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Sammanfattning 

Tolkning av styrdokument är del av en lärares vardag, men innebär för den skull inte att det är 
en enkel uppgift. Ett av de krav som lärare måste uppfylla med sin undervisning är att 
utbildning ska vara likvärdig varhelst i landet den anordnas. Det är just denna problematik 
som undersökningen berört, med syftet att undersöka likvärdigheten mellan olika lokala 
dokument för kursen estetisk verksamhet, och då specifikt inom ämnet bild. För att undersöka 
detta har gymnasieskolor kontaktats i två län med förfrågan om deltagande via bidrag i form 
av berörda lokala dokument. Resultatet har sedan analyserats utifrån vilken kunskapsprofil 
som dominerat i dokumenten samt hur likvärdiga dessa kan sägas vara. Det stora bortfall som 
infunnit sig har gjort att det inte gått att dra några konkret allmängiltiga slutsatser utifrån 
materialet. Dock kan sägas att indikationer finns att dokumenten kan ses som likvärdiga, men 
att de kunskapsformer som dominerar till stor del speglar en gammal syn på bildämnet som 
lever kvar från äldre läroplaner. 
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1. Inledning 

Att betygsättning leder till bekymmer för de flesta lärare är inte någon större hemlighet, inte 

heller att detta tycks vara ett särskilt stort huvudbry för just bildlärare. Efter att ha tagit del av 

bedömning i bild under lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar så har även min panna i 

slutet av varje period legat i bekymrade veck inför den komplexa verklighet som visat sig. De 

till synes enkla och kortfattat formulerade dokumenten som ska hjälpa (och ibland styra) oss i 

vår verksamhet tycks vid en närmare anblick svälla ut i oändliga och ohanterliga dimensioner 

av tolkningsbarhet. 

 Detta arbete är det alltså tänkt ska handla om bedömning eller betygsättning i någon form, 

med förhoppningen att förtydliga om så den minsta beståndsdel av uppdragets komplexitet. 

Tidigare examensarbeten som behandlat ämnet inom just bildundervisning har bland annat 

rört sig kring lärares syn på bedömning1 och elevers upplevelser av att bli bedömda2. Fokus 

kommer här att istället ligga på grunden till bedömning, alltså styrdokumenten och då mer 

specifikt lokala dokument för kursen estetisk verksamhet. Innehållet för denna kurs varierar 

mellan ämnen såsom bild, dans, musik, formgivning eller teater beroende på vad skolor väljer 

att erbjuda, och vidare ska formuleringarna i styrdokumenten i praktiken då innefatta alla de 

olika ämnesinriktningarna.3 Komplexiteten i tolkningen av dessa övergripande dokument, i 

samband med skollagens krav på likvärdighet4, vore därmed ett intressant område för 

undersökning. Vad arbetet hoppas svara på är således om det finns likheter i hur olika skolor 

tolkar dokumenten för estetisk verksamhet i bildämnet. 

 En undersökning av detta område skulle även kunna främja förståelsen av 

läroplanstolkning för lärarstudenter, lärare samt utomstående. I boken Undervisning i teori 

och praktik – en introduktion i didaktik så har lärarstudenter vid Umeå Universitet tillfrågats 

om lärares viktigaste kompetenser. Där beskrivs tolkningen av läroplanen som en av de 

viktigaste uppgifter en lärare ska behärska.5 Författarna skriver även att det i en målstyrd 

skola krävs av lärare att kunna tolka centrala dokument och formulera mål för sitt arbete. Ett 

                                                 
1 Granberg Högdahl, Amanda & Bergström, Anette (2006). Betygsättning – I ämnet bild på gymnasienivå.  
 Umeå: Umeå Universitet. 
2 Agronius, Sofia & Sjöberg, Eva (2007). Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnet – en  
 kvalitativ studie. Umeå: Umeå Universitet. 
3 Skolverkets läroplan och kursbeskrivning för kursen estetisk verksamhet, SKOLFS: 2000:10  
 www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&skolform=21&id=ESV&extraId=  
4 Riksdagen (1985). Statens Författningssamling nr: 1985:1100, 1 kap. 2 § 
 www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=1985:1100 
5 Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke (2003). Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik.  
 Umeå: Umeå Universitet, s. 39 
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stycke senare skriver de även att läroplanerna som finns idag ger lärare dels en stor frihet och 

dels ett brett spektra av möjligheter att tolka och omsätta målen.6 Det kvarstår att se om denna 

undersökning kommer att visa på baksidan och risken med denna frihet, eller om bilden 

kommer att vara just så ljus som Lindström och Pennlert får den att framstå. 

 Om inte annat kan resultaten måhända närma sig insikt i den uppfattning som Henry 

Egidius, tidigare lektor i pedagogik och psykologi, ger uttryck åt:  

 

Lärare har grubblat länge och i regel förgäves över frågan hur man kan ta reda på om två elever ska 

ha samma betyg. Alla vi lärare som i vårt dagliga jobb måste bedöma och betygsätta elever kommer 

att må bättre om vi både inser att detta är en omöjlig uppgift och har en någorlunda klar uppfattning 

om varför uppgiften är omöjlig.7 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka likheter som kan ses i kunskapsprofil för olika 

gymnasieskolors lokala betygs- och måldokument för kursen estetisk verksamhet inom 

inriktningen bild. Samt, som referens, jämföra dessa mot kunskapsprofilen i Skolverkets 

dokument för samma kurs. Förhoppningen är att utifrån forskning på området även ge vidare 

insikter i den komplexitet som tolkning av styrdokument kan innebära, för att därmed 

synliggöra en del av de didaktiska processer som lärare ställs inför. 

1.2 Frågeställningar 

− Vilken kunskapsprofil betonas i Skolverkets mål- och betygskriterier i 

läroplanen för kursen estetisk verksamhet? 

− Vilken kunskapsprofil betonas i de lokala dokumentens mål- och 

betygskriterier för kursen estetisk verksamhet i bild? 

− Finns det likheter i kunskapsprofil mellan de olika lokala dokumenten? 

− Finns det likheter i kunskapsprofil mellan skolverkets styrdokument och de 

lokala dokumenten? 

 

                                                 
6Ibid, s. 8 
7Egidius, Henry. (1982). Bedömning betygsättning utvärdering. Lund: LiberFörlag, s. 11 
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2. Teorier och begrepp 

För att klargöra vad som i denna undersökning menas med begreppet kunskapsprofil följer det 

första stycket nedan med förklaringar kring dels vad profilen kan innehålla och dels vad som 

påverkar valet av innehåll. Det andra stycket ger en förklaring till tanken om hur 

styrdokumenten är formade med avseende på tolkning samt likvärdighet. 

2.1 Kunskapsprofil 

Den kunskapsprofil ett ämne får i praktiken regleras av de olika faktorer som beskrivs nedan i 

form av lärarens ämneskonception och bland annat reproducerade traditioner i stycket praktik, 

teori och kommunikation. I därpå följande stycken tas de olika kunskapsformer och begrepp 

relaterade till lärande upp. Dessa står dels i relation till och påverkas av lärarens syn på ämnet 

och utgör dels ämnets kunskapsprofil. 

2.1.1 Ämneskonception 

I den för Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU-03, utförda ämnesrapport i bild 

anges lärares syn på ämnets funktion och karaktär, så kallad ämneskonception, som en faktor 

vilken kan ha inflytande över ämnesinnehållet.8 Lärare betonar olika aspekter av ämnet 

beroende på om de anser bild främst som hantverksliknande, kommunikativt eller fritt 

skapande. En hantverksfokuserande lärare kan sätta tonvikt på övning av olika tekniker, där 

en kommunikativt fokuserande lärare exempelvis främst betonar konstens innebörd och 

budskap. Den lärare som betonar fritt skapande, enligt rapporten, kan sträva mot minsta 

möjliga styrning av eleverna.9 

 Ander Marner skriver, i Möten och medieringar, att tidigare läroplaners ämneskonception 

lever kvar i de nya. De tidigare kursplanernas estetisk-praktiska syn på ämnet finns alltså kvar 

i dagens mer kommunikativt betonade kursplan trots att termen slutade användas efter 1969:s 

Läroplan för grundskolan, Lgr 69. Att de olika ämneskonceptionerna fortlever sida vid sida 

leder, enligt Marner, till för stor mängd och försvårat urval av innehåll.10 Författaren menar att 

trots det faktum att kommunikation, bildförståelse, medier och kulturorientering ligger i fokus 

                                                 
8 Skolverket (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03):Bild. Ämnesrapport till rapport  
 253, 2005. Stockholm: Fritzes, s. 68 
9 Ibid, s. 68 
10 Marner, Anders (2005). Möten och medieringar, Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 3-4. Umeå:  
 Umeå Universitet, s. 28 
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inom både styrdokument och forskning så följer skolorna fortfarande den gamla 

ämneskonceptionen från Lgr 62 och Lgr 69.11 

2.1.2 Praktik, teori och kommunikation 

Marner beskriver en i tradition grundad motsättning mellan intellektet och kroppen inom 

ämnet bild. Detta synsätt skiljer verksamhet i tanke från praktiskt beprövad erfarenhet, där det 

senare å ena sidan bedöms som mindre värt utanför det estetiska området.12 Inom detta 

område är uppfattningen däremot omvänd, alltså läggs ett större värde vid den praktiska 

aspekten av skapandeprocessen.13 Konsekvenser av detta blir enligt författaren att estetiska 

ämnen marginaliseras till ”övningsämne” eller ”estetisk-praktiskt” ämne med låg status.14 

 En annan problematik som beskrivs komma ur tanken om kroppen skild från intellektet är 

att kompetens hos lärare, eller andra estetiskt verksamma, tilldelas en aura av mystik. Den 

estetiskt relaterade kunskapen ses som något medfött och därmed som något man inte kan lära 

sig eller lära ut.15 Lev S. Vygotskij, sovjetisk psykolog och tänkare, motsäger sig denna tanke 

om tilldelad begåvning genom att djupare studera begreppet skapande. Han lyfter begreppet 

till ett generellt plan där skapanda innefattar allt som innebär skapandet av något nytt, och 

därmed kan alla på något sätt vara kreativa.16  

 Slutligen kan följderna av intellekt - kropp dualismen, enligt Marner, leda till att man 

inom det traditionella konstbegreppet motsätter sig en koppling mellan konst och 

kommunikation. Detta beskrivs som ett inaktuellt synsätt i ljuset av den mer mediefokuserade 

samt kommunikativa funktion bilder har i dagens samhälle. Något som enligt författaren 

förvisso ska kunna överbyggas genom att fokusera på både den skapande aspekten och en 

analys eller granskning av budskap och intention med konst.17 

2.1.3 Process och produkt 

Enligt Lars Lindström och Viveca Lindberg, i boken Pedagogisk bedömning, har studier i 

grundskolan visat att elever utvecklar och tydligt förbättrar färdigheter som rör kunskaper om 

material och tekniker. När det däremot kommer till processrelaterade förmågor såsom val av 

                                                 
11 Ibid, s. 27f 
12 Marner (2005), s. 13 
13 Marner, Anders (2006) Professionalisering av estetiska ämnen – några problem och förslag. Umeå: Umeå  
 Universitet, s. 4 
14 Marner (2005), s. 74 
15 Ibid, s. 13 
16 Vygotskij, Lev S. (2003) Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB 
17 Marner (2005), s. 67 
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arbetssätt, kreativitet och metakognition var utvecklingen mycket begränsad.18 Fokus tycks 

alltså ligga på produkt till processens förlust. 

