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SUMMARY

The purpose of this paper is to try to understand which negative effects grading and judging
in art class can have on the students. The emphasise lies on how the media specific parts of
the subject is affected. The goal is to get knowledge how students experience getting judged
and graded  and how this affects them, hence understanding which factors affects them in a
positive or negative way in this process.

The literature study starts with a historical survey of the swedish grading system and the art
subject in Swedish schools. It countinues to explain the current curriculum with an emphasise
on  art. In the last part of the literature study one can find prior research that has a connection
to the survey in this paper. The empirical study that follows includes interviews with twelve
ninth grade students and two art teachers.

The results show, among other things, that the students have a fear of failing which is partly
an effect of them being graded. Furthermore the results show some off the positive and
negative effects that grading in art class has. One being that grades are a source of motivation
and another that students tend to aim their work towards a grade and thus being limited in
their creative choices. It also shows that although the student do not have a problem
understanding the goals for exercises they have a harder time understanding on what grounds
they are being graded, i.e. they have a hard time understanding the criterias in the curriculum.
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1.Inledning.

Under ett studieuppehåll i slutet av min grundskolelärarutbildning behövde jag ett arbete och
erbjöds då ett vikariat som bildlärare på högstadiet. Då jag tecknat och målat sedan barnsben
och hade ett visst konstintresse tyckte jag att det kunde vara spännande att pröva på detta
under en termin. Det slutade med att jag stannade i tre och ett halvt år. Under de år jag arbetat
med bildundervisning har jag lärt mig mycket om hur man kan lägga upp en fungerande, och
inte fungerande, bildundervisning. En del av undervisningen som jag jobbat mycket med och
funderat mycket kring är betygsättningen. Jag har jag sett en del av de effekter som
betygsättning och bedömning kan ha på eleverna, dessa effekter är både av positiv och
negativa natur. Det positiva varande att betygen motiverar de elever som inte kan finna
motivation på annat sätt. Samt att det för vissa elever fungerar som en bekräftelse på det
arbete de lagt ner, om betyget motsvarar deras förväntningar. Dessa positiva effekter är inte
på något sätt specifika för bildämnet utan kan antas gälla för de flesta ämnen. Det som
intresserar mig är de negativa effekter jag tycker mig se, då främst på den mediespecifika
delen i bildämnet. Det är inte det att jag anser de andra delarna vara oviktiga, men av tidsskäl
väljer jag att inrikta mig på den bildskapande delen. Traditionellt har den också varit den klart
största delen, den nationella utvärderingen -93 visade att i snitt 77% av lektionstiden på
bildlektionerna användes till bildframställning. (Skolverket 1993)

Jag tror att den skapande/kreativa processen i många fall kan påverkas negativt av
betygsättningen. När eleverna börjar 8: an och ska få sina första betyg förändras det sätt på
vilket många av eleverna förhåller sig till det dom skapar. Det skapas inte för skapandet skull,
det skapas för betygens skull. Alla skolans ämnen har inslag av kreativitet och skapande men
man kan nog påstå att bilden är det ämne där det förväntas förekomma mest. "Utbildningen
skall utveckla lust, kreativitet och skapande förmåga" (kursplanen 2000/7). Man kan diskutera
hur och i vilken utsträckning man ska gå igenom målen och betygskriterierna med eleverna.
Oavsett hur man går till väga kan det vara svårt att konkretisera målen, och att lägga fram en
overhead med betygskriterierna på gör inte många klokare heller. Vad jag vill säga är att det
kan vara svårt, både för elever och lärare, att förstå vad som ska bedömas i och med att målen
och kriterierna kan upplevas aningen otydliga. Det är även svårare att jämföra sig med
kamrater i just bild, har man inte verktyg att bedöma sig själv går det nog inte bättre med
kamraterna. Detta skulle ge en eleven en osäkerhet gällande den egna förmågan som kan
verka hämmande på skapandet. En annan hämmande faktor är den press som en del, speciellt
högpresterande, eleverna känner inför att misslyckas. Så till den grad att de faktiskt slutar
utvecklas på grund av rädslan att misslyckas. Före betygen spelar misslyckandet mindre roll,
det kanske inte är kul men det är just inte mer än ett misslyckande.  Detta gäller för alla
praktiskt/estetiska ämnen där man inte har lika stor kontroll över slutresultatet som i de mer
teoretiska ämnena. Detta gör att eleverna hellre håller sig till tekniker, motiv de vet att de
behärskar, i stället för att söka nya vägar. Alla dessa funderingar kring bedömning och
betygssättning i bild har funnits med mig allt sedan jag började betygsätta elever i bild. Det
kändes då naturligt att jag i mitt examensarbete skulle undersöka om det finns någon sanning i
dessa antaganden. Det känns även som denna uppsats blir ett sätt för mig att avsluta och
utvärdera min korta men intensiva karriär som bildlärare.
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR.

Syftet med det här examensarbetet är att försöka förstå vilka negativa effekter betygsättning
och bedömning i bild kan ha på eleverna.  Jag är främst intresserad av hur de mediespecifika
delarna av ämnet påverkas.

Målet är att få kunskaper om hur elever upplever att de påverkas av att bli bedömda och
betygsatta i bild. Samt att försöka förstå vilka faktorer spelar in positivt eller negativt i
processen.

Frågeställningar

* Hämmar rädslan för misslyckande efter betygens införande i bild nyskapande tänkande och
bred utveckling hos eleverna?

* Förändras elevernas inställning till bild som ämne när det börjar betygsättas?

* Känner eleverna större ovisshet avseende sin egen förmåga i bild än i andra ämnen?
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3. LITTERATUR

3.1 HISTORIK

Under den här rubriken kommer jag att ta upp hur det nuvarande betygssystemet växt fram
samt vilka dess föregångare var. Jag kommer även att ge en historisk genomgång i hur
undervisning i bild har sett ut från början av 1800-talet till i dag. Jag tycker att dessa punkter
är viktiga att ha med då de ger en djupare förståelse för det system i vilket vi verkar i dag.

