänkts. I denna artikelsamling beskrivs betygen i följande ordalag: ”Genom 

prestationerna i grundskolan bestäms exempelvis vilka program i gymnasiet eleverna ska komma 

in på, vilket i sin tur påverkar vilken ekonomisk och social ’division’ de kommer att spela i.” 

(Skolverket 2002:81). Detsamma gäller de betyg som utfärdas efter avslutad gymnasieutbildning. 

Betygen avgör vilka högskoleutbildningar som eleverna kan söka och bli antagna till. Man menar 

att "Betygen griper in i olika sociala system och fyller olika funktioner. Det bidrar till att 

(rang)ordna och sortera människor för olika levnadsbanor. På så vis kan man säga att betyg och 

betygssystem är kraftfulla sociotekniker med konsekvenser på många nivåer." (Skolverket 

2002:15). Därmed står det klart att betygen har stor betydelse för eleverna både under och efter 

avslutad skolgång. 

Betygssystemets problematik inbegriper även andra aspekter av utbildningsetisk art. I Att döma 

eller bedöma diskuteras subjektet för bedömningen. Den korrekta termen för betyget godkänd är 

godkänt, då det syftar på elevens prestation, i motsats till att eleven som person skulle utgöra 

föremål för bedömning. Eleven får godkänt i ett ämne. Trots detta hör man idag ofta hur elever 
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talar om sina betyg i termer om godkänd. De talar om hur de är godkända eller ej i olika ämnen, 

vilket vittnar om en betydelsefull förskjutning av vad betygen avser. Denna förskjutning kan 

knappast avfärdas som en slump. Tvärtom hävdar kapitelförfattaren att det avslöjar något om hur 

betygsättningen faktiskt upplevs av eleverna dvs. att de upplever att det är dem som personer som 

blir godkända eller inte. Problemet består i elevernas oförmåga att hålla isär vad som bedöms, 

dvs. det som eleven presterar och eleven som person. En sammanblandning som vid motgång kan 

leda till förödande inverkan på elevernas självförtroende, vilket i förlängningen påverkar deras 

förmåga att tillägna sig nya kunskaper. Det är enbart, och skall endast vara elevens prestation 

som bedöms vid betygsättning. Men det är av förståeliga skäl, ett enormt ansvar att ge människor 

ett kvitto på att de duger, eller inte duger som människor (Skolverket 2002). 

Ytterligare en relevant frågeställning formuleras i samma artikelsamling. Emanuelsson skriver 

"Vad är det för slags social kompetens som utvecklas i grupper och gemenskaper där en 

värderande uppdelning av deltagarna skall göras i godkända och icke godkända?" (Skolverket 

2002:38). Man kan alltså fråga sig hur eleverna påverkas av att under en lång tid av sitt liv 

konsekvent bli bedömda och jämförda med varandra.  

Betygsättandets problematik diskuteras också i Respekt för Läraryrket (2002) skriven av Gunnel 

Colnerud och Kjell Granström, vari en annan sida av betygsättningens problemområden uppvisas. 

Genom Åke Islings referat belyses "samhällets motstridiga beställning till skolan; dels skall 

skolan verka för en jämlik socialisation (ge alla elever samma möjligheter till utbildning) dels 

effektuera en ojämlik kvalificering (sortera genom betygsättning)” (Colnerud & Granström 

2002:33).  
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3. Metod  

3.1 Metodval  

Gällande rapportens utformning och referenssystem har vi använt oss av Jarl Backmans 

Rapporter och uppsatser (1998) som behandlar alltifrån hur relevant litteratur söks till hur en 

korrekt referenslista utformas, beroende på val av referensmetod. Till viss del har vi även haft 

hjälp av Backman när det gäller metoden för att urskilja och upprätthålla ett kvalitativt arbetssätt. 

Syfte och frågeställningar har formulerats i samband med att vi gjort oss förtrogna med relevant 

litteratur inom bedömning och betygsättning. 

Valet av metod för insamling av data styrdes Främst av Jan Trosts Kvalitativa Intervjuer (1993) 

där det beskrivs hur kvalitativa intervjuer planeras, hur de bör utföras, samt vilka faktorer som 

bör beaktas i samband med intervjun. Den metod vi har valt att använda oss av, är direkt 

avhängigt studiens syfte, och eftersom syftet med denna studie är ökad förståelse för bedömning 

och betygsättning inom bildämnet, har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Således 

ämnar vi uppnå syftet genom att utföra intervjuer och därefter analysera de svar vi fått in mot en 

bakgrund av relevant litteratur. Trost (1993) menar att genom denna typ av metod tillförs 

forskningen värdefulla bidrag som leder till ökad förståelse. Vi anser att en kvalitativ intervju 

som explorativ granskningsform är lämplig att använda för undersökningar där företeelser eller 

ett system beskrivs, i motsats till andra kvantitativa undersökningsformer som istället efterfrågar 

resultat med statistisk relevans i siffror och diagram (Backman 1998). Denna studie är därmed 

inte statistiskt representativ, men jämförande i det avseende att de intervjuade lärarna har 

jämförts med varandra dvs. vi har sökt likheter och skillnader mellan informanterna i olika 

avseenden. Vi har även att undersökt hur väl resultatet stämmer överens med det som står angivet 

i dagens nationella styrdokument.  

 

3.2 Intervjufrågor 

Vi har alltså genomfört vår muntliga intervju efter Trosts kvalitativa modell (1993). Femton  



16 

 

  
 

ostrukturerade frågor har formulerats på förhand, vilket är fler än det som förespråkas. Detta 

har gjorts med anledning av vår egen brist på rutin inom området. Med ostrukturerade frågor 

menas att frågorna är öppna och att svarsalternativen inte begränsats på något sätt (Trost 1993). 

Vid intervjutillfällena har det även funnits utrymme för utsvävningar och tillägg. Vi har 

uppmuntrat diskussioner inom området även då de tagit vägar vi inte hade förutspått. Svarens 

omfattning har varierat avsevärt från fråga till fråga och från person till person. Vi har 

förbehållit oss rätten att sovra och häri endast ta med det som är relevant för undersökningens 

syfte. Därför finns endast tretton frågor redovisade, vi har alltså utelämnat två då vi insåg att 

dessa frågor ej hade någon relevans för valt undersökningsområde. Den ena frågan som 

exkluderats är På vilket sätt samarbetar du med andra ämnen? Denna fråga var av sådan art att 

vi uppfattat den såsom ett komplement till att se om bedömning och undervisning varieras. 

Detta för att se om alla elever verkligen får sin chans att hitta och visa sitt uttryck och bli 

bedömda likvärdigt och rättvist utifrån olika förutsättningar. Den andra som har utelämnats är 

intervjuns avslutande fråga, som löd Vilka tips kan du ge två blivande bildlärare? Vad är viktigt 

att tänka på? (goda råd på vägen…) och var tänkt att slutföra hela intervjun på ett trivsamt vis.  

 

3.3 Urval   

Information om betygsättning och bedömning i den praktiska verkligheten har insamlats från tre 

olika informanter, oberoende av varandra. Samtliga är verksamma som bild/medielärare på 

gymnasiets estetiska program. Av anonymitetsskäl har vi valt att namnge de tre deltagande 

lärarna på följande vis: Lärare A, Lärare B samt Lärare C, utan någon inbördes rangordning eller 

tidsbunden ordning. Informanternas åldrar varieras mellan 30-55, och samtliga har mer än 5 års 

erfarenhet inom yrket. 

Två av lärarna, Lärare A och C, kontaktades via e-mail där undersökningens syfte beskrevs, samt 

kort om oss författare. Den tredje läraren, Lärare B, kontaktades via telefonkommunikation då en 

av uppsatsskrivarna kände denna lärare sedan tidigare. Fler lärare kontaktades via e-mail, dock 

var det endast två som besvarade vår förfrågan, därför består vårt underlag av data insamlade från 

sammanlagt tre informanter.  
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3.4 Tillvägagångssätt 

Intervjuer genomfördes med Lärare A, Lärare B samt Lärare C. Ett fåtal svar kompletterades på 

efterhand via e-mail efter att ha upplevts som alltför korta eller alltför tvetydiga för att vi skulle 

våga oss på att tolka dem i ursprungligt skick. Vid intervjutillfället medverkade endast en av oss 

uppsatsskribenter.  

 

3.5 Dokumentation  

Intervjusvaren har dokumenterats med en ljudupptagning i Lärare B:s fall, som senare 

transkriberats. De övriga informanternas svar har intervjufrågorna dokumenterats skriftligt. 

Inför kompletteringen kontaktades informanterna återigen via e-mail och ombads att skriftligen 

redogöra och/eller konkretisera utvalda svar något utförligare.  