 Det som ska bedömas i bildämnet, enligt Lindström och Lindberg, är både de 

processrelaterade egenskaperna och produkten, och därmed går det förlorat en stor del av det 

faktiska lärandet när just produkten står i fokus.19 Vidare drar Henry Egidius frågan så långt 

som att hävda processmålen som mer relevanta än faktiska produktmål, där det senare snarare 

är ett steg på vägen mot processkunskap. Motiveringen till detta är bland annat att elever ofta 

lära sig mer än rena fakta i en lärosituation och att det finns fler färdigheter än det 

produktrelaterade som kan utvecklas, alltså att graden av kunskap blir mer rik och omfattande 

med utgång i ett processfokuserat perspektiv.20 

 För att återgå till Lars Lindström så skriver han i Skolverkets skrift Att bedöma eller döma 

om vikten av att inte avstå bedömning av den skapande verksamheten. Risken skulle därmed 

vara att de så kallade tysta egenskaper som präglar processmål även i fortsättningen ska anses 

ligga utanför läroprocessen.21 Med hänvisning till en studie av produkt- och 

processutvärdering hävdar Lindström att den rådande uppfattningen om svårigheter att 

bedöma processkriterier är ogrundad. Dock menar han inte att det är enkelt, då arbetet kräver 

en djupare kommunikation med elever samt dokumentation kring skapandet.22 Samma 

undersökning visar även att lärare behöver övning inom processutvärdering. Syftet med detta 

skulle dels vara att kunna ge relevant respons till elever, samt dels för att kunna skilja produkt 

från process och därmed ge bedömning på korrekta grunder.23 

2.1.4 Kreativitet 

Vygotskij beskriver, som sagt ovan i stycke 2.1.2, skapande eller kreativitet som en handling 

där något nytt formas, oavsett om detta gäller ting i den yttre världen eller som en produkt av 

inre mänskliga egenskaper, ”intellektet eller känslan”.24 

 Marner framför det behov av kreativitet som finns på dagens arbetsmarknad, till skillnad 

från tidigare behov av lydiga anställda med hög arbetsdisciplin. Han menar att trots att 

kreativiteten inte endast rör det estetiska området så syns ingen utveckling av kreativitetens 

fulla potential i skolan. Även inom bildämnet är den större delen av undervisningen 

                                                 
18 Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (red.) (2006). Pedagogisk bedömning. Stockholm: HLS Förlag, s. 162 
19 Ibid, s. 35 
20 Egidius (1982), s. 21 
21 Lindström, Lars (2006) ”Produkt- och processvärdering i skapande verksamhet” i Skolverket (2006). Att  
 bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning. Stockholm: Liber Distribution, s. 120 
22 Ibid, s. 116 
23 Ibid, s. 118 
24 Vygotskij (2003), s. 11 
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fortfarande centrerad kring ren produktion och reproduktion, till skillnad från att skapa något 

nytt.25 

2.1.5 Kunskapskvaliteter 

Begreppet kunskapskvaliteter avser, enligt Lindström och Pennlert, de olika aspekter av 

lärande som beskrivs i kursplanernas mål med indelning avseende mål att sträva efter samt 

mål att uppnå.26 Dessa mål kan avse kunskapskvaliteter dels hos produkt och dels i process, 

men bör trots detta inte ses som avskilda separata delar utan som besläktade och 

sammanlänkade egenskaper. Exempel på olika kunskapskvaliteter kan vara egenskaper 

förknippade med intellektet (veta, förstå, kunna tillämpa), värderingar (kunna reflektera, 

argumentera) eller kreativitet (utveckla förmåga att fantisera, skapa, associera). Dessa 

kunskapskvaliteter ska sedan enligt författarna kopplas till undervisningens innehåll för att 

således kunna konkretisera målen för undervisningen.27 

2.1.6 Fyra F 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, beskriver kunskap som bestående av fyra 

kunskapsformer de såkallade fyra F:en: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Då dessa 

är bundna till varandra bör alla dessa kunskapsformer finnas i undervisningen, men utan att 

framhäva någon som dominerande framför de andra.28 Dock finns, enligt Skolverkets skrift 

Betygsboken, en kunskapsprofil i varje kursplan utifrån dessa former av kunskap. I denna 

framhävs de viktigaste kunskaperna och just betyget Godkänt ska tydligast spegla kursplanens 

profil.29 I denna undersökning används inte begreppet kunskapsprofil enbart med hänvisning 

till vilka av de fyra kunskapsformer som dominerar, utan inkluderar även ovan beskrivna 

begrepp. 

 Håkan Andersson beskriver i boken Varför betyg? egenskaper hos de fyra F:en mer 

ingående.30 Faktakunskap är enligt Andersson en kvantitativ form av kunskap av mer eller 

mindre mätbar natur, i relation till förståelsekunskap som är en kvalitativ form av kunnande. 

Färdighet beskrivs som kunskapen om när något ska göras, slutligen står förtrogenhet för den 

                                                 
25 Marner (2005), s. 33f 
26 Lindström & Pennlert (2003), s. 26 
27 Ibid, s. 26f, och Bilaga 1 
28 Skolverket (2006). Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. Stockholm: Fritzes, s 6 
29 Skolverket (1994). Betygsboken – om betygskriterier i ett nytt betygssystem för gymnasieskolan och gymnasial  
 vuxenutbildning. Stockholm: Liber Distribution, s. 9 
30Andersson, Håkan (1999). Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg. Lund: Studentlitteratur, s. 63 
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tysta kunskap som inte kan mätas och som ofta präglar processer. Andersson förklarar vidare 

bedömningen av just förtrogenhet som ett resultat av en subjektiv utvärdering.31 

2.2 Styrdokument, tolkning och likvärdighet 

Skollag och läroplaner formar mål och riktlinjer för skolans verksamhet. Skolverket har även 

givit ut ett antal publikationer som ska agera hjälpmedel då det förklaras hur dessa 

styrdokument kan eller i vissa fall bör tolkas. 

2.2.1 Mål och kriterier 

Enligt Skolverkets publikation Likvärdiga betyg och betygsättning anger ämnets syfte, 

karaktär och uppbyggnad den funktion ämnets ska ha i samhället. Hur innehållet och 

riktningen av ämnets ska se ut beskrivs i form av kursplanernas mål, där ”mål att sträva mot” 

anger riktning och ”mål att uppnå” visar mer konkret vilka kunskaper som ska utvecklas eller 

uppnås.32  

 Enligt Lpf 94 är kursplanernas betygskriterier ett verktyg för förtydligande av de 

kunskapsmål som ska uppnås efter avslutad kurs. Betygen i sig utgör ett mått för hur väl 

elever har uppnått dessa kunskapsmål efter avslutad kurs.33 I Skolverkets skrift Betygsboken 

står även att den förtydligande funktion som betygen har inte innebär att dessa därmed ska 

tillför nya mål eller nytt innehåll.34 Även Lindström och Pennlert beskriver de olika 

dokumentens funktion. Mål i olika ämnens respektive kursplan är enligt dem en beskrivning, 

eller en slags framtidsvision, av de kunskapskvaliteter och kompetenser som undervisningen 

ska resultera i. Målen i sig kan avse dels konkreta kunskaper och dels egenskaper i en 

process.35  

2.2.2 Likvärdighet och lokala dokument 

I skollagen står det under första kapitlet, andra paragrafen, att ”utbildningen skall inom varje 

skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.”36 I Lpf 94 hänvisas till denna 

paragraf i det att läroplanen ska bygga på bland annat skollagen.37 Vad lagen menar med 

likvärdighet preciseras inte vidare i lagtexten och tolkningen därav får därmed tillskrivas den 

förklaring som ges i Lpf 94.  

                                                 
31 Ibid, s. 63 
32 Skolverket (1999), s. 14 
33 Skolverket (2006). Lpf 94, s. 35 
34 Skolverket (1994), s. 8f 
35 Lindström & Pennlert (2003), s. 26 
36 SFS 1985:1100, 1 kap. 2 § 
37 Skolverket (2006). Lpf 94, s. 20 
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 Läroplanen säger att likvärdighet inte behöver innebära att all undervisning ska se likadan 

ut över hela landet, däremot så sätter de uppställda målen en norm mot vilken likvärdigheten 

ska fastställas.38 I Skolverkets publikation Likvärdiga betyg och betygsättning beskrivs 

läroplanernas mer öppna utformning även som en möjlighet för att kunna utveckla 

verksamheten på lokal nivå, samt som ett steg i en demokratisering av skolan. Här framförs 

även den problematik som kan uppstå med denna frihet, då kravet på likvärdighet måste 

uppfyllas, där problemet beskrivs som ett av de svåraste inom styrsystemet.39  

 I Lpf 94 står beskrivet att det lokalt ska formuleras och konkretiseras för de mål samt 

riktlinjer som rör skollagen, läroplaner och programmål.40 Enligt Per Måhl är syftet med 

lokala kursbeskrivningar samt kriterier att täcka upp för de områden där det inte finns tydliga 

nationella kriterier. Detta för att kunna få till stånd fungerande rutiner i systemet för övergång 

mellan olika årskurser och stadier, eller för urval till vidare studier.41 I Betygsboken står att 

läsa samma tankar som Måhl framför. Sålunda för att ett mål- och kursrelaterat betygssystem 

ska fungera så krävs det att läraren dels kan precisera vad som krävs för ett visst betygssteg 

och dels att denne kan utvärdera elevers kunskaper för detta betyg.42 För att kunna delge 

elever vilka kunskaper som krävs för de olika betygsstegen måste kursplaner och kriterier 

diskuteras samt konkretiseras av lärarlag på skolan.43 Detta förfarande beskrivs i 

ämnesrapporten till NU-03 som en bristvara inom just estetiska ämnen, något som författarna 

visar kan göra det svårare för lever i exempelvis bild att själva avgöra vilka nivåer som 

krävs.44 

3. Bakgrund 

Nedan följer en historisk tillbakablick över styrdokument, bedömningsformer och betyg samt 

en överblick specifikt av hur ämnet bild har sett ut i tidigare läroplaner. Slutligen tas tidigare 

forskning relaterat till denna undersökning upp. 

3.1 Styrdokumentens historia i korthet 

För att förstå hur dagens styrdokument har kommit att se ut som de gör är det intressant att se 

bakåt i historien. Kunskapssyn förändras över tid och olika styrdokument har funnits i olika 

                                                 
38 Ibid, s. 24 
39 Skolverket (1999), s. 13 
40 Ibid, s. 22 
41 Måhl, Per i Lindström & Lindberg (2006), s. 60 
42 Skolverket (1994), s. 8 
43 Ibid, s. 12 
44 Skolverket (2005), s. 146 
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form samt med varierande funktion beroende på det behov som styrt vid tillfället. Per Måhl 

beskriver de mål som fastställs som bundna till den tid och kultur som de verkar i. Krav i 

samhället leder till beslut fattade av politiker, inte av rektorer eller lärare som ändå arbetar i 

verksamheten och kan ses som mer kompetenta på området. Något som Måhl anser 

visserligen kan medföra risker med för högt ställda krav, men där andra alternativ vore 

bristfälliga.45 Henry Egidius beskriver likaså kursplaners utformning som ett resultat av syftet 

med utbildningen, där målen ställs i relation till det aktuella ämnesinnehållet som kommer 

därav. Detta i sin tur bestämmer, enligt Egidius, vilka färdigheter elever ska ha kring regler 

för hantering av kunskap samt om verkligheten och likaså kunskaper om ämnesinnehållet.46 

3.1.1 En tillbakablick 

Under 1800-talet påminde mycket av den fokus skolan lade på området bedömning om den 

kontroll som kyrkan utövade. Inte bara kunskap och flit noterades, utan även minneskapacitet, 

naturgåvor och ekonomiska förutsättningar togs i beräkning.47 I början av 1900-talet kom nya 

tankar om kunskap. Dessa var influerade av tidens syn på psykologi och idéer om människans 

utveckling, med nyheter som bland annat intelligensmätning. Tankarna under denna tid 

förordade att skolan skulle effektiviseras. Detta skulle ske via urvalsmetoder som 

skolmognadsprov, standardprov och just intelligensmätningar. Under denna tid behövde inte 

betygen vara jämförbara då uttagningar till vidare studier skedde via lärares omdömen.48 

 Under 1930-talet kom förslag som rörde det vi idag kallar det relativa betygssystemet, 

även kallad grupp- eller normrelaterad betygssättning. Ett system som mäter elevers kunskap i 

relation till en medelprestation med en sjugradig skala av bokstavskombinationer.49 Tanken 

var i grunden att standardprov, genomförda över hela landet, skulle fastställa den normativa 

nivå mot vilken alla elever skulle bedömas samt ge en procentuell fördelning av betygsstegen. 