3.1.1 Tidigare betygssystem.

Betygsättning har funnits i Sverige sedan före 1800-talet men det var förts på 1800-talet som
det började användas i någon större utsträckning. Före 1800-talet fick man inte betyg i
enskilda ämnen, det var i stället så att man beskrev elevernas allmänna studiebegåvning och
förutsättningar. I 1820 års skolordning användes betygen A-D, vilka graderade insikt och flit.
(Andersson, 1999) Någon läroplan fanns inte från början, men det gavs ut statliga normplaner
och 1919 kom en undervisningsplan för rikets folkskolor. (Lpo 94)

1930 kom betygsskala som omskrivs som absolut den gav betyg i läroämnen, ordning och
uppförande. Henrysson och Wedman (1982)  definierar den absoluta betygsättningen som;
”En absolut betygssättning innebär att vart och ett av de olika betygsstegen är bundna vid
vissa fixerade kunskaper och färdigheter. Den är i princip oberoende av hur många eller
vilka elever som har dessa kunskaper och färdigheter.”

Framväxten av det så kallade relativa betygssystemet började med att Frit Wigforss 1938 fick
i uppdrag att se över intagningsförfarandet mellan folkskolan och realskolan. Tidigare hade
intaget skett via intagningsprov men det ville man nu ändra på. Wigforss föreslog att man
skulle grunda urvalet till realskolan på betygen i folkskolan, han menade på att betyg efter
flera års skolarbete skulle vara tillförlitligare än inträdesprov. Man såg flera fördelar med
detta system. Dels skulle det ge de obemedlade med studiebegåvning en chans att komma in
på läroverken via betygen. Dels skulle jämförbarheten mellan betygen göra att skolsystemet
blev mer demokratiskt. Den modell man använde sig vid betygsättningen baserade sig på
normalfördelningstänkande. Detta innebar att en viss andel elever skulle ha ett visst betyg. Så
även om det fanns väldigt många duktiga elever kunde inte alla få ett högt betyg. Systemet
fungerade inte perfekt, systemets demokratiska funktion ifrågasattes bland annat. Även dess
legitimitet som urvalsinstrument ifrågasattes. Redan på 70-talet gjordes försök att införa
målrelaterade betyg då man försökte målbeskriva kravnivåer i alla ämnen. Det visade sig att
det gick ganska bra att göra i de naturvetenskapliga ämnena. Det var dock svårare i SO-
ämnena och de praktiskt estetiska ämnena. Dessa problem gjorde att utredningen kring dessa
målrelaterade betyg lades ner efter några år. (Andersson 2002)

3.1.2 Det nuvarande betygssystemets uppkomst.

1994 infördes de målrelaterade betygen. Grundtanken bakom målrelaterade betyg är att det
finns olika vägar att nå samma mål, att olika elever ska kunna visa måluppnåelse på olika sätt.
En annan stor skillnad mot de tidigare relativa betygssystem är att det i det målrelaterad
betygssystemet inte har någon betydelse hur duktiga klasskamraterna är i och med att alla
elever kan få höga eller låga betyg i samma klass.  Det tar sin början redan 1991 då det
fastslås att riksdagen och regeringen ska styra skolverksamheten genom att ange nationella
mål. Detta innebär bland annat att kommunen och andra huvudmän får stor frihet att välja hur
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verksamheten ska genomföras. För att säkerställa likvärdig utbildning i hela landet finns
skollagen som ställer vissa krav på den kommunala organisationen. Bland annat att det i varje
skola ska finnas en lokal arbetsplan som konkret fastställer hur skolan har tänkt gå till väga
för att nå de fastställda målen. I slutändan är det rektor som har det övergripande ansvaret för
att målen bryts ner till mer konkreta mål för undervisningen. (Andersson 2002)

Man beslutade att betyg skulle sättas i grundskolan utifrån en tregradig betygsskala, dessa
betyg skulle sättas i grundskolans år 8 och 9. I gymnasieskolan kompletterades den tregradiga
betygsskalan med betyget icke godkänd. Införandet av en godkändgräns blev föremål för
diskussion då man ansåg att en risk för stämpling och motivationsproblem förelåg. Trots
massiv kritik från folk som ville att systemet skulle utredas vidare togs beslut om att det
skulle börja tillämpas från och med läsåret 94/95. (Andersson 2002)

3.1.3 Historiskt – bildämnet

Under 1800-talets första hälft då teckning började etableras som skolämne inträffade ett skifte
från individuell undervisning till massundervisning. Läraren kunde undervisa så många som
100 elever åt gången i trånga klassrum och med begränsad tillgång på material. För att hålla
kostnaderna nere anlitade man ofta outbildade lärare. På grund av detta och de stora klasserna
var det viktigt att utveckla metoder som underlättade för läraren och hjälpte till att kontrollera
klassen. Johan Heinrich Pestalozzi var en av de första pedagogerna som utvecklade metoder
för massundervisning i bild. I hans metodböcker fanns detaljerade beskrivningar hur läraren
skulle bedriva undervisningen. Hans metoder var enkla för läraren att förstå och tvingade
eleverna att hela tiden koncentrera sig på läraren. Bakom Pestalzzis idéer låg hans uppfattning
om tecknandets betydelse för utveckling av iakttagelseförmågan. Ett sätt som användes var att
reducera allt till geometriska former, det ansågs vara viktigt för att eleverna skulle lära sig
återge olika former och föremål. Målen för teckningsundervisningen vid den här tiden var
alltså att öva upp elevernas iakttagelseförmåga och lära dem avbilda föremål. (Åsén 1992)