 

3.6 Avgränsning 

Studien behandlar betyg och bedömning i allmänhet, inom bildämnet, men i vissa fall berörs 

specifika kurser (beroende på hur våra informanter uppfattat intervjufrågorna). 
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4. Resultatredovisning  

Intervjuer 

Resultaten presenteras i form av en sammanfattad redovisning av insamlade data omformulerade 

i egna ord med efterföljande analys. 

 

Fråga 1: Vad är det första du tänker på när någon nämner betyg och bedömning? 

Samtliga lärare angav rättvisefrågan som första association när betygsättning och 

bedömning förs på tal. Lärare A beskriver betygsättningen som det otrevligaste denne gör, 

stark förknippad med vankelmod och talar om objektivitet som strävansmål istället för 

målsättning. Lärare B talar om vikten av att se alla, om att känna till varje elevs styrkor och 

svagheter, som väsentlig förutsättning för en lyckad och rättvis bedömning. Lärare C svarar 

att området, bildämnet, är svårt att bedöma elever i, utan vidare förklaring. 

 

2. Vad anser du är det absolut svåraste med betygsättning och bedömning? 

Lärare A anser att det svåraste är att vara objektiv. Dessutom upplever Lärare A betygen 

som hämnande, då ihärdiga försök att uppmuntra elever till utveckling förlorar i verkan i 

samband med att de mottar sina betyg. Läraren utrycker sig enligt följande: 

”Betyg i sej är kontraproduktiva – i alla fall i ”estetfacket” där mycket handlar om 

självförtroende. Du ser att en elev utvecklas och uppmuntrar och meddelar eleven att 

du lagt märke till detta (positiv pepp!). Sen måste du sätta ett betyg som inte 

motsvarar det du sagt därför att målen inte helt är uppnådda!” (Lärare A personlig 

kommunikation) 

Lärare B tycker inte att någonting känns särskilt svårt, men poängterar vikten av att fånga 

upp även de elever som inte gillar ämnet. Denne lärare anser att svårigheten ligger i att få 
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alla att känna att undervisningen är meningsfull. Kursmålen beskrivs, av densamme, som 

diffusa och där personliga tolkningar kan innehålla stora variationer både i stoff, metod och 

i bedömning.  

Svårast för Lärare C är att lyckas pricka in exakt det betyg som eleven gjort sig förtjänt av 

och att sedan kunna motivera detta för eleven på ett förståeligt sätt. I många falla tycker 

eleven annorlunda och det uppstår en konflikt där läraren måste övertyga eleven om att de 

fått ett korrekt betyg. 

 

3. Hur går du tillväga, vad grundar du din bedömning och betygsättning på? Vad utgår du 

ifrån vid betygsättning? Har du utarbetat någon egen modell, ung. en egen tolkning av 

nationella kriterier och mål? (hur ser den i så fall ut) 

Samtliga tillfrågade har utarbetat egna modeller för bedömning i ämnet utifrån de nationella 

kursplanerna och kriterierna. Styrningen upplevs som positiv och Lärare B upplever att 

sedan de nationella kriterierna tagits i bruk, år 2000, har bedömningen blivit mer rättvis och 

objektiv ur ett nationellt perspektiv. Samma lärare anser det nödvändigt att formulera en 

egen tolkning av de nationella kriterierna, och även att kontinuerligt sträva efter att utveckla 

undervisningen genom att förnya sig och ta in samtida element. Annars riskerar läraren att 

stagnera, att fastna i gamla övningar och väl beprövade metoder. Lärare B beskriver 

planeringen av undervisningen som en stegvis process, där läraren först kläcker idéer 

utifrån egna intressen och idéer för att sedan sålla bland dessa med hänsyn till de måsten 

som finns i kursplan och kriterier i kombination med vad läraren tror att eleverna uppskattar 

och önskar. Därigenom uppnås undervisnings- och kunskapsmål på ett sätt som stimulerar 

och inspirerar både lärare och elev(er). Utmaningen ligger, enligt Lärare B, i att söka nå så 

många typer som möjligt, och variation och mångfald är en förutsättning för 

individualiserad undervisning.  

Lärare C redovisar kortfattat för sin egen metod; Varje kurs innehåller 4 moment, och varje 

moment innehåller ett antal övningar, varav en är huvuduppgift. För G skall samtliga 

huvuduppgifter ha avklarats på ett tillfredställande sätt, eleven skall ha medtagit nödvändig 
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utrustning exempelvis penna, sudd och linjal, samt ha närvarat under lektionerna. För ett 

högre betyg krävs att eleven även genomfört en fördjupningsuppgift med koppling till 

huvuduppgiften, som innebär ett större eget ansvar. Fördjupningen är en hemuppgift. 

Läraren motiverar sin metod med följande förklaring: 

”Fördjupningen är tänkt att motsvara skolverkets skrivning om elevens förmåga att 

’tillämpa sina kunskaper i nya sammanhang’ samt att ’kunna analysera och diskutera 

konstnärliga uttryck’ vilka är riktlinjer för bl.a. VG [se kursplan för bild]. Det är 

också tänkt att eleven ska visa sitt mått av engagemang och vilja i och med 

genomförandet av fördjupningsuppgiften, där det där också i högre grad är fråga om 

en kvalitetsbedömning än vad som är fallet i de obligatoriska huvuduppgifterna.” 

(Lärare C personlig kommunikation) 

Lärare C lämnar ut skiftliga kriterier till samtliga elever vid kursens start. Inlämningen av 

fördjupningsuppgifterna sker under en vecka i slutet av varje termin. Samtliga 

fördjupningsuppgifter måste slutföras/avklaras för att eventuellt bli berättigad till ett högre 

betyg. 

 

4. Vilka examinationsformer förekommer i din undervisning? Varför använder du dig av just 

dessa? 

Lärare A och B betonar vikten av mångfald och variation i undervisningens former och 

examinationsmetoder, med motiveringen att ju större spridningen på arbetsformerna och 

innehåll är, desto fler elever ges möjlighet att komma till sin rätt.  

Inom bild är varje slutprodukt examinerande, svarar Lärare C, som låter eleverna redovisa 

sina produkter i helklass, vilket ger tillfälle att både mottaga och utdela konstruktiv kritik. 

Underlag för redovisningen delas ut, innehållande frågor som skall besvaras inför 

redovisningen. Vid konst- och designhistoria används prov som examinationsform. 
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5. Vad betygsätts/premieras inom bildämnet? Vilka egenskaper/färdigheter värderas högst? 

Lärare A värderar den bildspråkliga delen högst, och fäster därmed mindre vikt vid teknisk 

skicklighet, för att ge fler elever möjlighet att lyckas. Lärare A tilläger att den bildspråkliga 

delen är något som alla elever har nytta av att kunna oavsett vad de väljer att syssla med i 

framtiden. Dessutom tycker Lärare A att bildlärare bör se sig som språklärare i bild.  

Lärare B värdesätter kreativiteten högst, och beskriver hur betygkriterierna i många fall 

avspeglar en mognadsprocess hos eleverna. Denne lärare beskriver hur man som bildlärare 

ofta kan se tendenser som speglar hela individens personlighet och liv, och belyser därmed 

att det ibland krävs rent psykologiska grepp för att hjälpa eleven vidare i sin personliga 

utveckling. Hos vissa elever kan man se en tydlig potential, men för många kommer livet 

emellan. Lärare B anser att en MVG-elev bör både vara nyskapande, behärska tekniken och 

ha ett personligt uttryck. I nästa andetag beskrivs hur högpresterande/studiemotiverade ofta 

begränsar sig själva genom att hålla sig till en viss stil, som de behärskar, istället för att 

våga utvecklas genom att testa nya vägar och misslyckas ibland. I dagens betygsystem 

belönas fyrkantiga fegisar som arbetar metodiskt och listigt med siktet redan inställt på 

högsta betyg, och detta är något som Lärare B inte alltid tycker är rättvist.  

Lärare C sätter de tekniska kunskaperna i främsta rummet dvs. ”hur väl de ritar eller 

komponerar en bild” (Lärare C personlig kommunikation) som i kombination med elevens 

engagemang präglar det slutgiltiga resultatet. 

 

6. Bildbedömning tenderar ofta att färgas av den personliga smaken, hur undviker du detta?  

- På vilket sätt strävar du efter att vara objektiv? 

Genom att formulera utvärderbara mål för kursens olika moment med tydlig koppling till 

kursmål och kriterier, undviker Lärare A att bli subjektiv i sin bedömning av elevernas 

arbeten.  