Detta system kom att tolkas olika av olika lärare, vilket kunde resultera i att betygen sattes 

efter fördelning inom klassen, inte gentemot en nationell medelnivå.50 I och med 1962 års 

Läroplan för grundskolan, Lgr 62, fastställdes en ny betygsskala, fortfarande relativ men nu 

                                                 
45 Måhl, Per (2006) ”I förväg uppställda krav” i Lindström & Lindberg (red.) (2006) Pedagogisk bedömning. 
Stockholm: HLS Förlag, s. 62 
46 Egidius (1982), s. 16 
47 Andersson (1999), s. 14 
48 Ibid, s. 19f 
49 Ibid, s. 17 
50 Egidius (1982), s. 35 
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femgradig och med betyg i form av siffror. Samma skala kom sedermera till gymnasiet via 

Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70.51 

3.1.2 Det nuvarande systemets tillkomst 

Den process som föranleder de styrdokument och betygssystem vi har idag börjar redan under 

1970-talet. Skolöverstyrelsen lade då fram ett förslag på ett målrelaterat betygsystem, vilket 

var tänkt skulle klargöra kursernas innehåll för lärare och elever. Procent skulle inte anges för 

varje betygssteg, utan fördelningen skulle istället avgöras av hur många som uppnått de 

kunskapsmål som varje steg representerade.52 I och med 1976 års gymnasieutredning 

förtydligades de kriterier som kursinnehåll och bedömning skulle avse. Nytt var tanken om 

bedömning av elevers sätt att tänka och arbeta, självständighet samt kreativ förmåga. Vilka 

stod för de kriterier som skulle kunna ge ett högre betyg.53 Vissa oenigheter kring hur de nya 

betygen skulle se ut rörde sig kring just dessa kriterier, som bedömdes som allt för svåra att 

utvärdera. De argument som framfördes kring avskaffandet av det relativa betygsystemet var 

enligt Andersson ”tävlan, stress, konkurrens, svårigheter att informera kring de relativa 

betygens användning” med mera.54  

 1992 lade Betygsberedningen fram en ny betygsskala i sex steg för grundskola och 

gymnasiet med bland annat stegen Ännu icke godkänd, Icke godkänd och Godkänd. Tanken 

med detta system var att elevers faktiska kunskap skulle mätas, samt att de betyg som sattes 

skulle verka som ett pedagogiskt redskap där elever lättare skulle se hur långt de nått i relation 

till kursmålen.55 Idén om kunskapsprogression som detta förslag även förde fram kritiserades, 

främst gällande att elever skulle börja på en grundläggande nivå och sedan arbeta sig uppåt 

mot mer avancerade kunskaper. Detta skulle då kunna innebära att ingen elev kunde bli 

godkänd i grundskolan då ett egentligt slutbetyg inte kunde sättas förrän studierna var 

avklarade i sin helhet, alltså efter gymnasiet. Likaså kritiserades betygsstegens benämningar, 

där elever kunde riskera en negativ personlig kategorisering som godkända eller icke 

godkända. Förslaget omarbetades ännu en gång och skalan ändrades till en fallande 

bokstavsskala från A till F, dock utan vidare diskussion kring kunskapsprogressionen.56  

 Slutligen fastställdes 1994 det nuvarande betygssystemet i och med läroplanerna för det 

obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, och för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, där 

                                                 
51 Andersson (1999), s. 29f 
52 Ibid, s. 35f 
53 Egidius (1982), s. 41 
54 Andersson (1999), s. 46f 
55 Ibid, s. 48ff 
56 Ibid, s. 52f 
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betygskriterier bestäms i varje ämne och skalan för betygssättning nu är reducerad till tre 

steg.57 Idéerna med det nya betygssystemet var att detta skulle främja ett ökat inflytande på 

lokal nivå, alltså en decentralisering med den demokratiska tanken att kunna påverka sin egen 

verksamhet. En annan sida av aktivt inflytande, förutom den demokratiska betydelsen, blir 

även att verksamheterna kan effektiviseras.58 

3.1.3 Kort om bildämnets kunskapsprofil i tidigare styrdokument 

I NU-03 ges en kort historik kring vilka egenskaper som dominerat ämnets innehåll från Lgr 

62 till idag.59 Likaså tar Anders Marner upp kreativitetsproblematiken inom bildämnet utifrån 

tre historiska faser i skriften Möten och medieringar.60 

 Marner beskriver den första fasen, med start i slutet av 1800-talet och avslut under 1900-

talets början, som en auktoritär metod där elever skulle följa en viss norm eller modell. Fokus 

låg här främst på produktion och reproduktion. Nästa fas kom under 50- och 60-talet som en 

motsats till detta, och nu betonades det så kallade fria skapandet med fokus på 

känslouttryck.61 Bildämnets karaktär, eller teckning som det då kallades, rörde i Lgr 62 

områden som ”fritt skapande, estetisk fostran, teckning och teknisk ritning”.62 I 1980:s 

Läroplan för grundskolan, Lgr 80, kallades ämnet bild, med den vida innebörden av ordet i 

åtanke där bland annat fysisk miljö, arkitektur, massmedia och tredimensionellt bildskapande 

inkluderades. Fem huvudsakliga moment stod i centrum för denna kursplan i form av 

”bildframställning, bildanalys, bildkommunikation, estetisk orientering samt bild och 

miljö”.63 I ämnesrapporten till NU-03 beskrivs målbeskrivningen för Lgr 80 som en 

fokusering av förmåga till självständigt skapande, bildkommunikation samt kritisk 

bildanalys.64 Marner beskriver den tredje fasen av bildämnet, den som står att finna i dagens 

läroplan, som liknande detta med en betoning av det kommunikativa och där bilder ska både 

produceras och analyseras.65 

                                                 
57 Ibid, s. 53 
58 Skolverket (1999). Allmänna råd och kommentarer. Likvärdiga betyg och betygsättning. Stockholm: Fritzes,  
 s. 12 
59 Skolverket (2005), s. 33ff 
60 Marner, Anders (2005). Kreativitet i ett socio-kulturellt perspektiv. Tidskrift för lärarutbildning och forskning,  
 nr 3-4. Umeå: Umeå Universitet, s. 27 
61 Ibid, s. 27 
62 Skolverket (2005), s. 33 
63 Ibid, s. 33 
64 Ibid, s. 34 
65 Marner (2005), s. 27 
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3.2 Tidigare forskning 

Angående bruket av styrdokument och kursplaner, framför Lindström och Lindberg, har det i 

olika sammanhang visat sig att lärare i undervisning huvudsakligen fokuserar på mål att 

uppnå med avkall på mål att sträva emot. Enligt författarna har betygskriterier och 

uppnåendemål även i sig frångått grundfunktionen som riktmärken för uppnådd kunskap av 

strävansmålen. Istället ska de snarare ha fått formen som checklistor där kunskaper prickas av 

en efter en.66 

 I Skolverkets ämnesrapport för NU-03 har undersökningar genomförts angående lärares 

och elevers uppfattningar av bildämnet.67 Enligt undersökningen har bildlärare i grundskolan 

åsikten att styrdokumenten har stor betydelse för undervisningen och då främst mål att sträva 

mot samt mål att uppnå. En mindre andel anser att de nationella betygskriterierna är 

betydelsefulla. De lokala kursplanerna samt betygskriterierna anses än mindre betydelsefulla 

där en knapp fjärdedel av de svarande uppger att lokala kriterier saknas. Att lokala 

betygskriterier saknas säger författarna vara vanligare i just bild än i andra ämnen. 68 

 Från det att Nationella utvärderingen av grundskolan 1994, NU-92, utfördes har, enligt 

författarna, antalet bildtimmar i grundskolans senare år minskat med 40 minuter per vecka. 

Detta beskrivs som problematiskt i det perspektiv att ämnet i sig är innehållsmässigt stort och 

att detta då leder till att delar som bildanalys, bildsamtal och bildkommunikation inte får det 

utrymme som behövs. Den dominerande formen av undervisning sker inom den traditionella 

formen av skapande och bildframställning, något författarna delvis relaterar till elevers 

önskemål i en i övrigt teoretiskt dominerad skola.69 

4. Metod och modell 

Denna undersökning har genomförts inom det forskningsområde som kallas läroplansteori 

eller läroplansdidaktik. Lindström och Pennlert beskriver denna riktning inom forskning som 

en fokusering av grunden till olika val av undervisningsområden samt hur och av vem dessa 

organiseras. Forskningsområdet är avgränsat till tre nivåer: formuleringsarenan, 

transformeringsarenan samt realiseringsarenan. Konkret innebär detta i första nivån studier av 

hur läroplaner tillkommer sedan hur dessa tolkas av lärare och slutligen vilket praktiskt 

                                                 
66 Lindström & Lindberg (2006), s. 246 
67 Skolverket (2005), s. 57ff 
68 Ibid, s. 58f 
69 Ibid, s. 143 
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uttryck detta tar sig i mötet mellan lärare och elever.70 Följaktligen har denna undersökning 

rört sig inom transformeringsarenan, då den behandlat just hur lärare tolkar styrdokument. 

4.1 Humanvetenskap möter kvantitativ och kvalitativ metod 

Christer Stensmo beskriver, i boken Vetenskapsteori och metod för lärare, forskningens 

motsatspar humanism och positivism, samt deras egenskaper i form av vetenskapliga ansatser. 

Humanismen lägger fokus på människan och dennes verksamhet med huvuduppgift att tolka 

språk i skriven eller talad form, kroppsspråk, bild och form med mera.71 Som motsatts ställer 

han positivismen, inom vilket bland annat matematik och statistik används för att kvantifiera 

och tolka vetenskapliga fakta.72 Intentionen var inledningsvis att i huvudsak genomföra 

undersökningen på kvantitativ basis, då det skulle vara en mängd material undersökt utifrån 

hur frekvent viss data var. 

 Stensmo skriver att humanvetenskapen vilar på uttalade eller outtalade värderingar och är 

alltså inte värdeneutral.73 Forskaren Peter Nyström för i sin avhandling Rätt mätt på prov en 

diskussion kring bruket av begreppen kvalitativ-kvantitativ utifrån positivistens synvinkel.74 

De argument som förs fram är här att den kvantitativa forskningen vilar på en kvalitativ grund 

exempelvis i forskarens urval av frågeställningar, och vidare ska den kvalitativa forskningen 

ofta ha inslag av kvantitativ natur. Nyström menar slutligen att kvalitativ-kvantitativ snarast är 

egenskaper i de fenomen som undersöks, samt att en konkret gränsdragning blir ointressant då 

ett bruk av båda modeller ger en bredare bild i undersökningen.75 

 Kanske det inte är så intressant här att se till den exakta begreppsformuleringen i frågan, 

om Nyström ska få komma till tals. Likväl genomfördes undersökningen slutligen utifrån 

kvalitativ metod då det bortfall som beskrivs nedan resulterat i ett allt för litet material för att 

korrekt kunna användas utifrån kvantitativa metoder. 