1870 blev teckning ett eget ämne på folkskolans schema och 1877 föreslog en
granskningskommitté att teckningsämnet skulle vara obligatoriskt i alla skolformer samt att
det skulle ha ett bestämt timtal och gemensamt mål. Kommittén tyckte även att alla skulle
använda sig av samma undervisningsmetod och man rekommenderade en metod utarbetad av
den tyske pedagogen Adolf Stuhlmann. Stuhlmann hade byggt vidare på Pestalozzis metoder
där geometriska figurer användes som bas för undervisningen. Metoden var kollektiv, alla
elever skulle göra samma sak samtidigt och i den takt som läraren bestämde. Eleverna fick ett
papper med ett rutnät på vilket de skulle rita efter en förlaga samtidigt som läraren ritade på
tavlan. Denna avbildning var första steget och ansågs vara nödvändig, när eleverna gick på
högstadiet kunde de få avbilda föremål utan rutmönstret. Det var troligen så att elevernas
färdigheter i att teckna fick underordna sig skolans krav på disciplin. Ett utmärkande drag för
denna metod var att bedömningen av barnens bilder var mycket tydlig. Det gick direkt att
avläsa vad som var rätt eller fel, bra eller dåligt. Metoden spred sig snabbt och fanns inom
några år i de flesta skolor i Sverige. (Åsén 1992)

I början av 1900-talet skedde stora förändringar inom bildämnet, en viktig grund till detta var
framväxten av psykologin. Man började konstruera teorier om barnteckningens
utvecklingsstadier i olika steg. Dessa psykologiska rön kom att användas i skolsammanhang
för att avgöra vilka krav som kunde ställas på elevernas teckningsförmåga i olika åldrar.
Pedagogen Georg Kershensteiner grundade, inspirerad av utvecklingspsykologiskt tänkande,
en ny pedagogisk rörelse i Europa – arbetsskolerörelsen. Den framhöll det egna arbetet och
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det skapande arbetets betydelse för barns kunskapsinhämtning. I 1919 års undervisningsplan
för folkskolan fick dessa principer från arbetsskolerörelsen stort inflytande. Man antyder
bland annat att barn inte ska avkrävas korrekt avbildning förrän de är redo för det, vilket man
ansåg vara i tolvårsåldern. Man menade också att teckning först och främst var ett
uttrycksmedel för eleverna och skulle som sådant också användas i andra ämnen. (Åsén 1992)

Under mellankrigstiden handlade den pedagogiska debatten om att lyfta fram elevers behov
av att uttrycka sig fritt. När skolkommissionen 1946 drog upp riktlinjer för den nioåriga
enhetsskolan skrevs det fria skapandet och den estetiska fostrans betydelse in i kursplanernas
för teckningsämnet. Den gamla äldre teckningstraditionen levde dock kvar sida vid sida med
det nya tänkandet. När grundskolan infördes 1960- talet togs ytterligare steg föra att bryta den
äldre teckningstraditionen. I 1962 års läroplan finner vi idéer om fritt skapande arbete, estetisk
fostran samt ett fördömande av avritning från anvisningar som en röd tråd genom alla stadier.
Det fria bildskapandet fick effekter på lärarens roll i undervisningen, dels för sättet att bedöma
elevernas bilder men även för behovet av lokaler och material. När kraven på avbildning
försvann förändrades även kriterierna för bedömning. Vad som var bra eller dåligt blev en
fråga om personlig smak och bedömningen blev mer knuten till sociala och kulturella
konventioner. En annan viktig förändring som inträffade efter kriget var att lärare som
undervisat i realskolan eller gymnasieskolan nu kom in i den nioåriga skolan, dock bara från
årskurs 7. Dessa lärare hade ändå stort inflytande på de lägre stadierna som vägledare då
lärarna där kände sig osäkra på hur de skulle hantera bildämnets nya roll. (Åsén 1992)

Senare på 1960-talet tog diskussionerna om teckningsämnet åter fart, anhängarna till den fria
metodiken menade att idéerna inte nått ut i skolorna och att det på många håll urartade i rena
teknikövningar. Teckningslärarutbildningen fick också kritik för att vara för snävt konstnärligt
inriktad. Man menade att genom att bildutbudet i samhället ökade och ändrade karaktär borde
skolan inte längre ensidigt prioritera konstbilden. Man tyckte i stället att elevernas vardag och
det växande inflytandet från massmedier och det kommersiella kultur- och bildutbudet borde
stå i centrum. Man ifrågasatte även det fria skapandet då man menade att om man inte
påverkade eleverna i skolan skulle det bli andra krafter som i första han gjorde det. Kritikerna
menade att teckningsundervisningen borde omfatta både kunskap om bild och bildspråk och
skapande bildarbete. När 1969 års läroplan kom talade man fortfarande om att undervisningen
skulle utgå från elevernas spontana uttrycksbehov. Man kunde dock se förändringar i riktning
mot en förnyelse och breddning av ämnet. Den relativt ensidiga centreringen kring
konstbilden försvann till förmån för bredare behandling av all slags bild där bildens
kommunikativa funktioner och betydelse i samhället betonades. Från och med läroplanen som
kom 1980 bytte ämnet namn från Teckning till Bild. I Lgr 80 beskrivs bildämnet som ett
språkämne och bildspråket som ett viktigt kommunikationsmedel vid sidan om att tala läsa
och skriva. (Åsén 1992)

3.2 STYRDOKUMENTEN

Under den här rubriken kommer jag gå igenom de statliga dokument som styr undervisningen
och betygssättningen i bild.