Lärare B berättar om egna erfarenheter från en konsthögskola där karismatiska lärares 

preferenser smittade av sig på en hel klass. Samtliga elever påbörjade sin utbildning som 
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skickliga konstnärer med egna säregna stilar men förvandlades med tiden till 

impressionistiska efterapare efter lärarens modell. Lärare B har därför själv varit noggrann 

med att alltid visa exempel från olika stilar och konstriktningar, och litar på sin förmåga att 

bedöma vad som är bra och vad som är sämre trots att ingen bild är lik en annan. Eleverna 

måste förstå att det finns många rätta sätt att lösa en uppgift, precis som människor kan vara 

vackra på tusen olika sätt. En svårighet är dock att inte låta sig påverkas av elevers status i 

gruppen, och att förebygga att andra elever påverkas och utser en ”mästare” i klassen. 

Gymnasieelever kan vara väldigt hårda mot varandra, och de är ofta dömande och 

selektiva, något som de flesta dock växer ifrån.  

Lärare C utgår från elevens egna förutsättningar, dvs. den kunskapsbas eleven har vid 

kursstart, för att sedan bedöma elevens utveckling med hjälp av de bilder och andra 

inlämnade resultat vid kursens slut. Jämför endast elevens egna bilder med varandra, med 

stor tilltro till det egna kunnandet inom ämnet. 

 

  

7. Är eleverna införstådda med hur de bedöms? Hur informeras eleverna om kursens mål och 

kriterier? 

Samtliga tillfrågade går igenom vilka kunskaper och praktiska arbeten som bör ha avklarats 

efter varje moment och kursstart. Betygskriterier i nationell tappning finns tillgängliga på 

skolornas hemsidor och/eller som skriftliga dokument, för de elever som föredrar att ta del 

av dessa.  

Lärare A går igenom mål och kriterier inför varje ny uppgift och vidare finns 

betygskriterier och kursplaner utlagda på skolans interna nätverk. 

Lärare B börjar varje ny kursstart med genomgång av mål och kriterier, och betygssamtal 

sker huvudsakligen utifrån mål och kriterier. Vid kursens början informeras eleverna om 

vilka arbetsområden de skall jobba med och på vilket sätt övningarna ligger till grund för 

de betygen.  
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Lärare C förbereder eleverna i början av en ny kurs där de samtidigt erhåller ett skriftligt 

dokument där samtliga mål och kriterier för betygen finns angivna. Dock verkar samtliga 

informanter vara medvetna om det inte alltid är alla elever som är införstådda med hur och 

vad det är som bedöms.  

 

8. Hur uppnås rättvisa och likvärdighet vid bedömning och betygsättning? 

Lärare A anser att detta uppnås genom att formulera tydligt utvärderingsbara mål och att 

utforma kriterier med stark koppling till de mål som skall uppnås.  

Lärare B har svarat mer utförligt i denna fråga och betonar att kunskap inte byggs i en 

bestämd ordning utan måste stimuleras fram genom variation och mångfald samt att fokus 

måste ligga på eleven. Vidare menar Lärare B bl.a. att lärare måste se alla elever som 

individer och uppmuntra och utmana elevens personliga utvecklingsmöjligheter. Inom detta 

område beskriver och förtydligar Lärare B sina åsikter och arbetssätt. Kärnpunkten i 

resonemanget handlar om hur rättvisa och likvärdighet skall uppnås och slutsatsen är att 

varje elev är en individ och därmed måste bedömas ur denna synvinkel/utifrån detta 

faktum. 

Lärare C svarade att absolut rättvisa och likvärdighet vid bedömning och betygsättning inte 

går att uppnå då människan är en subjektiv varelse som aldrig uppnår utan endast kan 

sträva mot total objektivitet. Läraren konkretiserar ovanstående med exempel och ställer 

sedan frågan om vems rättvisa och likvärdighet som skall uppnås?  

 

9. Hur synliggörs och hur dokumenteras elevernas utveckling? 

Här varieras dokumentationssättet av elevernas utveckling mellan alla tre lärare.  

Lärare A för egen dokumentation i anteckningsform.  
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Lärare B:s elever samlar sina alster och dokument i en mapp och får göra liknande 

uppgifter vid kursens början och slut som skall påvisa en utveckling för både lärare och 

elever, då många av dem inte märker av den egna utvecklingen.  

Lärare C väljer och samlar själv in elevernas arbeten efter lektionens slut eller om detta inte 

är möjligt åtminstone en gång i veckan, för att göra en preliminär bedömning. Vidare 

skriver Lärare C även en kommentar till varje produkt i sin dokumentationspärm och i de 

flesta fall framförs dessa kommentarer till eleverna.  

 

10. Hur tar du hänsyn till arbetsprocessen (och hur värderas den?) 

Även i denna fråga varierar lärarnas svar. Lärare A menar på att man som lärare måste låta 

eleverna misslyckas. Annars riskerar de att sluta utvecklas i denna typ av ämnen. Ett 

misslyckat arbete med en dokumenterad process samt egna slutsatser medför att man klarat 

uppgiften. Även ett lyckat arbete utan dokumentation kan även det passera godkänt men då 

kräver läraren en muntlig redovisning av processen.  

Lärare C menar att arbetsprocessen registreras i slutprodukten, resultatet påverkas av hur 

flitigt och engagerat de arbetat. Vidare menar läraren på att det är svårt att motivera att 

enbart fokusera bedömning på saker såsom kreativitet, arbetsprocess eller samarbete för det 

är så entydigt subjektiva. Det är endast ting lärare kan påvisa inom sig, det denne sett och 

upplevt i klassrummet, medan en bild eller en slutprodukt är någonting alla kan fysiskt se 

och bedöma anser denne lärare.  

Lärare B med instämmer med föregående påstående, att för ett lyckat slutresultat behövs en 

fungerande process. För att lyckas med en bild består, måste man behärska arbetsprocessen. 

Lärare B:s ståndpunkt är att arbetsprocessen är någonting som för läraren är naturligt att 

uppmärksamma och uppleva, medan det för eleverna behövs kunskap om detta. Att göra 

eleverna medvetna om vikten av en fungerande process är ett delprojekt som vävts in i 

kurser för att eleverna skall bättre uppmärksamma arbetsprocessen. 
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11. Hur varieras undervisningen? Varför varieras den på det viset, finns det speciella orsaker? 

Lärare A hänvisar till vad denne redan beskrivit under frågan om olika examinationsformer. 

Lärare B skulle inte stimuleras lika mycket i sitt arbete om man hela tiden utförde samma 

gamla beprövade övningar. Man måste utmana sig själv och för att utvecklas försöker 

Lärare B ta sig tid för inspiration under sommarloven. Hur denna process inleds och 

utvecklas har redan beskrivits i fråga tre. Genom denna arbetsmetod anser sig informanten 

kunna ge omväxling åt undervisning, då varje upplägg finns väl dokumenterat på samma 

plats och ingen undervisning riskerar därför att omedvetet ske av vana eller rutin. 

Även Lärare C menar att om arbetet inte varierades skulle det bli slentrian och inte längre 

någon utmaning. Vidare betonar Lärare C lärarens förmåga att vara flexibel och variera 

undervisningen då olika övningar passar olika grupper olika väl. Själva kurserna varieras 

inte men momentens innehåll och arbetsformer varieras från grupp till grupp beroende på 

elevernas behov, kunskaps- och intressenivå .  

 

12. Hur utvärderar du den egna undervisningen och hur påverkas utformningen av framtida 

undervisning av elevernas resultat? 

Lärare B har besvarat denna fråga kortfattat med att läraren utvärderar genom att göra egna 

anteckningar i ett block. Dessa utvärderingar används sedan till att få inspiration och idéer 

till hur framtida undervisning kan utvecklas.  

Lärare C beskriver en from av utvärdering av den pågående undervisningen Denne lärare 

gör personliga utvärderingar av undervisningen på plats, som leder till omedelbara åtgärder 

om den inte fungerar tillfredställande. Återigen betonas förmågan att vara flexibel i sitt 

arbete och se vad som passar aktuell grupp av elever bäst. Dock inser Lärare C svårigheter i 

fall där läraren inte känner till eleverna sedan tidigare. Läraren kan i sådana fall inleda med 

något beprövat, som tidigare elevgrupper klarat av och ansett varit lärorikt och intressant. 

Är det ett nytt moment eller kurs Lärare C undervisar i så brukar denne dela ut ett 

utvärderingsdokument till eleverna i slutet av detta.  
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Lärare A instämmer med Lärare C i att olika undervisningar och examinationsformer passar 

olika klasser olika väl. Lärare A konkretiserar detta med ett exempel hämtat från lärarens 

tidigare undervisningserfarenheter. Läraren beskriver ett arbete där två olika elevgrupper 

inom olika gymnasieprogram arbetat på olika sätt sedan jämför resultaten med varandra. 