4.2 Avgränsningar, urval och bortfall  

Att målet för denna undersökning är att undersöka just likheter och inte skillnader skulle 

kunna ifrågasättas. Anledningen till valet av avgränsning kommer sig av tanken att om 

undervisningen ska vara likvärdig så är det lämpligast att se till graden av likvärdighet främst. 

                                                 
70 Lindström & Pennlert (2003), s. 20f 
71 Stensmo, Christer (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion. Uppsala:  
 Kunskapsföretaget i Uppsala AB, s. 14 
72 Ibid, s. 15 
73 Ibid, s. 17 
74 Nyström, Peter (2004). Rätt mätt på prov – om validering av bedömningar i skolan. Umeå: Umeå Universitet,  
 s. 32f 
75 Ibid, s. 35 
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Likaså skulle en undersökning rörande skillnader kunna bli allt för stor, då detta skulle kunna 

komma av den frihet som enskilda lärare har inom tolkningsarenan.  

 Målet var först att undersöka lokala dokument från alla gymnasieskolor inom Umeå 

kommun för att kunna genomföra en så kallad totalundersökning. Detta resulterade i ett minst 

sagt magert deltagande och därmed utökades undersökningens urval till Västerbottens läns 

gymnasieskolor. Efter en viss ökning i deltagande, från en till två skolor, utvidgades området 

till att inkludera även Västernorrlands län. Mycket finns att önska i urvalsmetoden som 

knappast kan sägas visa någon form av representativt urval eller kunna ge någon statistisk 

information. Vad undersökningen visar blir därmed en ganska begränsad bild, eller ett antal 

exempel om man så vill, av hur styrdokumenten tolkats lokalt. 

4.3 Ram och modell för klassificering, analys och tolkning 

Ambitionen har varit att i så stor utsträckning som möjligt bruka andras redan beprövade 

ramar och modeller i undersökningens sammanställning samt analys. Med en intention att på 

detta sätt så långt som möjligt undvika okunniga klavertramp och subjektivitetens fälla som 

lätt kommer i en undersökning genomförd av en novis inom forskning. 

 I Skolverkets skrift Betygsboken förklaras hur den då nya läroplanen Lpf 94 skulle fungera 

i praktiken.76 De fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, de fyra 

F:en, beskrivs ha legat till grund för hur kursplanerna analyserats, med syfte att se vilka 

former som betonats mest.77 Denna metod ska vara skapad samt utvärderad i relation till andra 

liknande modeller inom närliggande områden. För att underlätta användning av metoden har 

det framställts en ordlista i två delar med vilken kriterier ska kunna tolkas. Del ett anger 

nivåuttryck utifrån situationens komplexitet, elevens självständighet samt kvalitet i resultatet. 

Del två står för aktiva verb med syftet att klargöra kvalitativa skillnader i olika 

kunskapsnivåer beskrivna i kriterierna.78 Med stöd i denna redan beprövade metod har sedan 

dokumenten tolkats för att lyfta estetisk verksamhets kunskapsprofil.79 För att undvika 

felaktigheter, då Skolverkets publikation inte djupare definierar de fyra F:en, används 

Anderssons beskrivning ovan i stycke 2.1.6. 

 För tolkning av ordval i strävansmål samt uppnåendemål har undersökningen tagit stöd i 

den ordlista för kategorisering av kunskapskvaliteter som Lindström och Pennlert redovisar. 

Denna ordlista ligger även för tydlighets skull som bilaga då de rubriker som anges för de 

                                                 
76 Skolverket (1994), s.12 
77 Ibid. s. 9 
78 Ibid, s. 12 
79 Ibid, s. 15 
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olika kunskapskvaliteterna används i sammanfattning och diskussion nedan.80 För analyser av 

mer kvalitativa eller öppet formulerade delar såsom syfte och kursinnehåll blir risken för 

subjektivitet som störst, och därmed redovisas dessa så långt som möjligt i sin helhet i 

resultatet. Vidare sammanfattas och analyseras resultatet utifrån tidigare beskrivna begrepp 

inom ämnesprofil såsom kunskapskvalitet, fyra F, eventuell ämneskonception, process - 

produkt, praktik - teori och kommunikation. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet för insamling av material har skett enligt följande. Ämnesansvariga i bild 

eller estetisk verksamhet för de olika gymnasieskolorna, i Västerbottens och Västernorrlands 

län, kontaktades först via telefon och sedan via e-post om personen inte gått att nå. 

Respondenterna fick därefter information kring undersökningens syfte samt 

undersökningsområde. Dessa informerades om att deltagande i undersökningen var frivilligt 

och att all information rörande skolorna skulle anonymiseras. 

 Den information, i form av lokala dokument, som därefter insamlats anonymiserades 

därefter och gavs fingerade namn i form av A-, B-, C- och D-skolan. Det så kallade 

originaldokument som Skolverket framställt med läroplan, mål samt betygskriterier hämtades 

ned från den hemsida med kursinformation som Skolverket har publicerat på Internet.81 

 Därefter kategoriserades och analyserades först Skolverkets dokument enligt ramar och 

modeller som beskrivs ovan i stycke 4.3. Med detta dokument som ram för jämförande 

kategoriserades sedan de lokala dokumenten en i taget. Resultatet sammanställdes därefter för 

att söka besvara underökningens frågeställningar kring vilken kunskapsprofil samt 

likvärdighet. 

4.5 Angående källmaterialet 

I så stor utsträckning som möjligt har sekundärkällor valts bort till förmån för primärkällor, 

men främst i de fall där detta är relevant för undersökningens validitet och reliabilitet. 

Exempelvis så har inte fullt så stor vikt lagts vid källor till den historiska aspekten kring 

tidigare styrdokument. Däremot så har Skolverkets aktuella dokument samt ledande forskare 

inom pedagogik fått komma fram under förklaringar av mer huvudsakliga delar av 

undersökningsområdet. Vissa källor har valts på basis av hur starkt lärarutbildningen lyfter 

                                                 
80 Lindström & Pennlert (2003), s. 27 
81 Skolverket. Estetisk verksamhet kursinformation och betygskriterier, SKOLFS: 2000:10  
www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&skolform=21&id=ESV&extraId= 
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fram dessa som viktiga dokument, exempelvis Lindström och Pennlerts Undervisning i teori 

och praktik. 

 Mycket forskning sker inom området betygssättning och bedömning. Det föreligger dock 

en viss problematik i att genomföra en undersökning kring de frivilliga skolformerna inom 

denna relativt begränsade tidsram. Basen för större delen av forskningen tycks ligga kring det 

obligatoriska skolväsendet och kan därmed inte fullt ut bidra med det konkret vetenskapliga 

stöd som behövs när varken tid eller resurser finns att undersöka aktuella områden inom 

ramen för denna undersökning. Försök till att kringgå detta sker i denna undersökning genom 

att se till dokument rörande de frivilliga skolformerna där så är möjligt samt försök att 

medvetet se till de delar som är mer oberoende av forskningens diskrepans. Alltså bör åsikter 

eller uppfattningar kring bildämnet i skolan inte likställas med hur samma fråga skulle föras 

inom, i detta fall, gymnasieskolan. Däremot kan det ses som starka tendenser för detta då 

ämnestraditioner ändå tycks följa med från grundskola. 

 En annan potentiell problematik kring källor till studier av skolans styrdokument ligger i 

tidsfaktorn och den utveckling som ligger i områdets natur. Dokument eller forskning som på 

något sätt behandlar läroplaner blir mer eller mindre inaktuella så snart en ny läroplan 

utvecklats. Förhoppningsvis har detta kunnat kringgås i så stor utsträckning som möjligt 

genom att se till så relevanta dokument som möjligt för aktuell läroplan. 

5. Dokument för estetisk verksamhet 

Nedan följer redovisning av innehållet i styrdokument samt de lokala tolkningarna av dessa. 

Innehållet följer uppdelningen i strävansmål, uppnåendemål samt betygskriterier. I dokument 

där någon av delarna saknas så redovisas de resterande, och eventuellt övrigt innehåll.  

5.1 Styrdokument Skolverket 

Nedan följer läroplan för estetisk verksamhet såsom beskriven i Skolverkets dokument. 

5.1.1 Syfte, karaktär och uppbyggnad 

Syftet med utbildningen i estetisk verksamhet är enligt Skolverkets dokument att: 

utveckla och stimulera elevens kreativitet och lust att använda estetiska uttrycksmedel för att 

uttrycka tankar, känslor och handlingar.82 

Samt vidare även att:  

väcka intresse och förståelse av kultur och skapande verksamhet i ett vidare perspektiv.83 

                                                 
82 Skolverket, SKOLFS: 2000:10 
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Ämnets karaktär och uppbyggnad ska: 

ge en introduktion till estetiska verksamheter. Estetisk verksamhet kan inriktas mot olika 

estetiska områden såsom bild, dans, musik, formgivning eller teater. I ämnet ingår skapande 

eller konstnärlig verksamhet, som även kan vara av gränsöverskridande karaktär, där olika 

estetiska uttrycksformer både kan blandas och utövas sida vid sida. Såväl traditionella 

konstnärliga metoder som nyare digitala för framställning av konstnärliga produkter kan ingå i 

ämnet. Också upplevelser och reflexion är en del av ämnet.84 

5.1.2 Strävansmål 

Mål att sträva mot enligt Skolverket är att eleven: 

• genom estetisk verksamhet utvecklar sin fantasi och lust att uttrycka sig, 

• blir medveten om de estetiska uttryckens roll och användning samt stimuleras till eget 

skapande, 

• utvecklar sin känsla för estetiska värden och deras betydelse för individ och samhälle, 

• bli förtrogen med kulturverksamheten inom det estetiska området samt utvecklar sin förmåga 

att tolka och bedöma vardagliga estetiska företeelser, 

• tillägnar sig kunskaper om och erfarenheter av estetisk verksamhet samt får möjlighet till 

kulturhistorisk allmänbildning.85 

5.1.3 Uppnåendemål 

Efter avslutad kurs ska eleven: 

• kunna uttrycka tankar eller idéer med något estetiskt uttrycksmedel 

• kunna reflektera över och diskutera sitt eget skapande 

• ha kunskap om olika konstnärliga uttryck och företeelser 

• kunna se anknytningen mellan estetisk verksamhet och den egna studieinriktningen.86 

5.1.4 Betygskriterier 

Skolverkets betygskriterier för betyget Godkänt: 

Eleven ger exempel på olika konstnärliga uttryck och företeelser. 

Eleven använder något estetiskt uttrycksmedel för att gestalta en idé eller en tanke. 

Eleven beskriver och kommenterar sitt eget skapande.87 

För Väl godkänt: 

Eleven diskuterar och tolkar olika konstnärliga uttryck och företeelser. 

Eleven använder sina kunskaper inom något estetiskt uttrycksmedel på ett kreativt sätt i nya 

sammanhang. 

                                                                                                                                                         
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
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Eleven värderar sitt eget skapande.88 

För Mycket väl godkänt: 

Eleven använder något estetiskt uttrycksmedel på ett personligt och kreativt sätt. 