3.2.1 Bildämnet i läroplanen

Läroplanen styr skolan och dess innehåll. Den innehåller mål och riktlinjer för den
verksamhet som bedrivs i skolan. Den anger vem som har ansvar för vilken del av skolan.
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Den utrycker också vilka krav staten ställer på skolan, vilka krav och förväntningar föräldrar
och elever kan ha på skolan samt vilka krav skolan ställer på eleverna. (Lpo 94)

Läroplanen ställer dock bara upp det övergripande målen och riktlinjerna den komplimenteras
med kursplaner som anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. De mål om
riktlinjer som finns i styrdokumenten skall konkretiseras i den lokala planeringen. I den lokala
arbetsplanen skall sedan den enskilda skolan/läraren ange hur målen ska kunna förverkligas
och undervisningen utformas. Det sista steget i kedjan är att läraren tillsammans med eleverna
utformar undervisningsmålen. (Lpo 94) Genom att elever och lärare tillsammans utformar
undervisningen får den en innebörd för eleverna och blir begriplig. Delaktigheten i processen
gör också att eleverna utvecklar förmågan att sätta egna mål och bedöma sina egna resultat.
Man kan tänka på den lokala och den statliga nivån som två processer som ska koordineras,
inte bara en process som är riktad uppifrån staten ner mot kommunen och skolan. Att ta fram
en lokal arbetsplan kräver att man tar ställning till en rad frågor som inte behandlas i
styrdokumenten, dessa kan bara fungera som en riktningsgivare och inte som en grund för de
praktiska lösningarna. (Skolverket 98. s 13)

Läroplanen drar som sagt upp riktlinjer för hur verksamheten i skolan skall bedrivas. Dessa
har en generell betydelse för undervisningen i bild, det finns inga som specifikt riktar in sig på
bildundervisningen. Vi finner dock passager som är av särskilt intresse både för bildämnet
och den här uppsatsen.

Under rubriken skolans uppdrag och värdegrund hittar vi ovan nämnda riktlinjer. Där finner
vi viktiga förhållningsregler som att undervisningen ska anpassas till varje elevs
förutsättningar och behov. Det finns under denna rubrik även en rad passager som framhåller
bildämnet som en viktig del av undervisningen. Bland annat står det att i skolarbetet skall de
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas och
att eleverna skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och
stämningar. Dessa passager syftar inte uteslutande på bildämnet men vi ser i dessa kunskaper
och färdigheter som är lämpliga att utveckla inom bildämnet. Vidare skriver man att eleven
skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk
utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta
olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall
tillägna sig. (Lpo 94)

Under rubriken mål att uppnå i grundskolan finner vi några punkter som mer specifikt har
inverkan på bildämnet. Det står att skolan ansvar för att varje elev efter genomgången
grundskola ska ha utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att
ta del av samhällets kulturutbud. Detta är den passage i läroplanen som fastslår att eleverna
faktiskt har rätt att utveckla sin förmåga till kreativt skapande till skillnad från passagen under
skolans uppdrag och värdegrund som fastställer rätten till eget skapande. Om vi fortsätter att
titta i målen som eleverna skall ha uppnått ser vi att eleven kan utveckla och använda
kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild,
musik, drama och dans är ett mål. Denna passage fastställer att alla elever ska ha rätt till
undervisning i de praktiskt/estetiska ämnena. Läroplanen fastställer också att eleven ska ha
kunskaper om medierna och deras roll. Vilket ofta, om än inte uteslutande, faller på bildämnet
att tillgodose. (Lpo94)
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3.2.2 Kursplanen och betygskriterier

Läroplanen fastställer inte vad varje enskilt ämne ska uppnå i sin undervisning därför finns
det en kursplan till varje ämne som uttrycker de krav som staten ställer på olika ämnen. I
kursplanens första del, ämnets syfte och roll i utbildningen, tydliggörs de mål som ställts upp i
läroplanen. Nästa del är mål att sträva mot, dessa anger vilken inriktning undervisningen ska
ha när det gäller att utveckla elevernas kunskaper. Dessa mål finns där som underlag för
planeringen av undervisningen avseende vilka kunskapskvalitéer som är viktiga i ämnet.
Under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad behandlar man specifika egenskaper och
väsentliga perspektiv som läggs på ämnet. Den sista rubriken i kursplanen är mål att uppnå
under denna rubrik finner vi vilka kunskaper och färdigheter eleven minst ska ha uppnått efter
det femte respektive nionde skolåret. (Skolverket 00) Dessa mål fungerar även som
betygskriterier för betyget godkänt. Dessa mål anger alltså den lägsta kunskapsnivån som
krävs för godkänt, de allra flesta elever ska nå längre i sitt lärande. Undervisningen ska inte
heller planeras efter uppnåendemålen utan utifrån strävansmålen eftersom det är dit man vill
komma, uppnåendemålen är alltså underordnade strävansmålen. (Skolverket 98. s 15)
Carlgren (2002) varnar dock för att kunskapsinnehållet riskerar att trivialiseras om
skolarbetets innehåll reduceras till att nå upp till kriterier genom att nationella kriterier får
fungera som ersättning för kursplanerna. Kroksmark (2002) menar att det är för att kriterierna
är så lika mål att de lockar lärare att använda dem som mål. Vidare ifrågasätter han också om
kriterierna verkligen konkretiserar målen och menar att de snarare tillför nya mål.