Vidare påminner Lärare A om att vi lär för livet och diskuterar elevens förmåga att 

praktiskt kunna utföra uppgifter såsom mål med kunskapen, dock nämns ingenting om hur 

den framtida utformningen av dennes undervisning påverkas av elevernas resultat. 

 

13. Vad tycker du om dagens betygsystem? (för- och nackdelar) 

Lärare A anser dagens betygsystem godtagbara, då betygen är kursrelaterade samt 

relaterade till mål och kriterier. Betygsskalan anses däremot alltför snäv, och bör 

differentieras för att någon sorts rättvisa skall kunna uppnås, tycker samme lärare. Eller 

alternativt minska betygens ratio dvs. dess omfång till en tregradig skala med stegen U, G 

och VG där kraven för godkänt skulle förtydligas och höjas avsevärt.  

Även Lärare C är inne på att förkorta betygsstegen då detta borde minska den betygshets 

som pressar elever alltför hårt menar denne. Lärandet hamnar i skymundan när betygen 

spelar en sådan viktig roll. På gymnasieskolans grund- och/eller A-kurser borde 

betygsskalan sträcka sig mellan U-G anser läraren. Lärare C medger att elever bör kunna få 

högre betyg i fördjupnings- och fortsättningskurser då läraren där kan förvänta sig att 

eleverna redan har en viss kunskapsbas i ämnet.  

Lärare B menar att förr kunde elever gå ut med en eller flera tvåor i betyg och att detta 

kunde godtas medan idag måste alla elever ha godkänt i alla ämnen. Vidare betonar Lärare 

B det betydelsefulla i att eleverna inte skall känna obehag och olust inför lärandet, och att 

mycket av det som idag tvingas på eleverna aldrig skulle accepteras av vuxna. Dagens 

skola ger ibland fördel till elever som arbetar flitigt och strategiskt. Samtliga elever pressas 

in i samma fålla och att bryta sig loss och gå sin egen väg bör betraktas som ett 

sundhetstecken, anser denna lärare. Det är viktigt att lärare har insett att de arbetar med 

levande material, elever, människor, individer, menar Lärare B.  
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5. Analys 

Analysen har strukturerats upp med frågeställningarna som rubriker, med reservation för att vissa 

områden flyter samman och/eller överlappar varandra. 

 

5.1 Frågeställning 1: Hur ser bildlärare på bedömning och betygsättning inom det 

egna ämnet? 

Av de tillfrågades svar på de inledande intervjufrågorna utläses att betygsättningen upplevs som 

något komplext och problematiskt. En majoritet av informanterna beskriver betygsfrågan som 

förenad med vankelmod, och betygsättningen av eleverna beskrivs som en av de svåraste 

arbetsuppgifterna de tvingas utföra.  

Lärare B ogillar dagens betygshets, och tycker att det var bättre förut, då elever kunde gå ut med 

1:or eller 2:or i vissa ämnen och att detta var helt acceptabelt. Problematiken i detta illustreras i 

Att döma och bedöma med en höjdhoppsmetafor där "...alla skall kvalificera sig genom att hoppa 

över en för alla på samma höjd placerad ribba, oberoende av deltagarnas olika förutsättningar för 

att kunna hoppa" (Skolverket 2002:30). Lärare B anser det fel att försöka forma alla elever utifrån 

en och samma mall, och anser att ungdomar idag tvingas acceptera mycket som vuxna aldrig 

skulle tolerera. Denne lärare anser att skolan inte tillåter någon egentlig mångfald, då de 

färdigheter som bedöms är lika för alla oavsett förutsättningar (med parallell till den 

höjdhoppsmetafor beskrivits i ovanstående stycke). Att vara obstinat kanske borde ses som ett 

sundhetstecken istället för att tolkas som en personlig kris, menar lärare B, som efterlyser empati 

och ökad hänsyn till varje elevs per sonliga förutsättningar att klara av skolarbetet just där och då. 

Lärare B anser också att läraren måste, för elevernas utvecklings skull, acceptera och uppmuntra, 

se och respektera varje elev. Samme lärare råder oss att vara sanna mot oss själva då 

självkännedom är en förutsättning för all utveckling (något som även gäller elever).  

Lärare A råder blivande lärare att skaffa ett förhållningssätt till ämnet och att prioritera sina mål 

efter den stora massan. Samme lärare tycker betygsskalan är för snäv och antingen borde 
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differentieras ytterligare eller också begränsas till en tregradig skala för en förtydning av kraven 

för godkänt. 

 

5.2 Frågeställning 2: Hur tillämpas dagens betygsystem?  

Kurser skall utarbetas och utvärderas med utgångspunkt i nationella styrdokument och samtliga 

lärare har upprättat egna modeller formulerade utifrån dessa. Lärare B upplever den ökade 

styrningen, sedan år 2000, som positiv och mer rättvis och anser att den ger en mer likvärdig 

utbildning över hela landet. 

Lärare B genomför liknande uppgifter vid kursens början och slut för att på så sätt synliggöra 

elevens faktiska utveckling. Eleverna samlar sina uppgifter i en mapp som läraren har tillgång 

till. Genom dokumentation av den egna undervisningen i ”dagboksform” utvärderas den egna 

undervisningen. Dessa anteckningar används sedan som inspiration eller som konkreta förslag på 

förbättringar. Lärare C samlar in arbetena veckovis för preliminär bedömning och kommenterar 

elevernas arbeten på kontinuerlig basis. Lärare C beskriver en pågående utvärdering av den egna 

undervisningen, där flexibilitet är nyckelordet. Inom bild är varje bild examinerande svarar lärare 

C, utan att motivera. 

Vad är det då som egentligen bedöms och vilka färdigheter premieras av respektive lärare? I 

kursplanen finns angivet vad eleven skall kunna efter avslutad kurs, men däri anges dock ingen 

inbördes rangordning mellan olika färdigheter och kunskaper. I våra intervjuer ser vi därför 

tydliga skillnader mellan vilka egenskaper, kunskaper och färdigheter som värderas högst i de 

olika lärarnas respektive bildklassrum. Vilka egenskaper som premieras inom bildämnet är 

därmed upp till den enskilde läraren. Lärare A anser det är viktigare att lära sig något vid varje 

uppgift än att lyckas med produkten, därför är det viktigt att även låta eleverna misslyckas ibland. 

Eleverna dokumenterar sin arbetsprocess och drar därefter slutsatser som, om insiktsfulla, väger 

lika tungt som lyckade slutprodukter. Lärare A och B ser inte tekniska skickligheter som det 

viktigaste, vid betygsättning premieras istället den bildspråkliga delen, kreativiteten, det 

personliga uttrycket och att våga misslyckas. Lärare C hävdar däremot att det är just de tekniska 

bitarna som läraren kan och bör bedöma, dessutom påverkar elevernas engagemang hur väl de 
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lyckas med slutprodukten. Denne informant betygsätter eleverna utifrån närvaro och medförande 

av adekvat material till lektionen. Av riktlinjerna i läroplanen framgår att betyg ska gälla 

kunskaper i den aktuella kursen och att bedömning och betygsättning skall ske med utgångspunkt 

i kursplanernas mål och betygskriterier (Skolverket 2004). Detta innebär att närvaro, flit, 

ambition, läxläsning, lektionsarbete o.d. i sig inte skall vara grundande för betygsättning, såvida 

de inte är en direkt förutsättning för att målen ska kunna nås, vilket eventuellt kan hävdas i 

exempelvis Lärare C:s fall (Skolverket 2001). 

Lärare B och C har ett holistiskt bedömningssätt som innebär att de anser att det är omöjligt att 

skilja produkten från arbetsprocessen då dessa är ömsesidigt beroende av varandra. De ser en väl 

fungerande arbetsprocess som en förutsättning för lyckade slutprodukter och försöker förmedla 

denna synsätt till sina elever.  

 

5.3 Frågeställning 3: Vilken problematik uppstår i samband med dagens 

betygsystem?  

På frågan vad som är det svåraste med betygsättning och bedömning nämner de tillfrågade 

objektivitet, rättvisa, och att se alla elever. De tillfrågade påpekar även att kursplan, mål och 

kriterier lämnar stort utrymme för individuella tolkningar, något som gör att lärarens individuella 

tolkning alltid är avgörande.  