Eleven diskuterar, granskar kritiskt och bedömer resultatet av sitt eget arbete. 

Eleven motiverar val av uttryckssätt och dess betydelse för slutresultatet.89 

5.2 Lokala dokument A-skolan 

Nedan följer läroplan för estetisk verksamhet såsom beskriven i A-skolans dokument. 

5.2.1 Uppnåendemål 

Enligt dokument för A-skolan så ska eleven efter avslutad kurs: 

• kunna uttrycka tankar eller idéer med något estetiskt uttrycksmedel 

• kunna reflektera över och diskutera sitt eget skapande 

• ha kunskap om olika konstnärliga uttryck och företeelser 

• kunna se anknytningen mellan estetisk verksamhet och den egna studieinriktningen.90 

5.2.2 Betygskriterier 

För betyget Godkänt: 

Eleven ger exempel på olika konstnärliga uttryck och företeelser. 

Eleven använder något estetiskt uttrycksmedel för att gestalta en idé eller en tanke. 

Eleven beskriver och kommenterar sitt eget skapande.91 

För Väl godkänt: 

Eleven diskuterar och tolkar olika konstnärliga uttryck och företeelser. 

Eleven använder sina kunskaper inom något estetiskt uttrycksmedel på ett kreativt sätt i nya 

sammanhang. 

Eleven värderar sitt eget skapande.92 

För Mycket väl godkänt: 

Eleven använder något estetiskt uttrycksmedel på ett personligt och kreativt sätt. 

Eleven diskuterar, granskar kritiskt och bedömer resultatet av sitt eget arbete. 

Eleven motiverar val av uttryckssätt och dess betydelse för slutresultatet.93 

5.2.3 Kursinnehåll 

I dokumentet för estetisk verksamhet anger A-skolan innehåll för kursen i form av momenten: 

•Blyertsteckning – komposition och stilleben 

• Kolteckning – förstoring av detalj med vitkrita och kol, från svärta till ljus 

                                                 
88 Ibid 
89 Ibid. 
90 Kursplan A-skolan 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
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• Tuschmåleri – linjespel 

• Akvarell – två tekniker: vått i vått och vått på torrt 

• Akryl – ansikte ton i ton, begränsad färgskala 

• Oljemålning – exteriör eller interiör med komplementfärger 

• Konstbild – teckna egen version av fortsättning på konstbild, fundera på vilka känslor du får 

när du betraktar bilden 

• Insekten – teckna insekt och skulptera i ståltråd, fånga karaktär och förstärk och överdriv 

gärna. 

• Offentlig konst – gör ett offentligt konstverk som passar på din blivande arbetsplats, ge 

konstverket en titel och motivera motivvalet och varför den ska hänga på just den här platsen.94 

5.3 Lokala dokument B-skolan 

Nedan följer läroplan för estetisk verksamhet såsom beskriven i B-skolans dokument. 

5.3.1 Kursinnehåll 

B-skolans lokala dokument för estetisk verksamhet har innehållet: 

•Teckning – valörstudie, stilleben, blyerts, kol eller kritor. 

• Målning – få kännedom om de vanligaste målningsteknikerna i akryl, akvarell, torr- och 

oljepastell och genomföra en eller flera målningar i en eller flera dessa tekniker. 

• Ansikte – se proportioner, teckna, skulptera i lera. 

• Kroppen – se proportioner, teckna, gör ståltrådsfigur med papier mache och måla. 

• Konststudier – planera, genomföra och redovisa ett grupparbete med ett tema som har 

anknytning till programmet. 

• Gemensamt tema – fördjupning i valfri teknik eller ämne. 

• Eget projekt – redovisning av eget projekt.95 

5.4 Lokala dokument C-skolan 

Nedan följer läroplan för estetisk verksamhet såsom beskriven i C-skolans dokument. 

5.4.1 Syfte 

Syftet med utbildningen i estetisk verksamhet är enligt C-skolans dokument att: 

utveckla, stimulera kreativitet och lust att arbeta med bilder. Kursen ska ge olika förutsättningar 

att arbeta med bild och tillfällen att prova olika material, samt öva förmågan att upptäcka, 

bedöma och tillgodogöra sig bilder.96 

                                                 
94 Ibid. 
95 Kursplan B-skolan 
96 Kursplan C-skolan 



 20 

5.4.2 Uppnåendemål 

Enligt dokument för C-skolan så ska eleven efter avslutad kurs: 

•Uttrycka tankar och idéer genom att använda bilden som uttrycksmedel. 

• Ha kunskap om olika konstnärliga uttryck och företeelser inom bildområdet. 

• Reflektera över och diskutera sitt och andras bildspråk och göra egna bedömningar.97 

5.4.3 Betygskriterier 

För betyget Godkänt: 

Att redovisa kursens uppgifter 

Att reflektera över sitt och andras skapande 

Att presentera sin produktion på ett tydligt och överskådligt sätt.98 

För Väl godkänt: 

Som godkänt samt 

Att med självständighet och varierat sätt ha utfört uppgifterna 

Att kunna använda skisser i sökandet efter den slutliga bilden samt redovisa dessa 

Att ha analytisk förmåga vid genomgång av egna och andras bilder.99 

För Mycket väl godkänt: 

Som väl godkänt samt 

med en högre teknisk nivå och/eller 

med ett personligt kreativt uttryckssätt.100 

5.5 Lokala dokument D-skolan 

Nedan följer läroplan för estetisk verksamhet såsom beskriven i D-skolans dokument. 

5.5.1 Betygskriterier 

För betyget IG: 

Obligatorisk närvaro.101 

För Godkänt: 

Eleven deltar i undervisningen och gör olika uppgifter som tilldelas denne i musik, bild och 

drama på ett tillfredsställande sätt. (teori och praktik) 

Eleven använder bild, musik och drama på ett skapande sätt för att gestalta en idé eller tanke. 

Eleven kan beskriva och kommentera det hon skapat på ett tillfredställande sätt, utifrån de krav 

som ges i uppgiften. 

Kan samarbeta med andra. 

                                                 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Kursplan D-skolan 
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Kan arbeta självständigt med viss hjälp.102 

För Väl godkänt: 

Eleven deltar aktivt i undervisningen och diskuterar och tolkar de olika konstnärliga uttryck som 

denne och de andra eleverna måste använda för att lösa de uppgifter som de får i 

undervisningen. 

Eleven arbetar självtändigt och har en god teknisk nivå inom bild, musik och drama, och kan 

anpassa de kunskapar denne har på ett kreativt sätt i nya sammanhang. 

Eleven kan värdera kvaliteten i sitt eget och andras skapande. 

Samarbetar mycket bra med andra.103 

För Mycket väl godkänt: 

Eleven har en god teknisk förmåga inom bild, musik och drama, och kan utöver detta förmedla 

känslor på ett personligt och kreativt sätt genom sin konstnärliga verksamhet. 

Eleven visar sin skapande mogenhet och förmåga genom att kritiskt kunna bedöma sitt eget och 

andras arbete, kunna förbättra sitt eget skapande och ge konstruktiv kritik, inspiration och hjälp 

genom samarbete med andra elever. 

Eleven har en repertoar av olika uttryckssätt inom bild, musik och drama och kan motivera sina 

val utifrån betydelsen för slutresultatet.104 

Under rubriken bedömning står i dokumentet att: 

För att få godkänt inom ämnet estetisk verksamhet måste eleven visa en godkänt nivå inom 

musik, bild och drama. 

Betyget väl godkänt och mycket väl godkänt kommer att ges utifrån en helhetsvärdering av 

elevens prestationer inom musik, bild och drama. Om eleven visar mycket hög nivå inom en av 

grenarna kommer detta att viktliggas under bedömningen inför slutbetyget.105 

6. Analytiska sammanfattningar och jämförelser 

Inledningsvis tas Skolverkets originaldokument upp för granskning och sammanfattning, för 

att sedan kunna bruka detta i förtydligande, jämförande syfte i sammanfattningar av de lokala 

dokumenten. I därpå följande stycken tas eventuella slutsatser upp i relation till bland annat 

tidigare forskning för att vidare sammanfatta materialet utifrån undersökningens syfte. 

6.1 Skolverket 

Nedan följer analys och sammanfattning av Skolverkets dokument efter syfte, karaktär, 

uppbyggnad, mål samt betygskriterier. 

                                                 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
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6.1.1 Syfte, karaktär och uppbyggnad 

Skolverkets beskrivning av ämnets syfte, karaktär och uppbyggnad använder ord som 

utveckling och stimulering tillsammans med begreppen kreativitet och uttryck av tankar och 

känslor. Ämnet ska väcka både intresse och förståelse för kultur och skapande i ett så kallat 

vidare perspektiv, vilket skulle kunna tolkas som både den nutida globala arenan likaväl som 

en kulturhistorisk tillbakablick. Estetisk verksamhet ska alltså enligt Skolverket erbjuda en 

introduktion till skapande och konstnärlig verksamhet. Området är även här mycket brett, där 

alla former av uttryck får finnas med, blandade eller sida vid sida samt i traditionell form eller 

med nya moderna tekniker. Sist nämns helt kort att upplevelse och reflexion även ska finnas 

med. 

 Beskrivningen använder sig av ett antal abstrakta begrepp som rör upplevelser och inre 

tankeaktivitet eller tankeprocess. Begrepp som, enligt Lindström och Pennlert, främst ligger 

under kunskapskvaliteter för känslor, kreativitet, social kompetens, kropp och värderingar 

men inte under intellekt.106 Tyngdpunkten tycks alltså ligga mer på utveckling av 

processegenskaper via praktisk övning snarare än produkt- eller teorifokus. Ämnet tycks även 

ha en stark kommunikativ grund då elever ska kunna utvecklas inom olika former av tanke- 

eller känslouttryck samt få möjligheter till upplevelse och reflexioner kring estetik. 

6.1.2 Mål 

Strävansmålen, som anger ämnets riktning men som för den skull inte måste uppfyllas, rör sig 

också inom den mer abstrakta formuleringsarenan. Eleverna ska sträva mot att utveckla 

fantasi och lust att uttrycka sig, och vidare stimuleras till eget skapande genom att bli 

medvetna om den roll estetiska uttryck spelar samt hur dessa används. Förståelsen för värdet 

av estetik betonas här med en egen punkt där syftet sträcker sig bortom en stimulans av det 

egna skapandet och mot ett mer samhällsnyttigt ändamål. Kanske kan det tolkas som ett 

uttryck för värdegrunden eller en slags samhällsfostran i det gemensamma kulturarvet, som ett 

demokratiskt inslag där ingen ska kunna utestängas från estetikens sfär.  

 Eleven ska här sträva mot att bli förtrogen med kulturverksamheten inom det estetiska 

området, alltså förtrogenhet som den enligt Andersson icke mätbara formen av kunskap.107 

Därefter kommer punkter som kan anknytas till kunskapskvaliteter härrörande till intellekt, i 

form av tolkning och bedömning. I detta fall rörande vardagliga estetiska företeelser, vilket i 

sin tur står i förbindelse med innehållet i föregående punkt, men med den skillnaden att det nu 

                                                 
106 Se bilaga 1 samt Lindström & Pennlert (2003), s. 27 
107 Andersson (1999), s. 63 
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rör sig om utveckling av analytisk förmåga snarare än utveckling av känsla. Den sista punkten 

under strävansmål rör också kunskapskvaliteter kopplade till intellekt, i form av kunskap om 

estetisk verksamhet, och även strävan mot erfarenheter av estetisk verksamhet. Alltså ett 

gemensamt strävansmål där både teori och praktik ges samma utrymme. Slutligen ska kursen 

även sträva mot möjligheten till en så kallad kulturhistorisk allmänbildning. 