Kursplanen kan tyckas lite luddig i sina mål men den är konstruerad så för att elever och
lärare ska ha möjlighet att välja vilka arbetsmetoder de vill använda för att nå målen. Det är
alltså upp till läraren att lokalt tolka de nationella kursplanerna och tillsammans med eleverna
utveckla och utvärdera undervisningen utifrån dessas behov, förutsättningar och intressen.
(Skolverket 00)

För varje ämne finns det även betygskriterier för betygen väl godkänt och mycket väl godkänt
och som jag nämnde tidigare fungerar mål att uppnå även som betygskriterier för betyget
godkänt. När ett betyg sätts innan ett ämnesblock har avslutats ska de kunskaper som eleven
har inhämtat fram till den aktuella terminen betygsättas. Kriterier för betyg som sätts innan
ämnesblocket har avslutats sätts lokalt och ska ta hänsyn till de mål som ska ha uppnåtts när
ämnet avslutats. (Skolverket 00) Detta innebära att det i praktiken inte finns några nationella
kriterier eller andra riktlinjer att utgå ifrån när man ska sätta terminsbetyg. Det betyder att det
är lärarens ansvar att tillsammans med eleverna utveckla utgångspunkter för hur betygen ska
sättas och hur de ska relateras till slutbetygens kriterier. (Skolverket 98. s 30) Som hjälp vid
bedömningen finns ett avsnitt som heter bedömningens inriktning där de kunskaper och
kunskapskvalitéer som ska bedömas beskrivs. För att uppnå ett visst betyg krävs att eleven
uppfyllt alla de kriterier som finns föreskrivna i respektive betygssteg. Det krävs även att man
för att få ett högre betyg även uppfyllt kraven för de lägre. Det finns dock ett litet kryphål, om
eleven har särskilt väl utvecklad förmåga avseende något kriterium kan man bortse från
brister i ett eller ett par andra.

Jag kommer nu att ta upp de delar av kursplanen och betygskriterierna som jag finner
intressanta för mitt arbete.

Under rubriken ämnets syfte och roll i utbildningen kan vi läsa att utbildningen skall skapa
lust, kreativitet och skapande förmåga. Här återkommer alltså både kreativiteten och den
skapande förmågan som nämndes som viktig i läroplanen. Fast nu som något specifikt som
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bildämnet förväntas se till att eleverna tillägnar sig. Vidare står det att kunskaper om bilder
och bildkommunikation är en viktig förutsättning för att aktivt delta i samhällslivet, en
teoretisk kunskap alltså. I meningen efter framhålls dock att utveckling av bildkunskap ökar
barns och ungas möjlighet att använda sin kulturella yttrandefrihet vilken rymmer såväl rätten
att bilda egna åsikter som att utöva inflytande. Jag har lite svårt att förstå vilken bildkunskap
de syftar på, jag antar de syftar till en mer allmän bildförmåga både praktisk och teoretisk.
Längre ner på sidan framhålls vikten av det praktiska bildarbetet när de skriver att kunskaper
om bild och bildframställning har stor betydelse för arbetet i skolan och för elevernas övriga
liv och verksamhet. Bildspråket är en av flera vägar till kunskap och personlig utveckling.
Som vi kan se knyter man även här band till läroplanen där det skrivs att eleverna ska få pröva
och utveckla olika uttrycksplan. (Skolverket 00)

Under rubriken mål att sträva mot anges de mål som skolan ska sträva mot i sin utbildning.
Den punkt som är av intresse här fastställer hur de vill att eleverna ska framställa bilder. De
vill att eleverna utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt
framställa bilder. Det är alltså inte bara önskvärt att eleverna ska framställa bilder, de ska helst
vara personliga också. (Skolverket 00)

Under rubriken mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret hittar vi de
mål som eleven måste ha uppnått för att nå betyget godkänt i bild. Jag tar även här bara upp
det jag finner intressant för mitt arbete. Under denna rubrik fastställs att eleven skall ha
förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och moderna
metoder och tekniker. Detta är det absolut minsta eleven förväntas kunna. Det ställs här inga
krav på kreativitet eller skapande förmåga. Om vi går upp ett steg i betygsskalan till väl
godkänt finner vi att kraven ökat något, nu vill man att eleven skapar uttrycksfulla bilder samt
kan tillämpa ett kritiskt förhållningssätt i arbetet. I detta betygssteg finner vi att kriterierna
förutsätter ett visst mått av eget skapande och kreativitet. För det högsta betyget höjs kraven
ytterligare, där vill man att eleven arbetar utifrån egna idéer, finner förebilder, söker metoder
och tekniska lösningar i olika konst- och bildtraditioner och bearbetar på ett konstruktivt sätt
idémässiga, formmässiga och praktiska problem som uppstår i det egna bildarbetet. För detta
betyg krävs som vi ser ett stort mått av eget skapande och kreativitet. Vi finner även ett till
kriterium som kräver egen kreativitet under kraven för mycket väl godkänt. Nu vill man även
att eleven använder bilden i kombination med andra uttrycksformer för att kommunicera egna
tankar och idéer och sätta frågor under debatt. Det är först på det högsta betygssteget som
eleven förväntas kommunicera egna tankar och idéer. I de lägre betygsstegen ställs inte krav
på att idéerna ska vara elevens egna. (Skolverket 00)

Under rubriken bedömningens inriktning finner vi en förtydning av betygskriterierna, här
beskrivs de kunskaper och kvalitéer som ska bedömas. Man beskriver förmågan att använda
och framställa bilder med att det är ett kunnande som kommer till uttryck i graden av
självständighet och variation i sättet att skapa bilder och former, undersöka bildmässiga
problem och finna kreativa lösningar. Det är alltså en förtydligande av de krav som finns
under betygskriterierna som jag tidigare tog upp. (Skolverket 00) Det kan dock vara svårt att
beskriva eller formulera kvaliteter i elevernas kunnande för att inte tala om att mäta dem. Det
finns risk för att kraven på kriterier kan leda till alltför detaljerade anvisningar för
betygsättningen. Vilket i sin tur leder till minskat utrymme för lärarens professionella
omdöme både vad det gäller undervisningens utformning samt bedömningen av elevernas
kunskaper.  (Skolverket 98. s 16)
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3.3 TIDIGARE FORSKNING

Under den här rubriken redovisar jag forskning kring bedömning och betygsättning som jag
anser relatera till mitt arbete. Det handlar inte bara om bildämnet utan vissa delar behandlar
betygsättning och bedömning utifrån ett mer allmänt perspektiv.