Dessutom upplever två av de tillfrågade lärarna att betygen i stor grad påverkar den pågående 

utbildningen. Betyg anses vara ”kontraproduktiva”, de motverkar produktiviteten genom att 

hämma elevers kreativa utveckling, i synnerhet inom estetiska ämnen, anser Lärare A. Både 

elever med låga betyg och högpresterande elever begränsas i sin kunskapsmässiga och kreativa 

utveckling på grund av betygen. Elever som vet med sig att de blir bedömda presterar sämre, de 

känner sig pressade, vilket gör det svårare för dem att vara kreativa och utforskande i sin jakt 

efter nya kunskaper. Dessutom hämmas många elevers utveckling då de oftast endast gör exakt 

vad som krävs för att få det betyg de eftersträvar. Detta fenomen beskrivs av Lärare B, som 

vittnar om hur de studiemotiverade ofta på förhand bestämmer sig för vilket betyg de siktar på 

och sedan håller sig till en stil som de behärskar för att säkra det efterstävade betyget. I själva 
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verket skulle dessa elever utvecklas mer om de vågade utmana sig själva och riskera att 

misslyckas ibland. Även Parson (1987) förespråkar vikten av att våga gå utanför det man redan 

behärskar för att uppnå nya nivåer i sin förståelse för konst. På ett omedelbart plan kan man alltså 

säga att betygen bidrar till ett hämmat inlärningsklimat i klassrummet och resultatet av detta 

klimat visar sig i olika avseenden. 

Betygssystemets negativa verkan på elevernas direkta lust att lära betonas i Skolverkets Att döma 

och bedöma (2002). Hur svaga elever ständigt påverkas av sina låga betyg skildras däri på detta 

sätt: ”Det är svårt att tänka sig att elever i en sådan situation skall kunna uppleva stimulans till 

fortsatt lärande och kompetensutveckling när resultatet av nedlagt arbete aldrig duger - eller än 

värre ges betyg på att han/hon inte duger” (Skolverket 2002:35). Att svaga elever påverkas 

negativt är självklart; ett vacklande självförtroende försämrar elevens möjligheter till inlärning. 

Lärare A uppmärksammar detta i sina påpekanden om hur försök till positiv ”peppning” fallerar i 

samband med att betygen avslöjas. Skolan skall ta hänsyn till varje elevs individuella 

förutsättningar genom att utforma undervisningen utifrån varje enskild individs behov, 

förkunskaper och intressen. Skolan skall uppmuntra eleverna till utveckling genom att inspirera 

och stimulera till kunskapande med hänsyn till elevernas behov, förkunskaper, intressen och 

förutsättningar (Skolverket 2005, 7 februari). I läroplanen står t.ex. att "Skolan skall stärka 

elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro" (Skolverket 2007:Lpf94:1.2) men på vilket 

sätt kan en svag elev, som hela tiden, trots stora ansträngningar, inte lyckas förbättra sina betyg 

och resultat nämnvärt – hur kan en sådan elev känna sig stärkt när denne ständigt påminns om sin 

egen otillräcklighet? Detta är en omöjlig ekvation. På dessa punkter stämmer betygsystemet illa 

med vad som står i styrdokument om att skolan skall uppmuntra och stärka elevers 

självförtroende och stimulera till vidare kunskapstörstande.  

Förvisso bidrar betygen till ett visst mått av kontraproduktivitet inom alla ämnen, förutsatt att alla 

ämnen innehåller kreativa inslag, men det är viktigt att påminna om att betygsättningen i sig själv 

även kan fungera sporrande för många elever. Det är viktigt att påminna om att för vissa elever 

har betygen en positiv inverkan på inlärningen. I sådana fall är det elevens val och önskemål av 

yrke som styr vilken grad av ansträngning eleven är beredd att lägga ner på skolarbetet för att 

uppnå önskat betyg som krävs för att bli antagen till vald utbildning eller yrke. Eleven är då 

medveten om betygens betydelse och konsekvenser och tar aktivt ansvar för sin egen utbildning. 
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För att eleven skall kunna lyckas med detta krävs kunskap samt insikt om betygen, om sin egen 

inlärning, om framtiden, om egna mål och drömmar, om begränsningar osv. Att sätta upp mål för 

framtiden förutsätter även en tro på sig själv och tilltro till den egna förmågan, att förmå uppnå 

dessa mål. Andra elever behöver motiveras ytterligare innan de kan känna stimulans och lust att 

lära. Om alla elever skall har samma förutsättningar för en meningsfull och likvärdig utbildning 

och möjlighet att uppnå goda betyg så bör alla elever även ha rätt att känna stimulans och 

motivation inför sina studier. Betygen fungerar nedslående i dessa avseenden, i synnerhet för dem 

som mest behöver uppmuntras.  

 

5.4 Frågeställning 4: Hur eftersträvas likvärdighet, objektivitet och rättvisa vid 

bedömning och betygsättning? 

I den praktiska undervisningen uppnås objektivitet genom tydligt formulerade och 

utvärderingsbara mål för kusens olika moment, berättar Lärare A. Likaså anser denne informant 

att likvärdighet och rättvisa vid bedömning samt betygsättning uppnås genom att formulera mål 

som är tydliga och utvärderingsbara. Lärare C:s resonemang gällande rättvisa och likvärdighet är 

av mer filosofisk art, denne lärare säger sig inte tro på total rättvisa med motivationen att 

människan är en subjektiv varelse, och att även en total rättvisa skulle vara subjektiv, i det att den 

ändå aldrig skulle vara rättvis ur alla(s) perspektiv. Gällande objektiviteten så jämför Lärare C 

aldrig elever med varandra utan ser bara till elevens individuella utveckling; då det är den och 

inget annat som betygsätts och skall betygsättas.  

Mångfald och variation förekommer genomgående som tänkbar lösning på rättvise- och 

likvärdighetsproblematiken. Ju större spridning desto fler elever kommer till sin rätt, resonerar 

samtliga lärare. Detta stämmer väl överens med läroplanens anvisningar. I Lpf94 står att 

”Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen” utan måste 

”varieras i alla avseenden” (Skolverket 2007:Lpf94:1.2). Dessutom förutsätter betygsystemet att 

läraren ”grundar sin bedömning på varierade bedömningsformer, både muntliga och skriftliga 

bevis på kunskap och vid flera bedömningstillfällen” (Skolverket 2004:48). Alltså bör inget 

enskilt prov utgöra underlag för bedömning i hel kurs.  
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Variation är dessutom nödvändigt för både elever och lärares skull, anser samtliga informanter. 

Det skapar stimulans, lust att lära och främjar fortsätt utveckling för både elev och lärare. 

Samtliga anser att det är viktigt att anpassa undervisningen efter elevgruppens intressen och 

behov, då detta ökar elevernas motivation och tillför ett ökat värde i undervisningens syfte. 

Kunskapens användningsområde synliggörs. Korp (2003) beskriver detta som att olika metoder 

passar olika bra för olika individer, vilket även gäller för att kunna bedöma elevernas kunskaper. 

En persons kunnande utgörs av integrerade aspekter som framträder olika starkt beroende på 

situation och person. 

På frågan om hur och varför undervisningen varieras svarar lärare A och B att en stor spridning 

på arbetsformerna och examinationsformerna ger fler elever möjlighet att synas och prestera bra. 

Lärare B använder alltid, för objektivitetens skull, flera olika exempel från olika stilar och genrer 

för att upplysa eleverna om att det är möjlighet att lyckas med en och samma uppgift på flera 

olika sätt. Lärare B menar att mångsidig kunskap måste stimuleras fram genom mångfald och 

variation. Lärare A talar om att anpassa övningar och innehåll efter eleverna och instämmer med 

lärare C i att vissa övningar inte alls passar vissa grupper av elever, men kanske funkar utmärkt 

för andra. Lärare B arbetar på liknande sätt, använder sig av infärgning i sin undervisning, där 

den estetiska verksamheten anpassas efter elevgruppens programinriktning. 

 

5.5 Övrigt: Lärarens bedömningskompetens - synliggjord och ifrågasatt  

Det finns ett krav som säger att ”läraren skall fortlöpande ge varje elev information om elevens 

utvecklingsbehov och framgångar i studierna” och ”kunna redovisa för eleverna på vilka grunder 

betygsättning sker.” (Skolverket 2007:Lpf94:2.5), därmed har läraren ett ansvar att informera 

eleverna om betygskriterierna. Däremot finns inga särskilda regler för hur denna information 

skall ges. Att eleverna är medvetna om hur, och på vilka grunder, de bedöms är ett steg mot att få 

varje elev att aktivt ”ta ansvar för sitt lärande och sina studieresultat” och lära sig att ”bedöma 

sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna" (Skolverket 

2001:48). Skälet till att eleverna själva bör kunna bedöma sina kunskaper och sitt lärande är dels 

att det är ett led i deras lärande, men även viktigt för att de skall kunna förhålla sig till och 
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bedöma kunskapernas värde och mening. Först då kan kunskapen upplevas ha ett egenvärde och 

betraktas som någonting meningsfullt och viktigt i sig själv (Skolverket 2001). Frågan är dock 

om alla gymnasieelever är mogna för detta, eller rättare sagt: om de har insett att de själva måste 

ta detta steg. Elever måste bli medvetna om att kunskap skaffar man sig själv, kunskap kan ingen 

människa ge till en annan. Man måste inhämta och tillgodogöra sig kunskapen själv, dock bör 

utbildningen erbjuda verktyg och tillfälle att möjliggöra denna kunskapsinhämtning. 