 Uppnåendemålen, det innehåll som eleven ska behärska för ett Godkänt betyg efter 

kursens genomförande, avgränsar och förtydligar mer ingående de ovan beskrivna 

strävansmålen. Fantasi och lust att uttrycka sig byts här ut mot en mer definierad formulering 

där eleven ska kunna uttrycka tankar eller idéer. En mer mätbar form av kunskap där någon 

form av estetiskt uttrycksmedel ska kunna användas. En egen punkt tilldelas här den 

metakognitiva aspekten av kunskap i relation till värdering av kreativitet, där eleven ska 

kunna reflektera och diskutera sitt eget skapande. Nästa punkt berör den teoretiska aspekten 

av ämnet då eleven ska ha kunskap om olika konstnärliga uttryck och företeelser, alltså där 

inte ett praktiskt genomförande beskrivs som det huvudsakliga målet och där innehållet tycks 

mer generellt och odefinierat. Ha kunskap om kan dessutom i sig tolkas som en kvalitativt 

lägre kunskapsnivå än att kunna.  

 Den sista punkten anger att eleven ska kunna koppla den estetiska verksamheten till sitt 

val av studieinriktning. Ett mål som skulle kunna tolkas i ljuset av tidigare nämnda 

samhällskoppling samt den kulturhistoriska allmänbildningen. Där eleven ska ha en personlig 

koppling till estetisk verksamhet, alltså det estetiska värdet på individnivå. 

6.1.3 Betygskriterier 

Innehållet i kriterierna för betyget Godkänt samstämmer med formuleringarna för 

uppnåendemålen med undantag för avsaknad av den sista punkten som rör anknytningen till 

studieinriktning. Formuleringarna skiljer sig en aning åt, då exempelvis ha kunskap om olika 

konstnärliga uttryck skrivs som det kvalitativt mer mätbara ger exempel på olika konstnärliga 

uttryck. Att kunna reflektera över och kunna diskutera det egna skapandet har i 

betygskriterierna bytts ut mot beskriver och kommenterar sitt eget skapande. Formuleringar 

som ligger på en aningen lägre kunskapsnivå än vad som formuleras i målen. 

 Detta innehåll genomgår sedan en successiv progression i kunskapsnivå för de olika 

betygsstegen. Ger exempel för betyget Godkänt blir diskuterar och tolkar för Väl godkänt 

rörande kunskap om olika konstnärliga uttryck. För ett Godkänt använder eleven något 

estetiskt uttrycksmedel i gestaltandet av en idé eller tanke, där det för Väl godkänt krävs att 

eleven använder sina kunskaper på ett kreativt sätt i nya sammanhang samt för Mycket väl 
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godkänt att eleven även gör detta på ett personligt sätt. Reflektioner kring det egna skapandet, 

alltså den metakognitiva nivån av kunskap, utvecklas på liknande sätt. Först som sagt i form 

av att eleven beskriver och kommenterar, sedan genom att eleven värderar och slutligen för 

Mycket väl godkänt diskuterar, granskar kritiskt och bedömer resultatet. 

 Det sker även en successiv skiftning i fokus av process och produkt genom de olika 

kunskapsnivåerna. För Godkänt nämns inte resultat eller produkt specifikt och tyngden tycks 

mest ligga på processen, till skillnad från kriterierna för Mycket väl godkänt där två av de tre 

punkterna specifikt hänvisar till resultatet. Dock försvinner inte processens relevans, utan de 

två tycks däremot kopplas samman i ett fullständigt händelseförlopp. 

6.1.4 Sammanfattning 

Skolverkets dokument gällande estetisk verksamhet tycks i innehåll, riktning och som 

funktion vara utformat med en grundtanke om olika estetiska uttrycks tillämpning samt 

innebörd för både individen och samhället i stort. Signifikant fokus verkar ligga på den 

kommunikativa aspekten där eleven via kroppsliga och visuella upplevelser ska stimuleras 

samt inspireras till ett bruk av estetikens språk via de grammatiska regler som följer olika 

konstnärliga metoder eller teorier. Analys tillkommer den kommunikativa funktionen när 

eleven ska tolka, bedöma och reflektera kring estetiska företeelser. I denna del av 

kursbeskrivningen är kreativitet ett ledord, vilket kommer till uttryck via fantasi och eget 

skapande.  

 Av de fyra kunskapsformerna, F:en, används begreppen förståelse och förtrogenhet direkt 

och de övriga kan tolkas in i beskrivningarna. Praktik och teori blandas där den ena förutsätter 

den andra, då kunskaper ska inhämtas för att via förståelse stimulera praktiska 

genomföranden. Teori står även som en betydande del i sig själv där estetikens värde och 

begrepp ska diskuteras, och där kulturhistoria samt samhällsfunktion ska ses i ett bredare 

perspektiv. 

 När det kommer till begreppsparet process och produkt tycks den senare lysa med sin 

frånvaro i kursens syfte och strävansmål. Det som beskrivs rör sig främst i den kreativa 

idévärlden, med tyngden på ett lustfyllt skapande med personliga uttryck snarare än fokus på 

vad detta konkret resulterar i. Dock skiftar detta en aning när kursbeskrivningen går över i 

mål att uppnå samt betygskriterier. Det räcker härmed inte med ett kreativt skapande som 

ändamål i sig, utan det blir även relevant att belysa vad som skapas samt elevens reflektioner 

kring detta. 
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 Den så kallade mätbara delen av kursbeskrivningen, där betygskriterierna ingår, indelar 

ämnet i tre konkreta aspekter. Det som ska beröras är teoretisk kunskap om estetiska uttryck 

och företeelser, ett praktiskt utförande där eleven gestaltar något via någon estetisk metod 

eller uttryck samt slutligen en analytisk del där eleven på en metakognitiv nivå ska granska 

sin egen process och även, för ett högre betyg, sin produkt. Av de kunskapskvaliteter som 

Lindström och Pennlert ställer upp inkluderas alla på något sätt. Både intellekt och kropp ska 

delta i processen där kreativitet, känslor och den så kallade sociala kompetensen resulterar i 

en produkt som sedan ska värderas.108 

6.2 A-skolan 

Nedan följer analys och sammanfattning av A-skolans dokument efter mål, betygskriterier 

samt kursinnehåll. 

6.2.1 Uppnåendemål och betygskriterier 

Dessa punkter är angivna i det lokala dokumentet för A-skolan men med likadana 

formuleringar som i Skolverkets originaldokument, alltså hänvisas till ovan gjorda 

sammanfattning. 

6.2.2 Kursinnehåll 

I A-skolans dokument förklaras kursens innehåll och riktning djupare via den lista med 

konkreta uppgifter och moment som ska genomföras. Här rör det sig om nio uppgifter, eller 

produkter, som ska framställas. Sex av dessa berör olika konstnärliga tekniker för 

tvådimensionell framställning och en tar upp en tredimensionell teknik. De angivna 

teknikerna är av traditionell art, med mer praktisk hantverksinriktning än bruk av exempelvis 

ny digital teknik.  

 De två övriga uppgifterna kan tolkas som presenterande dels den kulturella 

allmänbildningen via utveckling av en konstbild, och dels även estetiska uttryck i samhället 

genom skapande av ett eget offentligt konstverk. Till uppgiften om det offentliga konstverket 

skulle även punkten om elevens anknytning mellan estetisk verksamhet och studieinriktning 

kunna kopplas, då verket ska relateras till en framtida arbetsplats. Dessa uppgifter 

tillsammans med den enda tredimensionella, tar alla in kunskapskvaliteter som 

känsloaspekter, kreativitet samt till viss del värdering. 

                                                 
108 Se bilaga 1 samt Lindström & Pennlert (2003), s. 27 
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6.2.3 Sammanfattning 

 Mycket av vad som skulle kunna beskrivas som ämnesprofil tycks ligga mot det mer 

hantverksmässiga hållet, men med en kommunikativ sida via analytiska element i 

uppgiftsformuleringarna samt med betygskriteriernas formuleringar. Det syfte med kursen 

som tycks ha tagits tillvara mest är estetisk verksamhet som en introduktion till det estetiska 

området, och även kunskap samt erfarenhet av det breda spektret av olika konstnärliga 

uttryck. 

 Att det huvudsakliga innehållet i de olika momenten berör konkret produktion genom 

bruk av traditionella metoder skulle kunna tolkas som en större fokus av produkt och praktik 

till viss del före process och teori. Dock är det svårt att dra konkreta slutsatser kring vad som 

faktiskt tar större plats, främst då det inte är angivet hur många timmar som ska ägnas åt de 

olika momenten eller när det inte heller tas upp i vilken form som detta därefter ska redovisas. 

Då originaldokumenten för betygkriterier används för kursen så kan det antas att även process 

samt kommunikation finns med baserat på vad som där anges ska bedömas.  

6.3 B-skolan 

Nedan följer analys och sammanfattning av B-skolans dokument efter kursinnehåll samt 

betygskriterier. 

6.3.1 Kursinnehåll 

B-skolans beskrivning av kursinnehållet är fördelat över sju uppgifter varav två rör 

tvådimensionella traditionella uttryck och metoder, två behandlar tredimensionella 

traditionella uttryck och metoder och en sker på teoretisk nivå med utbildningsanknutet tema 

kring konst. De två sista momenten rör fördjupningar inom frivilliga ämnen eller tekniker. 

6.1.4 Sammanfattning 

Att det i B-skolans lokala dokument inte anges mål eller betygskriterier får antas betyda att 

de, liksom A-skolan, använder sig av originaldokumenten i oförändrad form. Utifrån de 

relativt kortfattade beskrivningarna tycks riktningen i ämnesprofil vara ett starkt fokus på 

teoretisk kunskap och praktiskt genomförande inom traditionella metoder för estetiskt uttryck.  

 Kommunikativa aspekter eller vikten av process finns inte omnämnt på något sätt i det 

lokala dokumentet. Det finns inte hänvisningar till redovisningsformer, inom vilka dessa delar 

skulle kunna tas in. Visserligen ligger detta, som sagt tidigare, i originaldokumentens 

formulering av betygskriterier samt mål och kan därmed antas vara en del av kursen. Dock 
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blir det generellt intrycket av B-skolans lokala dokument för estetisk verksamhet att detta är 

en kurs med ett starkt hantverks- och produktionsinriktning. 

6.4 C-skolan 

Nedan följer analys och sammanfattning av C-skolans dokument efter syfte, mål samt 

betygskriterier. 

6.4.1 Syfte 

Den formulering som C-skolan har gjort av syftet med kursen estetisk verksamhet kan ses 

som en förkortad version av Skolverkets dokument. Dock med undantag av att begreppet 

estetiska uttrycksmedel har bytts ut mot bilder. Inte heller finns det med syftesformuleringen 

om att uttrycka tankar, känslor och handlingar. Betoning ligger på lust att arbeta med bilder, 

att förutsättningar ska ges för detta samt att olika material ska kunna prövas. I dokumentet 

ligger även beskrivet övning av förmåga att upptäcka, bedöma och tillgodogöra sig bilder. En 

formulering som kan härledas till originaldokumentets upplevelse och reflexion. 