3.3.1 Barns bildskapande

Det är svårt att sätta ord på vad skapande förmåga är för något. Det finns dock ett avsnitt i
läroplanen som säger ”Förmågan till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”
(Lpo 94, s 8) Lars Lindström har funderat kring vad skapande förmåga egentligen är för
någonting. Om det kan läras ut, om det kan utvärderas och om det är något man kan sätta ord
på. Dessa frågor ledde till en studie som kallad Portföljvärdering av elevers skapande i bild i
vilken Lindström försöker få svar på sina frågor. Rapporten försöker bland annat ge exempel
som kan synliggöra och sätta ord på tyst kunskap, använda och bedöma portföljer i
undervisningen samt skilja på produkt och process. (Lindström 99)

Studien resulterade i en artikel som heter Sju fördomar om barn och bild (Lindström 1999)
där Lindström gör upp med tvivelaktiga påståenden om barns bildskapande. Han menar att
många uppfattningar om barn och bild vilar på gängse uppfattningar snarare än på fakta. Den
första fördomen han tar upp är att bedömning i bildämnet bara är en fråga om tycke och smak.
Han menar att det är lätt att räkna upp sådant man vill att eleverna ska lära sig i bildämnet
men att det är betydligt svårare att urskilja ett fåtal kriterier på sådant som har avgörande
betydelse för elevers skapande förmåga. För att testa detta använde sig Lindström av en metod
som beskrivs utförligt i Portföljvärdering av elevers skapande i bild. Det gick till så att man
bedömde elevproducerade bildportföljer utifrån sju förutbestämda kriterium. Det intressanta
är inte portföljen, portfölj är bara ett finare namn på bildmapp, det intressanta är de kriterier
som Lindström ställt upp. Av dessa sju kriterier avser tre färdiga produkter och fyra
arbetsprocessen. Dessa kriterier är givetvis baserade på målen som ställs upp i läroplanerna
men även på kvalitéer som värderas i konstvärden och på forskning om den skapande
processen. Produktkriterierna är: (1) Förverkligande av intentionerna med bilden. (2) Färg,
form och komposition (3) hantverksskicklighet. Processkriterierna är (4) Undersökande arbete
(5) Uppfinningsförmåga (6) Förmåga att utnyttja förebilder (7) Förmåga till självvärdering
Utöver dessa 7 kriterium tillkommer även ett åttonde kriterium där läraren väger in uppgiftens
svårighetsgrad , elevens förmåga till självständigt arbete. När sedan dessa portfolios skulle
bedömas utifrån de 8 kriterierna användes en tolvgradig skala. Anledningen till att han kunnat
svara på den inledande frågan är att alla portfolis bedömdes inte bara av den undervisande
läraren utan också av en lärare från en annan skola. Resultatet visade att av närmare 3100
jämförelser var bedömarna överens i 78% av fallen (inom en feltolerans på två steg på en
tolvgradig skala). Lindström menar att detta resultat effektivt vederlägger den vanliga
föreställningen att bedömning i bildämnet bara är en fråga om tycke och smak. (Lindström
99) Genom att kriterierna var relaterade till bildspråket och hur eleven arbetat undveks att
ensidigt betona elevens skicklighet med material och tekniker och å andra sidan, en
bedömning grundad på tycke och smak. Denna typ av kriterierelaterad utvärdering och
bedömning kan, enligt Lindström, bidra till att uppmärksamma skapandets processdimension
och sätta ord på den tysta kunskapen processkriterierna belyser. Den kan också ge elever med
olika förmågor erkännande och stöd att komma vidare (Lindström 2002)

Vidare ger sig Lindström på fördomen om att eleverna blir bättre på självvärdering av sig
själv ju äldre de blir. Studien som Lindström gjorde sträcker sig ända från förskolan till sista
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året på gymnasiet. Studien visar att eleverna blir bättre och bättre på att göra bilder ju längre
de går i skolan. Den visar dock att de stagnerar eller visar endast upp obetydliga förändringar i
fråga om de processkriterier som har att göra med att arbeta självständigt och värdera sitt
arbete. Detta är enligt Lindström inget man ska ta alltför lätt på. För även om eleverna
tillägnar sig vissa kunskaper och färdigheter i hur man gör bilder utvecklar de däremot inte
den förståelse och förtrogenhet som krävs för att tillämpa det de lärt sig i nya situationer och
lita på sitt eget omdöme. Studien visar att de flesta elever, oavsett hur länge de har gått i
grundskolan, kan peka ut starka och svaga sidor i sina arbeten om de får lite hjälp. De klarar
dock inte av det helt på egen hand och kan inte heller välja ut skisser och arbeten som belyser
den egna utvecklingen. Lindström summerar med att säga att självvärdering, liksom
undersökande arbete, uppfinningsförmåga och förmåga att använda förebilder inte är något
som eleverna automatiskt blir bättre på ju äldre de blir. (Lindström 99)

I denna undersökning ingick även två av Stockholms bild- och formklasser. Det visade sig
inte helt oväntat att skillnaden mot slutet av grundskolan var stor mellan vanliga klasser och
profilklasserna, särskilt avseende processkriterierna. De speciella förutsättningar som dessa
klasser erbjuder är att ” barnen ges både tid och möjlighet att slutföra sina arbeten” och
genom att lärarna, som arbetar i halvklass, ” för ständiga samtal kring elevernas arbeten under
arbetsprocessen”. (Lindström 2002)

Utifrån de erfarenheter som Lindstöm har gjort formulerade han några antaganden om vad
som krävs för att elevernas skapande förmåga ska utvecklas i skolan. Undersökande arbete
utvecklas om eleven får arbeten som sträcker sig över en längre tid och tar upp centrala teman
inom arbetsområdet. För att uppmuntra det egna skapandet är det viktigt att eleven får
tillräckligt med tid för att undersöka, pröva och försöka på nytt samt samtala och reflektera
med kamrater. Elevernas uppfinningsförmåga kommer att tränas om läraren betonar processen
lika väl som produkten samt uppmuntrar eleven att aktivt experimentera.  Om eleverna ges
tillfälle att värdera sitt eget arbete samt få gensvar från kamrater och lärare ökar deras
förmåga till självvärdering. (Lindström 2002)