Vid kursstart går de tillfrågade lärarna igenom mål och kriterier samt hänvisar till 

bedömningskriterier i nationella kursplaner eller eget formulerade modeller där det anges hur 

undervisningen kommer att bedömas och betygsättas. Lärare A medger dock insiktsfullt att det är 

omöjligt att nå samtliga elever med denna information. Betygssystemet och dess tillämpning 

måste kunna kommuniceras på ett förståeligt sätt till eleverna. Lärare C anger att det svåraste 

med betygsättningen är att delge eleven ett rättvist baserat betyg och att sedan kunna motivera 

och kommunicera detta för eleven på ett tillfredställande och förståeligt sätt. En orsak till detta 

kan vara att denne lärare har upplevt att missnöjda elever försöker omförhandla sina betyg.   

Återigen refererar vi till Skolverket (2002) som klargör att det inte finns några perfekta 

betygssystem, men att de måste ”framstå som rättvisa, jämförbara och rätta (rimliga)" för att 

vara trovärdiga (Skolverket 2002:18). Med denna ståndpunkt i åtanke blir det ytterst viktigt för 

läraren att, hos eleverna förankra betygsättningens tillämpning och grunder. Om inte eleverna har 

insikt i och förståelse för hur betygssystemet är avsett att fungera och hur deras lärare tillämpar 

detta system i praktiken, så kommer betygen för alltid att bli ifrågasatta. Att eleverna är väl 

förtrogna med hur de bedöms och betygsätts är en förutsättning för en rättvis betygsättning i en 

demokratisk skola. Insyn med makt att påverka innebär en fördelning av makten.  

Ett annat argument för nödvändigheten i att göra eleverna förtrogna med betygsystemets 

tillämpning är att det är en förutsättning för att eleverna skall kunna ta ansvar för sin egen 

utbildning. Alla elever måste ha ingående kunskap om hur de bedöms för att kunna ta ansvar och 

aktivt påverka sin egen kunskapsutveckling. Läraren skall se till att "alla elever får ett verkligt 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen" (Skolverket 

2007:Lpf94:1.2). För att detta elevinflytande skall utövas på ett ansvarsfullt sätt och med goda 

kunskapsmässiga resultat krävs att eleverna har goda insikter om sin egen personliga 
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kunskapsfabrik. För att uppnå detta krävs att lärare verkligen försäkrar sig om att information om 

kursupplägg, mål och kriterier för bedömning verkligen gått fram. Först därefter kommer 

elevernas försök att påverka undervisningen att bli seriösa, och först då klarar eleverna av att ta 

ansvar för den egna inlärningen på ett fruktsamt och moget vis. 

Vid betygsättning måste läraren utgå ifrån de nationella kriterierna för betygsättning och ansvarar 

ensam för en korrekt bedömning och riktig betygsättning (Skolverket 2001). Lärarens hänsyn till 

elevens individuella förutsättningar upphör vid betygsättningen, eleven har inget direkt inflytande 

och kan inte påverka lärarens bedömning. Elever kan således aldrig vara delaktiga i 

bedömningen, däremot har de makt att påverka resultatet genom egen studieinsats. Dock 

påverkas möjligheten till medveten och målinriktad utveckling av elevens insikter om den egna 

inlärningen och om lärarens kriterier för bedömning.  
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6. Diskussion 

6.1 Sammanfattat resultat  

Syftet med detta arbete var att undersöka hur gymnasielärare inom program med estetisk 

inriktning förhåller sig till och tillämpar dagens betygssystem. Vi ämnade undersöka vilken 

problematik dagens betygsystem inbegriper och hur betygen påverkar eleverna, direkt och 

indirekt.  

Detta är vad vi kommit fram till: 

 

Frågeställning 1: Syn/Attityd  

Vi ser ett tydligt sociokulturellt perspektiv på inlärning hos våra informanter, men som individer 

värderar de processen olika och är i olika stor grad produktinriktade. I många fall är det svårt att 

avgöra om det handlar om hur de väljer att formulera sig. Lärare kan eventuellt ha skilda 

benämningar för samma saker och vi har inte haft möjlighet att observera undervisningens praxis. 

Därför är det svårt att sätta fingret på exakt vad och hur de skiljer sig åt. Vissa lärare anser att 

eleverna skall medföra relevant material till lektionerna och på så sätt vara förberedda att 

genomföra de uppgifter som de ställs inför. Medtagandet av adekvat material kan ses som en 

förutsättning för att klara undervisningen och passera G-gränsen. Dock kan det diskuteras hur 

viktig och nödvändig denna förutsättning är, om materialet även finns att tillgå i lektionssalen kan 

det knappast utgöra ett hinder för att kunna utföra uppgiften.  

Det finns flera tänkbara anledningar till att lärare ”fasar” för betygsättningen. För det första 

påverkar betygen eleven både under och efter avslutad utbildning. Betygen avgör elevens val av 

utbildning och yrke. Vetskapen om betygens betydelse för eleven, under pågående utbildningen 

och därefter i samhällslivet, innebär ett betungande ansvar för den betygsättande läraren. 

Dessutom påverkar betygen den pågående undervisningen, direkt och indirekt, ett påstående som 

får stöd i litteraturen och hos våra informanter. Exakt hur och i vilken grad eleverna påverkas av 

att bli bedömda undersöks dock inte i denna studie. 



36 

 

  
 

Ett av citaten som vi använde oss av i avsnittet om dagens skola och betygssystemet (se 

bakgrund) beskriver hur generösa applåder stimulerar till ytterligare ansträngningar. Betygen 

måste alltså kompenseras med positiv förstärkning, annars riskerar dem att missgynna elevens 

möjligheter att utvecklas. Att helt slopa bedömning skulle med all sannolikhet försämra 

undervisningens kvalitet. Genom att utmanas uppnår många elever högre resultat än de skulle ha 

gjort i en kravlös undervisning, även om detta kanske skulle kunna uppnås på andra vis än genom 

betyg.  

 

Frågeställning 2: Tillämpning 

Den bedömningsmodell som samtliga lärare verkar utgå ifrån är konstnärligt inriktad, och utgår 

ifrån ett induktivt kunskapssökande. Med detta menas att kriterierna växer fram hos bedömaren i 

förhållande till det unika i det som bedöms. På en abstrakt nivå kan kriterierna definieras på 

förhand, däremot tar den konkreta innebörden form i bedömarens subjektiva tolkningsprocess där 

”tyst” kunskap inverkar dvs. bedömarens ideologiska grund, ämneskunskaper och erfarenheter av 

tidigare arbeten av motsvarande art påverkar bedömningen, dess process samt kriterier. Dessa 

olika sorters kunskap vägs samman och ställs gentemot uppställda kriterier och mål (Korp 2003). 

De grundläggande bedömnings- och betygsättningsmönster vi kunnat utläsa ur intervjusvaren är 

att samtliga lärare följer de anvisningar som står skrivna i styrdokumenten och utarbetar därifrån 

egna modeller för bedömning. Med största sannolikhet varierar tolkningarna av dessa direktiv 

från en lärare till en annan. Medan vissa utgår direkt ifrån styrdokumenten har andra gjort egna 

lokala skriftliga modeller för bedömning. Undervisningen skall utformas utifrån nationella 

riktlinjer, men i slutändan ligger ansvaret ändå alltid hos den enskilde läraren. Olika kunskaper 

och lärande värderas olika hos olika lärare.  En fara med att kurser utformas utifrån kursmål och 

kriterier är att betygkriterierna blir alltför styrande i undervisningen. Korp (2003) skriver om hur 

synen på undervisning och bedömnings speglar synen på lärande och kunskap. Författaren menar 

att bedömningen återverkar på den kunskapssyn undervisningen förmedlar och om inte 

undervisning och lärande harmonierar med bedömningssättet kommer den kunskapssyn som 

präglar bedömningen att dominera, i synnerhet som bedömning ligger till grund för betygen. 