6.4.2 Uppnåendemål 

De mål som eleven ska uppnå efter avslutad kurs beskrivs i C-skolans lokala dokument 

snarlikt originaldokumentens. De uttryck som skiljer C-skolans dokument från Skolverkets är 

dels att något estetiskt uttrycksmedel har ersatts av bilden som uttrycksmedel, dels har även 

tillägg gjorts i form av att eleven ska ha kunskap om olika konstnärliga uttryck inte generellt 

utan inom bildområdet. Den punkt som berör kursens anknytning till elevens val av 

studieinriktning har i C-skolans dokument tagits bort. Slutligen har det mål som relaterar till 

elevens förmåga att reflektera och diskutera sitt eget skapande utökats för att omfatta även 

andras bildspråk samt förmåga att inom detta göra egna bedömningar. 

6.4.3 Betygskriterier 

C-skolans betygskriterier behandlar för Godkänt samt Väl godkänt huvudsakligen tre av de 

aspekter som lyfts i uppnåendemålen. Eleven ska för Godkänt redovisa de uppgifter som 

ingår i kursen samt sedan för Väl godkänt ha genomfört dessa uppgifter på ett självständigt 

och varierat sätt, alltså utan större hjälp från läraren. Detta område kan tillskrivas produkt 

samt praktiskt genomförande.  

 Den andra aspekten av kunskap rör metakognition och analys där eleven ska för Godkänt 

kunna reflektera över sitt och andras arbete. För ett Väl godkänt ska eleven inom detta även 
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uppvisa en analytisk förmåga. I detta moment kommer därmed både en medvetenhet om det 

egna och andras skapande samt som följd av detta den kommunikativa sidan av ämnet.  

 Slutligen handlar den tredje delen av bedömning om rent processrelaterade 

omständigheter där eleven för ett Godkänt ska presentera sin produktion på ett tydligt och 

överskådligt sätt. För Väl godkänt ska detta inkludera användande av skisser i processen, som 

sedan ska redovisas. 

 För betyget Mycket väl godkänt anges dels de kriterier som gäller för Väl godkänt med 

tillägget att den tekniska nivån ska vara högre, och/eller att uttryckssättet är personligt samt 

kreativt. 

6.4.4 Sammanfattning 

I C-skolans lokala dokument för estetisk verksamhet kan ses att kursens syfte och 

uppnåendemål generellt kan likställas med Skolverkets dokument både i formulering och i 

innehåll. Det enda undantaget är att estetiska uttrycksmedel har bytts ut mot bild och den 

punkt som säger att eleven ska kunna relatera kursen till sitt val av utbildning har tagits bort. 

 I betygskriterierna, som ska verka både förtydliga och som mått på kunskap, tar i detta 

dokument lite andra uttryck än vad som stipuleras av Skolverket. De ämnen som berörs är i 

stora drag de samma inom praktik, process samt analys. Teoretiska inslag tycks inte 

uttryckligen vara en del av bedömningen, annat än möjligtvis i delar som rör varierat 

genomförande av uppgifter samt analys. Områden där kunskaper om olika tekniker och 

analytiska tillvägagångssätt kan läras in på ett teoretiskt plan. Kultur finns inte som teoretiskt 

fenomen angivet i dokumentet, och inte heller den kulturhistoriska delen av estetisk 

verksamhet. 

 Angående gradering av kunskapsnivåer skiljer sig detta dokument likaså från 

originaldokumentet, och då specifikt inom värdering av egna och andras bilder. Den nivå som 

C-skolan anger för ett Godkänt uttrycks i form av att reflektera där Skolverket skriver 

beskriva och kommentera, former som kan anses ligga relativt nära i kvalitativ kunskapsnivå. 

Dock tar sedan C-skolan steget till analytisk förmåga, en beskrivning som kan ses 

kunskapsmässigt högre än originaldokumentets värdera. Övriga formulering kring den 

kvalitativa kunskapsnivån är snarlika Skolverkets. 

 Om inte vidare förklaringar ges i de uppgifter som C-skolan har i estetisk verksamhet så 

har som sagt det vidare perspektivet av kulturell verksamhet, med koppling till den 

samhälleliga aspekten, frångåtts helt. Detta ligger i vart fall inte som del av bedömningen eller 

på annat sätt beskrivet här. Vad som däremot betonas starkast i detta lokala dokument är den 
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bildskapande processen och resultatet därav, samt den analytiska och kommunikativa sidan av 

ämnet. Dock har bilden som redskap för kommunikation lyfts ut där kommunikation som 

analytisk tolkning av bilder lyfts in. Om det i detta arbete används traditionella eller nyare 

tekniker kan inte utläsas, dock har ämnet begränsats till bilder och utesluter därmed 

tredimensionella former av estetiska uttryck. 

6.5 D-skolan 

Nedan följer analys och sammanfattning av D-skolans dokument efter betygskriterier. 

6.5.1 Betygskriterier 

De kriterier som D-skolan ställer upp för estetisk verksamhet rör till att börja med 

uttryckligen inte enbart ämnet bild utan även musik och drama som lika stora delar av kursens 

innehåll. Förutom detta så är kriterierna för inledningsvis betyget Godkänt mycket lika de 

som uttrycks i Skolverkets dokument. Det har dock lagts till två kriterier där det första anger 

samarbetsförmåga och där det andra anger graden av självständighet som ska finnas i elevens 

arbete för aktuellt betygssteg. Nivån för dessa anges i att eleven kan samarbeta med andra 

samt att detta sker självständigt med viss hjälp. Graden av deltagande anges även 

inledningsvis i form av att eleven deltar, alltså deltar aktivt men inte helt självständigt. 

 De kriterier som tillskrivs betygssteget Väl godkänt är likaså formulerade på snarlikt sätt 

som i originaldokumentet. Deltagandet har här tagit steget till en kvalitativt högre nivå där 

eleven nu ska delta aktivt samt arbeta självständigt på en så kallad god teknisk nivå. 

Samarbete med andra ska för denna nivå ske mycket bra och kvaliteten det egna skapandet 

likväl som andras ska här kunna värderas. Alltså tas samma egenskaper som står för Godkänt 

till en kvalitativt högre nivå. 

 För nivån Mycket väl godkänt anges förutom aspekter som tas upp i Skolverkets 

dokument tillägg i form av en god teknisk förmåga samt breda kunskaper inom olika 

uttryckssätt. Tilläggspunkten för samarbete har här slagits samman med analytisk förmåga till 

en större fördjupad kunskap. Eleven ska kunna visa en skapande mogenhet och förmåga 

genom att dels kunna konstruktivt kritisera andras samt sitt eget arbete, och i detta även 

inspirera och hjälpa andra genom samarbete. 

 D-skolan tar med ett faktiskt kriterium för betyget Icke godkänt där eleven ska ha varit 

närvarande vid vad som kan tolkas som alla lektionstillfällen. 
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6.1.4 Sammanfattning 

Att det lokala dokumentet för D-skolan på många sätt ligger så nära skolverkets 

originaldokument gör att det därmed kan ses bära en generellt liknande ämnesprofil. Alltså 

kring teori, praktik och analysen av process och produkt kring skapandet. I det lokala 

dokumentet tillkommer vidare aspekter som gör att de ändå skiljer en aning. Främst rör det 

tillägget kring samarbetsförmåga som en framträdande egenskap, vilket tillför D-skolans kurs 

i estetisk verksamhet en kunskapsprofil som även lyfter den sociala aspekten i lärande. 

 Den utvecklade betoning av förtydligade skillnader i kvalitativ kunskapsnivå skiljer sig 

från Skolverkets beskrivning. Att detta därmed skulle medföra en annan fokus av exempelvis 

frågor kring process - produkt eller teori - praktik är svårt att direkt läsa ut. Dock står dessa 

nivåbeskrivningar i direkt korrelation till de formuleringar som beskrivs som en förtydligande 

vägledning i Skolverkets publikation Betygsboken.109 

 En annan markant skiljande faktor är givetvis det att D-skolan har tagit tillvara 

originaldokumentets beskrivning kring vilka ämnen som kan ingå i estetisk verksamhet, samt 

att alla dessa kan finns som del av samma kurs. 

7. Slutsatser 

För att återkoppla till syftet med denna undersökning så kommer därmed frågan om det går att 

utröna eventuella likheter mellan de olika dokumentens kunskapsprofiler. Tanken är inte att 

fastställa vilka som tolkat rätt eller fel, utan enbart att se dels hur ett dokument kan tolkas när 

olika skolor ges relativt fria händer, samt dels att se om det finns just likheter mellan dessa 

tolkningar samt slutligen om resultaten kan relateras till forskning på området. 

 Med skolornas sparsamma deltagande i beaktning, samt det urval detta resulterat i, bör 

nämnas åter igen att denna undersökning inte på något sätt kan sägas visa på ett statistiskt 

representativt resultat. Vad som här går att utläsa är följaktligen enbart isolerade exempel på 

hur de lokala dokumenten kan tolkas, samt eventuella likheter mellan dessa. Vad denna 

undersökning därmed bidrar med är inte främst konkreta svar utan mer en ingång till djupare 

studier på ämnet. 

7.1 Kunskapsprofiler 

Ämnets inriktning kan via Skolverkets dokument i stort tillskrivas en kunskapsprofil kantad 

av process-, kreativitets- och kommunikationsegenskaper, så som Anders Marner även 

                                                 
109 Skolverket (1994), s. 12 
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beskriver ovan om bildämnet i grundskolan. De mindre mätbara delarna i syfte och 

ämnesriktning tar främst upp de aspekter av kunskap som Håkan Andersson ovan beskriver 

som processkunskap samt icke mätbar kunskap, i form av Färdighet och Förtrogenhet.110  

 Kanske inte helt oväntat tillkommer även egenskaper som rör mer konkret mätbara 

kunskapsformer samt produktfokus i mer bedömningsrelaterade delar såsom uppnåendemål 

samt betygskriterier. Fokus skiftar således i betygskriterierna från enbart process, för 

Godkänt, till att inkludera även produkt för högre betyg. Denna formulering skulle kunna 

tolkas som att även om process och kreativitet utgör en dominant grund för ämnet så är det 

underliggande budskapet att produkten ändå ses som det slutligen högsta målet att uppnå. En 

sådan förklaring blir intressant utifrån vad som anges i tidigare nämnda forskning. Till 

exempel så anser Henry Egidius att ett större spektra av samt djupare kunskap kommer med 

fokus av processrelaterade färdigheter före produkt.111  

 Några orsaker till varför dokumenten följer detta mönster går enbart att spekulera i här. 

Eventuellt kan det relateras till att processen ofta ses som svårare att bedöma, som Lars 

Lindström beskriver ovan, och därmed kan det ses som mer tidseffektivt att betygsätta en 

konkret produkt än att resonera kring samt djupare analysera processer. En risk med denna typ 

av förfarande, enligt Lindström, blir dock att de så kallade tysta egenskaper som präglar 

processen inte räknas som faktisk kunskap.112 

 Av de lokala dokumenten är det endast C-skolan som har en egen tolkning av syftet med 

kursen estetisk verksamhet. Estetisk verksamhet, i detta fall enbart i form av bildproduktion, 

har i egenskap av verktyg för kommunikation tagits bort i den kunskapsprofil som 

framkommer i detta dokument. Ett val som kan sägas höra till den beskrivning som Marner 

gör ovan av den traditionella synen på konst. Vidare har C-skolan ändå valt att på en mer 

fördjupad nivå lyfta in analys av bildskapande, både av elevernas egna och av andras bilder. 

Ett val som då tar tillbaka den kommunikativa sidan av ämnet, men med lite annan fokus. 

 Att de övriga lokala dokumenten inte tar upp ämnets syfte samt innehållsliga riktning för 

omformulering eller ens nämner det på något annat sätt är svårt att tolka på en tillfredställande 

nivå. Här kommer därmed en av de större svårigheterna vid analys av de lokala dokumenten. 