När barn löser problem i bild ska problemet behandlas i sin helhet och i alla sina dimensioner.
Det är dock viktigt att denna behandling sker på barnets nivå. Man får dock akta sig för allt
för långtgående förenklingar då det försvårar upptäckten att variationer finns. En sådan
förenkling kan till exempel vara att ”gräs är grönt”, då färgen även kan ha ett symbolvärde.
(Wetterholm 2001)

I undervisningssammanhang bör kreativitet riktas mot identifierade problem och uppfattas
som en problemlösande process. En alltför mål- och prestationsinriktad  verksamhet kan dock
hindra skapande utveckling. Detta innebär att i och för sig nyttiga, förmedlade kunskaper kan
hindra kreativ utveckling. Det kreativa handlandet är i väsentliga avseenden opreciserbart
men inte riktningslöst. Det vill säga att fantasi, skaparlust och okonventionella lösningar är
symptom på ett problembaserat förhållande mellan individ och omvärld och inte förmågor
som kan utvecklas oberoende av detta. (Sandgren 1974)

3.3.2 Om att bedöma och betygsätta

Lindström (2002) menar att elever verksamhet kan och ska värderas och bedömas, och att en
lärare som inte gör det inte kan veta om hon bidrar eller hämmar deras utveckling. Om inte
eleven bedöms dra hon fort slutsatsen att det hon gör inte kan vara särskilt viktigt. Barn
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respekterar genomtänkt bedömning och kritik då de visar att läraren tar dem och deras arbete
på allvar.

Det är lärarens uppgift att bedöma sina elevers kunskaper och kunskapsutveckling och detta är
en viktig del av lärarens yrkeskunnande. Denna bedömning kan man inte ersätta med mallar
eller kriterier för betygssättning. Betygskriterierna är inte det absoluta verktyget för
betygssättningen utan ett stöd för läraren och ett sätt att tydliggöra bedömningsgrunden för
elever och föräldrar.(Skolverket 98. s 29) Läraren är skyldig att informera på vilka grunder de
gör sina bedömningar, det finns dock inga speciella regler om hur denna information ska ges.
(Skolverket 2003) Den syn på lärande som präglar dagens läro- och kursplaner kräver att
läraren på ett aktivt sätt skaffar sig underlag för bedömning. Läraren måste skaffa sig
behövligt underlag genom observationer, samtal, elevarbeten, projektarbeten, grupparbeten
och genom enskilda uppgifter att pröva specifika delar av den aktuella kunskapen. (Skolverket
2003 s.16) Det är dock elevens ansvar, inte lärarens, att visa sina kunskaper. Det är dock
lärarens uppgift att skapa förutsättningar för detta. Om eleven inte visar sina kunskaper har
läraren ingenting att bedöma eftersom lärarens bedömning bara kan utgå från det eleven visar.
Först när eleven visat vad den kan läraren avgöra vilka kvaliteter dessa kunskaper har.
(Skolverket 2003 s.23) Måhl (2001) skriver att det är positivt att läraren är tydlig med vilka
krav som ställs på eleverna inför ett nytt arbetsområde. Att vara öppen med vad som krävs av
eleverna skapar trygghet då de slipper gissa sig till vad som krävs av dem. Vidar påpekar han
att det inte bara hjälper eleverna utan även de föräldrarna som inte givet förstår vad skolan vill
komma åt. Detta gör att de bättre kan hjälpa sina barn med läxor och annat skolarbete.

Marner & Örtegren (2003) menar att bedömning dock inte handlar bara om betygsättning. Om
vi inför ett flerstämmigt perspektiv i bedömningen vidgas den till att bli en ständigt
återkommande aktivitet mellan elev och lärare. Bedömningen blir en del i den kommunikativa
processen och eleven får chansen att ge synpunkter både på sitt eget arbete och på lärarens.
Att uppleva, värdera och bedöma är viktiga delar av en fullbordad kommunikativ process och
detta hjälper till att avdramatisera betygsprocessen. Även Lindström (2002) förespråkar en
flerdimensionell bedömning eftersom det ger eleverna återkoppling som underlättar för dem
att upptäcka sina starka sidor och bli varse vilka områden de behöver bättra sig på.

Peter Hoeg skriver i sin roman De kanske lämpade att det aldrig någonsin har presenterats en
metod för att ge betyg som kan läras in och följa av olika människor så att de kommer fram
till samma betyg. Han skriver:

 ”Aldrig någonsin har de kunnat komma överens om en metod för att avgöra
när en teckning, en måltid, en mening, ett skällsord, en uppdyrkning, ett slag,
en fosterländsk sång, en dansk skrivning, en skolgård, en groda eller att
samtal är bra eller dåligt eller bättre eller sämre än något annat. Aldrig
någonsin, ingenting som kommer i närheten av en metod.”

Tankarna är bokens huvudperson Peters. Han går på en privatskola i början av 70-talet och
detta en del av det stycke där han uttrycker missnöje över den bristfälliga bedömning hans vän
August råkar ut för under teckningsundervisningen. Han fortsätter med att säga att det behövs
en metod som gör att det kan talas öppet och ärligt och att man kan lära denna metod vidare,
men att det i världshistorien aldrig funnits en metod för att kvalitetsbedöma komplicerade
fenomen. (Hoeg 1995 sid. 83)
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Forskaren Bengt Selghed har gjort djupintervjuer med 30 grundskolelärare i vilka det visade
sig att de flesta lärare varken fullt ut begripit det målrelaterade betygssystemet eller
tillämpade det på rätt sätt. Han menar att det beror på att de inte fått tillräckliga grunder,
varken på lärarutbildningen eller som fortbildning. De flesta av dessa lärare styrdes av målen
och kriterierna i sig och hur betygsstegen är utformade. De fanns till och med de som
fortfarande använde sig av relativ betygssättning och tillämpade en slags normalfördelning.
En stor grupp av lärarna var dock mer positiva till det målrelaterade betygssystemet än till det
relativa. (Rhude 2004) Eisner (1996) menar att utbildare behöver kunna utvärdera resultatet
av sina ansträngningar för att skydda elever från inkompetent undervisning. Han säger även
att föräldrar och allmänhet behöver förvissas om att skolan tar professionellt ansvar för de
pengar de använder. Han hävdar också att avsaknad av utvärdering och bedömning innebär ett
intellektuellt vakuum som förhindrar pedagogisk utveckling.