Elever tar således till sig den syn på kunskap som leder till de högsta betygen.  
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Frågeställning 3: Problematik 

Problemet med denna (dagens) metod för tolkning och tillämpning av betygssystemet är att ju 

mer egna modellerna blir desto mindre likvärdig blir utbildningen sett över landet. Samtidigt 

banar denna metod väg för en human bedömning av eleverna, en bedömning där läraren har 

bättre inblick och större möjlighet att ta hänsyn till individuell utveckling (Skolverket 2001). 

Eller som Andersson (1999) uttrycker det: ”Det är emellertid en sak vad som står i 

styrdokumenten och en helt annan vad som sker i verkligheten. Tidigare redovisning pekar på 

att någon renodlad form av betygsättning knappast har existerat, utan betygsättning har i många 

fall skett och kommer att ske efter eget huvud oavsett föreskrivna regler.” (Andersson 

1999:130). 

De problem som uppstår vid bedömning och betygsättning rör i huvudsak områden som 

objektivitet, likvärdighet och rättvisa. Ingen av de tillfrågade lärarna nämner några fördelar med 

dagens betygsystem. Detta är anmärkningsvärt, det vittnar om en negativ inställning till 

betygsättandet av elevers inlärning och utveckling, något som förvisso kan bero på hur vi 

formulerat frågorna vid intervjuerna då frågorna har fokuserat problematiken.  

Som det står skrivit i inledningen är skolan är en institution öppen för insyn, det är inte ovanligt 

politiker och samhälle uttrycker åsikter om skolans verksamhet. Betygsystemet förekommer i 

diskussioner överallt och hela tiden. Trovärdigheten i lärarnas professionella 

bedömningskompetens synliggjorts och tidigare outgrundliga grunder för bedömning har hamnat 

i fokus. Dagens betygsystem bjuder till insyn och argumentation på ett sätt som skiljer sig från 

tidigare och denna utveckling har både för och nackdelar. (Skolverket 2002) För även om vissa 

lärare känner sig obekväma i att tvingas försvara satta betyg är det bra att dagens betygssystem är 

öppet för insyn och granskning. Vi bedömer utvecklingen som positiv då det leder till att 

grunderna för bedömning måste kunna motiveras och kommuniceras. Makten fördelas då 

undervisningen kan kontrolleras i olika led. En rättvis och likvärdig bedömning förutsätter ett 

samarbete kollegor emellan, samt en kontinuerligdialog mellan läraren, eleven och föräldrar. För 

att säkerställa samsynen på bedömning och betygsättning, så att rättvisa och likvärdighet kan 

uppnås, krävs att lärare samtalar, bearbetar och uttolkar dessa i samråd med varandra, och att 

tillfälle för detta ges (Skolverket 2001). 
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Angående omotiverade elever kan man fråga sig ”Har vi som samhällsmedborgare verkligen råd 

att avhända oss deras kompetens genom att på så sätt motverka deras lärande och utveckling?" 

(Skolverket 2002:36). Man skulle kunna tänka sig att besvara detta genom att hänvisa till vad 

som står i läroplan och skollag om att dagens skola skall vara demokratisk och att hela 

verksamheten skall genomsyras av demokratiska värden. Tyvärr finns i denna uppsats inte 

tilläckligt utrymme för att diskutera den moraliska aspekter vidare. Dessutom har vi ingen 

möjlighet att över tid observera hur elever påverkas av att bli bedömda och betygsatta i 

förhållande till uppsatta kunskapsmål och varandra. 

Vi förstår att det är ofrånkomligt att vissa elever faller utanför undervisningen och alla 

välmenande försök att stimulera och uppmuntra. Däremot måste det alltid vara en målsättning att 

genom aktivt förbättringsarbete försöka minimera det antal elever som inte upplever 

undervisningen som givande och meningsfull. Samtidigt är detta en fråga om mognad – de elever 

som inte vill tillägna sig kunskap pga. att de inte förstår och/eller tar undervisningen på allvar, 

kommer alltid att försöka ta genvägar. Det som är viktigt att poängtera är att lärarens och skolans 

olika uppdrag är motsägelsefulla ur flera aspekter. Man skulle kunna säga att lärare i dagens 

skola inte bara har en huvudsaklig, utan flera, i förhållande till varandra, motstridiga uppgifter. 

Betygen påverkar eleverna på flera olika plan och hur betygsättningen och undervisningen 

utformas beror på hur läraren väljer att värdera och prioritera de olika direktiv som 

styrdokumenten lämnar. De skrivelser som anges i styrdokument lämnar, precis som våra 

informanter vid upprepade tillfällen påpekat, stort utrymme för individuella tolkningar. Vi menar 

att alla formuleringar om elevinflytande, hänsyn till individuella förutsättningar och andra 

demokratiska grundvärderingar faller platt till marken i samband med att vi inser att detta inte alls 

inbegriper områden som bedömning och betygsättning. Styrdokumenten innehåller tvetydiga 

direktiv; betygsättandets principer strider per se mot uppdraget att uppmuntra och stimulera. Vid 

bedömningen tar hänsynen slut, klart slut. Tidigare nämnda begrepp genomsyrar alltså inte hela 

skolans verksamhet utan bara delar utav den. 

 

Frågeställning 4: Likvärdighet, Objektivitet och Rättvisa  

Vi instämmer med Skolverket i att det inte finns några perfekta betygssystem. Varje metod att 
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 mäta mänsklig utveckling har sina svagheter. Enligt våra informanter finns rättvisa i en tydligt 

strukturerad undervisning som ger alla elever möjlighet att prestera. Genom att följa 

gemensamma mål och riktlinjer/kriterier skall bidra alla elever få en likvärdig utbildning oavsett 

var det anordnas. Mångfald stimulerar och ger fler elever möjlighet att ta till sig ny kunskap. 

Variation i examinationsformer och arbetssätt ger fler elever möjlighet att komma till sin rätt. 

Därför är det viktigt att både undervisning och examinationsformer varieras. Detta poängteras av 

samtliga informanter. 

Även om många lärare ser betygsystemet som ett nödvändigt ont, som de hellre skulle klara sig 

utan, måste man förlika sig med verkligheten. Skolan måste trots allt förbereda eleverna för den 

krassa verkligheten och att leva innebär att bli bedömd på en massa olika sätt och vis. Vi anser att 

som lärare kan man sträva efter att kompensera den press som betygen skapar genom positiv 

uppmuntran och försöka skapa ett tillåtande och utforskande klimat i klassrummet. En 

prestationsbaserad bedömningsmetod måste få dominera, även om det i vissa avseenden, för vissa 

elever, kanske bidrar till ett hämmat inlärningsklimat. Betygen kan fungera hämnande på elevers 

kreativitet och lust att lära. De kan ha en negativ inverkan på klimatet i klassrummet, vilket 

påverkar elevers utveckling och inlärning. Samtidigt kan betygen även fungera som en 

motiverande morot. Huvudsakliga problem vid betygsättande och bedömning av elevers kunskap 

och utveckling är likvärdighet, rättvisa samt hur systemet förmedlas till eleverna. Kanske behöver 

det nya betygssystemet mer tid att förankras hos både lärare och elever. Förståelse för systemet är 

en förutsättning för att det skall kunna fungera på ett rättvist och likvärdigt sätt. 

Vid bedömning kan ingen hänsyn tas till elevens individuella förutsättningar, istället eftersträvas 

likvärdighet. Nationell styrning är nödvändig för att betygen skall framstå som jämförbara och 

rättvisa. Examinationer skall utformas så att de endast mäter kunskap och färdighet inom ett 

avgränsat område, annars påverkas resultatet av alltför många faktorer för att kunna garantera en 

korrekt bedömning av de kunskaper som provet avser testa, just där och då. Detta är dock bara ett 

sätt, och enligt denna typ av prov diagnostiseras eleverna; slutprov tillåts vara mer sammansatta 

och komplexa. Avgränsade men varierade prov är en förutsättning för en väl fungerande, rättvis 

och objektiv bedömning.  
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Våra informanter tar frekvent upp mångfald och poängterar vikten av att se alla elever. 

Undervisningen måste varieras i alla avseenden, lärare som är ensidigt fokuserade på endera 

metoden riskerar att utelämna vissa elever med vissa typer av kunskaper och färdigheter. Ingen 

annan än individen själv kan avgöra vad som är viktigt respektive mindre viktigt att kunna, då 

sammanhanget bestämmer värdet på kunskapen. Olika kunskaper värderas olika av både lärare 

och elev. Därför måste man utgå ifrån att alla kunskaper är lika vikiga, och uppmuntra alla olika 

färdigheter och kunskaper. 