Det går bara att anta att de delar som inte finns med i dessa dokument, i form av exempelvis 

syfte eller strävansmål, innebär att Skolverkets originaldokument får agera ställföreträdare. 

                                                 
110 Andersson (1999), s. 63 
111 Egidius (1982), s. 21 
112 Lindström (2006), s. 120 
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Dock skulle det lika gärna kunna innebära att skolan faktiskt har valt att omformulera 

dokumenten som helhet i den form som presenteras. 

 Utifrån de dokument som ändå faktiskt finns får de lokala dokumenten lite olika nyans i 

kunskapsprofil. A-skolan har tagit tillvara främst den hantverksmässiga samt kommunikativa 

sidan, med betoning på kursen som en introduktion till traditionella tekniker inom det 

estetiska området. En kunskapsprofil som delas av B-skolans visserligen sparsmakade 

dokument, där även kommunikation lyser med sin frånvaro. Som nämnt ovan har C-skolan en 

profil dominerad av bildanalys samt process och produkt, men på en kvalitetsmässigt högre 

nivå. Dock finns i detta dokument inte heller den samhällskoppling som står att utläsa i 

Skolverkets dokument. Slutligen har D-skolan den kanske mest avvikande formuleringen 

jämfört med de andra. I denna beskrivning framkommer att kursen faktiskt inbegriper tre 

ämnen, i form av bild, musik och drama. Likaså har detta dokument tillskott av bedömda 

egenskaper i form av samarbetsförmåga samt grad av självständighet. Att D-skolan har lagt 

till ny form av kunskap i kriterierna är något som inte ska ske enligt Skolverkets skrift 

Betygsboken.113 Dock finns inte målbeskrivningar angivna över huvud taget, vilket skulle 

kunna innebära att om sådana ändå finns så skulle de nya kriterierna ändå kunna vara del av 

dessa. Emellertid blir detta som nämnt ovan enbart spekulationer. Vidare att de 

kunskapsformer som generellt dominerar rör mer praktiska samt produktrelaterade 

ämnesaspekter ter sig tämligen logiskt, då det är just den del som rör egenskaper för konkret 

bedömning som skolorna främst lyfter i sina lokala dokument. 

 Att de lokala tolkningarna har så pass olika form som dokument, vilket sedan medför 

komplikationer i tolkning av dessa, kan ses i ljuset av den frihet som ligger i områdets natur. 

Det finns inte konkreta regler eller ramar för exakt hur samt i vilken utsträckning dokumenten 

kan eller ska omtolkas lokalt av skolor. Per Måhl skriver endast att de lokala dokumenten ska 

förtydliga de delar som inte Skolverket har beskrivit tillräckligt utförligt.114 Vad som därmed 

saknas blir en förklaring från de lärare som formulerat de lokala dokumenten för att förstå 

vilka tankar och intentioner som ligger bakom. 

7.2 Likvärdighet 

 Enligt Lpf 94 utgör målen den ram som likvärdigheten ska mätas mot. I det lokala 

dokumentet för A-skolan finns inte annat än originalformuleringen av uppnåendemål, samt 

för B-skolan finns inte någon formulering för mål över huvud taget. Hur detta ska tolkas med 
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114 Måhl i Lindström & Lindberg (2006), s. 60 
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avseende på eventuell likvärdighet medför därmed en del svårigheter. Att de båda troligtvis 

använder originaldokumenten medför att de kan tolkas som likvärdiga. Sinsemellan är också 

beskrivningarna av dessa kurser mycket likartade. Vad som vidare kan sägas om dessa två 

lokala dokument är att de mer rör sig kring en traditionell syn på bildämnet.  

 C-skolans omformulering av även syfte samt till viss del även uppnåendemål gör att detta 

dokument visserligen i stort kan ses likvärdigt. Att det ändå saknas delar som rör relativt stora 

aspekter, såsom estetisk verksamhet som kommunikation samt den samhälleliga kopplingen, i 

samband med en mer avancerad kvalitativ kunskapsnivå gör att det kan ifrågasättas om det 

likvärdiga kravet ändå till fullo uppfylls. D-skolans lokala dokument ter sig slutligen på ytan 

också som mindre likvärdigt främst utifrån valet av tre ämnen inom samma kurs. Visserligen 

består detta dokument enbart av betygskriterier, där målformuleringar alltså saknas, men 

innehållet tycks ändå i stort vara det mest likvärdigt formulerade i relation till innehållet i 

Skolverkets originaldokument av alla fyra. Att det lokala dokumentet för D-skolan kan ses 

som likvärdigt beror främst på att innehållet samstämmer med originaldokumentet, och de 

förändringar som finns rör tillägg av kunskapsformer snarare än omformuleringar av 

existerande. Det finns vidare även ett samband i det att formuleringar kring de kvalitativa 

kunskapsnivåerna snarare har förtydligats än helt omformulerats, såsom i fallet för C-skolan. 

7.3 Slutsatser kring detta 

Inledningsvis kan vad som faller in under estetisk verksamhets kursbeskrivning ses som 

mycket brett. Många olika tolkningar tillåts med avseende på konkret innehåll i uppgifter 

samt även till vilken grad kursen ska vara begränsad till ett eller flera ämnen. En stor frihet 

finns även i den grad av omformulering skolor tillåts göra lokalt, där avsaknad av konkreta 

ramar gör det näst intill omöjligt att tydligt fastställa egentliga slutsatser utifrån ett så pass 

begränsat material som detta. Vad som i viss mån därmed kan sägas vara den största 

slutsatsen med denna undersökning är att området faktiskt är just så komplext och svårtolkat 

som Egidius framför i inledningen ovan.115 

 Ska man se till vad som beskrivs i litteratur och forskning om lokala dokument, 

likvärdighet samt ämnesprofiler så är de flesta resultat som kommit av denna undersökning 

ändå att förvänta sig. I ämnesrapporten för NU-03 står uttryckligen att det är mycket vanligt 

att lokala dokument saknas för just bildämnet.116 Ett faktum som kan tolkas in i det stora 
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bortfall som syns i denna undersökning, även om orsaker till bortfallet inte undersökts 

djupare. 

 Att äldre ämnestraditioner finns kvar, såsom Marner beskriver ovan117, kan ses åtminstone 

i två av de lokala dokumenten för vilka just estetisk-praktisk hantverkssyn med avkall på det 

kreativa tänkandet tycks påfallande. Vilket vidare bekräftar att forskningsresultatet att skolor 

fortfarande ska följa den äldre ämneskonceptionen, från bland andra Lgr 62, även gäller för 

gymnasiet. Ett faktum som kan tyckas både tragiskt och synnerligen otaktiskt då, som Marner 

beskriver det, behovet både på arbetsmarknaden och i samhället i stort är av individer som har 

förmåga att tänka kreativt samt kunna hantera estetiska uttryck utifrån ett mer medialt, 

kommunikativt och kulturellt orienterat synsätt.118 En annan tanke som dyker upp kring denna 

fråga är hur den äldre ämneskonceptionen kan reproduceras trots att lärarutbildningen 

genomgått många förändringar genom åren. Kanske skulle en viss del av ansvaret kunna 

läggas på brister i utbildningen? Om inte annat så torde en aktiv hantering av denna 

problematik om något kunna inledas under utbildning av blivande bildlärare. 

 Frågan som även slutligen väcks är om det går att räkna dokumenten som faktiskt 

omformulerade styrdokument när det enbart rör sig om innehållsliga listor, och då 

originaldokumenten får antas är i användning parallellt. Att detta sedan ska kunna verka som 

ett lokalt förtydligande verktyg, där elever ska kunna få förståelse för vad som ligger till 

grund för bedömning, blir aningen tvivelaktigt och särskilt då det i vissa av dessa 

momentlistor även saknas delar som beskriver process samt kommunikation.  

 Kanske är det så som Skolverket själva uttrycker det att likvärdighet visserligen är ett krav 

i undervisningen, men samtidigt så står det för något av det svåraste inom styrsystemet. 

Konsekvenser av icke fungerande lokala dokument blir, enligt Per Måhl, att den i grunden 

demokratiskt främjande tanken i stort sett raseras.119 Styrdokument som hjälpmedel i urval till 

vidare studier, alltså likvärdiga betyg, samt med syftet att elever i den målrelaterade skolan 

ska kunna korrekt delges vilka krav som ställs fungerar inte, och då fungerar inte det 

målrelaterade systemet. 

7.4 Framtida forskning 

Studier som rör bedömning och betygsättning ger sig in på ett område som är både brett, 

komplicerat och genomsyrat av subjektiva tolkningar i de flesta led. Utifrån vad som visat sig 

                                                 
117 Marner (2005), s. 28 
118 Marner (2005), s. 33f 
119 Måhl i Lindström & Lindberg (2006), s. 60 
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i denna undersökning har även frågeställningarna främst resulterat i fler frågor än egentliga 

slutsatser. 

 Först och främst vore det av intresse att djupare undersöka orsaker till det stora bortfall 

som förekommit för att sedan kunna mer grundligt undersöka frågeställningen om 

likvärdighet. Frågan är om det i första hand rör sig om en ovilja från skolornas håll, då 

tidpunkten kanske inte är den bästa så här i slutet av läsåret då arbetsbördan brukar vara lite 

mer omfattande än under övriga året. Möjligheten att det faktiskt beror på avsaknad av lokala 

dokument vore likaså högst intressant att studera, utifrån bland annat bakomliggande orsaker. 

 Ett annat område av intresse skulle kunna vara en jämförelse med likvärdighetssituationen 

samt förekomsten av lokala dokument i andra ämnen. Samt vidare om det går att se varför det 

finns så få lokala dokument i bild som påstås. 

 En förhållandevis grundläggande undersökning skulle med fördel kunna röra sig kring 

begreppet likvärdighet i sig. Frågan blir då, utifrån den tolkningsfrihet som skolor har, dels 

vad egentligen menas i skollagen och av Skolverket med likvärdighet och även hur detta 

begrepp sedan tolkas av den enskilde läraren. 

 Slutligen skulle även en utredning av lärarutbildningens roll i hanteringen av förlegad 

ämneskonception vara högst aktuellt. Då det troligtvis är i detta led som störst inflytande över 

de framtida bildlärarnas undervisning kan nås. 
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Bilaga 1 

Kunskapskvaliteter definierade samt kategoriserade, ur Lindström och Pennlert Undervisning 
i teori och praktik.120 
 

Intellekt Känslor Värderingar/Normer 
– Veta, känna till 
– Kunna beskriva 
– Kunna jämföra 
– Kunna analysera 
– Förstå 
– Kunna generalisera 
– Kunna tillämpa 
– Kunna lösa problem 
– Kunna reflektera 
 

Få möjlighet att 
– känna  
– uppleva 
– bearbeta 
– uttrycka 
– leva sig in i 

– Kunna reflektera 
– Kunna värdera 
– Kunna argumentera 

Kropp Kreativitet Social kompetens 
– Kunna utföra 
– Kunna göra 
– Kunna använda 
– Behärska 

Få utveckla förmåga att 
– fantisera 
– skapa 
– associera 
– lösa problem 

– Våga och kunna 
uttrycka sig 
– Kunna lyssna 
– Kunna samarbeta 
– Kunna hantera 
konflikter 
– Kunna respektera 
– Kunna leva sig in i 
– Kunna arbeta 
självständigt 
– Kunna ta ansvar 

 

 

                                                 
120 Lindström & Pennlert (2003), s. 27 