 

6.2 Undersökningens validitet  

Så snart arbetet hade påbörjats insåg vi att det var svårt att dra någon exakt gräns för vad som 

tillhör området och inte, då bedömning och betygsättning, åtminstone indirekt, rör det mesta som 

har med undervisning att göra. Undersökningens främsta tillkortakommande, som alltför 

omfattande, har dock lett till lärorika och intressanta diskussioner kring undervisning, vilket 

troligtvis aldrig kunnat äga rum med en tydligare avgränsning. Svarens omfattning varierar 

väldigt i både mängd och detaljmässighet. I vissa fall märks det knappt att informanterna besvarat 

samma frågor.  

Om vi till punkt och pricka hade följt Trosts anvisningar för hur intervjuer bör genomföras skulle 

endast ett fåtal diskussionsområden ha formulerats på förhand. Vår brist på rutin ledde till att vi 

istället valde att formulera färdiga frågor då vi inte kände oss tillräckligt erfarna som intervjuare. 

Dock var frågorna så pass öppna att informanterna själva kunnat bestämma svarens vinkling och 

omfång. Frågornas allmänna karaktär gjorde att vi överlag inte fått så preciserade svar som vi 

hade hoppas på. Även detta har sin orsak i vår bristande rutin som intervjuare. För att 

kompensera detta kontaktades informanterna via e-mail för att förtydliga och komplettera 

otydliga och/eller bristfälliga svar. Angående intervjuerna kan man även spekulera i hur väl vi 

lyckats tolka våra informanter, och framförallt, hur väl informanternas beskrivningar speglar den 

faktiska verkligheten. Många lärare är vana att tala om och ”försvara” den egna den egna 

verksamheten i smickrande ordalag. Vid skriftliga svar har informanter en möjlighet att tänka 
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igenom, formulera och revidera svaren - en väsentlig skillnad i jämförelse med den muntliga, 

spontana intervjun.  

Den intervju som genomfördes med Lärare B var den enda där intervjuare och informant redan 

kände varandra, något som resulterade i ökad mängd data. Skälen till detta ligger antagligen i 

deras bekantskap; de hade redan etablerat ett förtroende för varandra vilket bäddade för en öppen 

och ärlig kommunikation. Dock kan detta leda till att intervjuaren ”tror sig veta” vad informanten 

tycker och därmed tolkar in alltför mycket i intervjun. Vi har försökt undvika detta genom att 

vara väldigt noga med att bara ta med det som verkligen sagts under intervjun, då allt annat 

hamnar utanför ramen för just denna specifika undersökning. Syftet med denna undersökning 

hade dock kunnat avgränsas ytterligare. Frågeställningarna hade kunnat specificeras, på så sätt 

hade undersökningen förenklats och effektiviserats. Eventuellt skulle detta ha resulterat i att 

slutsatserna hade blivit mindre ”självklara” eller generella. Vi har istället förvärvat nyttiga 

insikter om hur studier som denna kan utföras på ett professionellt och målinriktat sätt. 

Ett annat metodologiskt bekymmer i samhällsvetenskapliga undersökningar är att veta om de 

informanter som intervjuats är representativa för de områden man företagit sig att undersöka. Det 

låga antal som informanterna utgör i denna undersökning understryker detta problem. Studien är 

inte statistiskt representativ i någon vidare bemärkelse utan är endast jämförande i det avseende 

att de intervjuade lärarna eventuellt jämförs med varandra, vilket redan påpekats i metoden 

(Backman, 1998). Betydelsen av att det var just dessa tre lärare som valde att delta i vår 

undersökning kan diskuteras. Kanske är de deltagande lärarna vana att engagera sig i dessa frågor 

mer aktivt än gemene lärare och därmed inte karakteristiska representanter för sin grupp? Denna 

fråga kan vi dock inte besvara, och på grund av tidsbrist fanns heller inte möjlighet att utöka 

underlaget för studien.  

Undersökningen skulle kunna kompletteras med observationer av intervjuade lärare över en 

längre tid. 10p är ett väldigt begränsat utrymme och denna uppsats kan mer eller mindre liknas 

vid en förstudie. Uppsatsarbetet har resulterat i ett antal teser som vi med fördel skulle kunna 

jobba vidare med och utföra undersökningar på. Vidare skulle det även vara intressant att se 

skillnader mellan olika skolstadierna och/eller jämförelser mellan hur betygen påverkar inlärning 

i olika ämnen. Vår studie hade vunnit på att specificeras och avgränsas ytterligare, men vi hade 
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inte tillräcklig kunskap för att lyckas isolera ett precist undersökningsområde. Undersökningens 

användbarhet har vi inte kunnat bedöma förrän efter studien genomförts och resultatet bearbetats. 

Tiden har inte gett utrymme för några omgående omstruktureringar av arbetets upplägg, så vi får 

nöja oss med insikten att vi i alla fall vet bättre nu. Vi har med andra ord lärt oss mycket och 

känner att fördjupat vår kunskap om betygsystemet genom att begrunda rådande styrdokument 

och utvärdera vår egen relation till betygen och dess betydelse för vår framtida yrkesutövning. 

 

6.3 Källkritik  

Den teoretiska referensram som vi utgått ifrån vid analyserandet av insamlade data var redan 

till en början något begränsad med anledning av den bristfälliga tillgången på aktuell forskning 

inom ämnet. Denna bristfälliga tillgång till relevant litteratur inom betygsättning i bild på 

gymnasienivå specifikt för bildämnet har lett till att slutsatserna är fått en relativt ”allmän” 

karaktär. Undersökningen är därmed även applicerbar på andra ämnesområden.  

Vi har använt oss av litteratur som är varierad, tidsmässigt sträcker den sig från sent 1980-tal 

fram till år 2005. Litteraturen har bredd, med både enskilda författare, samlingar och institutioner 

som utgivare, och god validitet (i synnerhet då de flesta verken utgivits av Skolverket, som är en 

institution vars syfte är att kontrollera och informera om pedagogiska områden med hög 

relevans). Vidare är det mesta av litteraturen skrivet under antingen sent 1990-tal eller i början av 

2000-talet, vilket även gör den modern i sina teser och resultat. De verk som dateras till tidigare 

är Parsons (1987) How we understand art: a cognitive developmental account of aesthetic 

experience samt Petterson och Åséns (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet där 

innehållet kvarstår som relevant och fortfarande aktuellt i brist på nya rön. Skolverkets (2001) 

Bedömning och betygsättning - kommentarer med frågor och svar har ersatts med en ny och 

reviderad upplaga och är därför ej längre aktuell i den meningen. Dock bedömer vi dess innehåll 

som fortfarande giltigt, då den omarbetade versionen innehåller samma slutsatser som de stycken 

vi refererat till.  
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Intervjuer 

Lärare A, personlig kommunikation , 21 dec 2006, komplettering via e-mail 18 jan 2007 

Lärare B, personlig kommunikation, 12 dec 2006, komplettering via e-mail 17 jan 2007 

Lärare C, personlig kommunikation, 8 jan 2007, komplettering via e-mail 22 jan 2007 



 

 

  
 

Bilaga 

 

Intervjufrågor  

 

1. Vad är det första du tänker på när någon nämner betyg och bedömning? 

2. Vad anser du är det absolut svåraste med betygsättning och bedömning? 

3. Hur går du tillväga, vad grundar du din bedömning och betygsättning på?  

   - Vad utgår du ifrån?  

   - Har du utarbetat någon egen modell, ung. en egen tolkning av nationella kriterier och mål?     

   (hur ser den i så fall ut) 

4. Vilka examinations former förekommer i din undervisning?  

   - Varför använder du dig av just dessa? 

Ej redovisad fråga: På vilket sätt samarbetar du med andra ämnen? 

5. Vad betygsätts/premieras inom bildämnet?  

   - Vilka egenskaper/färdigheter värderas högst? 

6. Bildbedömning tenderar ofta att färgas av den personliga smaken, hur undviker du detta?  

   - På vilket sätt strävar du efter att vara objektiv?  

7. Är eleverna införstådda med hur och vad som bedöms? 

   - Hur informeras eleverna om kursens mål och kriterier? 

8. Hur uppnås rättvisa och likvärdighet vid bedömning och betygsättning?  

9. Hur synliggörs och hur dokumenteras elevernas utveckling? 

10. Hur tar du hänsyn till arbetsprocessen (och hur värderas den?) 

11. Hur varieras undervisningen?  

   - Varför varieras den på det viset, finns det speciella orsaker? 

12. Hur utvärderar du den egna undervisningen och hur påverkas utformningen av framtida    

   undervisning av elevernas resultat? 

13. Vad tycker du om dagens betygsystem? (för- och nackdelar) 

Ej redovisad fråga: Vilka tips kan du ge två blivande bildlärare? Vad är viktigt att tänka 

   på?(goda råd på vägen...) 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