3.3.3 Om att bli bedömd och betygsatt

Den nationella utvärdering i bild som gjordes 1993 visade att eleverna fick lägre betyg än de
hade förväntat sig. Det förväntade medelvärdet på deras betyg var 3.6 medan det faktiska
medelvärdet var 3.2. Skolverket (1993)

Carlgren (2002) skriver om hur det nya betygssystemet (94) har synliggjort bedömningen för
eleverna på ett sätt som inte var möjligt i tidigare betygssystem. Eleverna har rätt till
inflytande över planeringen och undervisningen och kan även vara med och diskutera hur de
lokala kriterierna utformas. Vidare skriver hon om hur denna nya möjlighet till insyn ökar
elevens möjlighet att få grepp om sitt eget lärande. Det skapar nya betingelser för förhandling
med läraren då eleven kan fråga vad som krävs för ett specifikt betyg. Hon varnar dock för att
samtidigt som eleven får makt över sitt eget lärande kan dessa förhandlingar även leda till att
eleverna begränsas i sitt lärande av sin egen förståelsehorisont. Hon menar att man inte kan
veta vad man ska kunna innan man kan det. Det är först när man har förstått något som man
förstår vad man förstått.

I Cederborgs undersökning från 2004 avseende elevers uppfattningar om betyg och
betygssättning visade de sig att 75% av eleverna upplever press att lyckas i skolan. 45%
svarade att denna press i första hand från kom från dem själva på andra och tredje plats kom
lärarna och föräldrarna med ca 20% var. När eleverna fick rangordna faktorer för motivation i
skolan utifrån 6 alternativ kom förberedelse inför gymnasiet på första plats, att lära sig mer på
andra plats och att få högre betyg på tredje plats. (Cederborg 2004)
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4. METOD

När man ska göra en vetenskaplig undersökning har man två huvudmetoder att välja mellan,
den kvantitativa och den kvalitativa. När man väljer vilken typ av metod man skall använda
skall man i första hand utgå från de från de problem och det frågeställningar man vill belysa
(Anderson 85 sid 20). Trost (1997) menar att om frågeställningen gäller hur ofta, hur många
eller hur vanligt skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att
förstå eller att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie.

Min frågeställning är av sådan natur att det skulle bli svårt att få de svar jag söker via en
kvantitativ enkätundersökning. Jag söker veta hur eleverna upplever att de påverkas,
kvantitativa undersökningar ger ytlig kunskap om hur eleverna upplever någonting. Det
kvantitativa angreppssättet analyserar relationer mellan variabler och inte mellan människor
och eftersom jag mer intresserad förståelse utifrån enskilda människors tankar väljer jag att
arbeta med en kvalitativ undersökningsmetod. (Trost 1997) Den kvalitativa
undersökningsmetoden utesluter dock inte att jag ibland använder mig av variabler för att
belysa olika förhållanden.

4.1 Urval

När man gör kvantitativa studier är det viktigt att urvalet är statistiskt representativt. Det vill
säga att en viss andel av de som ingår i undersökningen utgör en lika stor del i populationen.
När man gör en kvalitativ undersökning är det vanligtvis inte intressant med ett representativt
urval. Det är dock önskvärt att ha så stor variation som möjligt på det intervjuade, och inte
bara likartade personer. (Trost 1997, sid 105)

De elever som jag har intervjuat under min undersökning är till stor del elever som jag kände
sen tidigare. Jag har undervisat dem i bild i tre år (6-8) och de gick vid intervjutillfället i 9:an.
Jag tror att det är en fördel att jag känner eleverna som jag ska intervjua, att de skulle känna
sig tryggare och våga prata mer. En annan fördel är att jag känner till skolans miljö och vet
vilken typ av undervisning eleverna fått. En nackdel kan vara att de fortfarande ser mig som
en av sina lärare och svarar det de tror jag vill höra. Jag var dock noga med att påpeka att
intervjun var helt anonym och att jag var intresserade av vad de tyckte, inte det de trodde jag
ville att de skulle tycka. Jag valde inte elever slumpvis utan jag valde sådana som jag trodde
skulle kunna tillföra min undersökning något. Alltså elever som jag trodde dels skulle ha
många åsikter och dels våga framföra dessa, dels elever som inte skulle ge mig de svar de
trodde jag ville ha. Jag ville ha så stor variation som möjligt på mitt urval, vilket inte innebär
att jag valde bara utifrån fasta kriterier som kön och betyg. När jag hade gjort mina intervjuer
hade jag intervjuat sex flickor och fyra pojkar. Av dessa hade tre betyget G, fem betyget VG
och två betyget MVG. Jag har även intervjuat två elever som jag inte känner från en annan
skola för att få ett jämförelsemateriel, båda var flickor och gick i årskurs nio. Utöver
elevintervjuerna genomförde jag också två bildlärarlärarintervjuer för att se hur de förhöll sig
dels till min frågeställning dels hur deras uppfattning skiljer sig från elevernas. Den första
bildläraren jag intervjuade var lärare för de tio elever som utgör grunden för min
undersökning. Hon var vid intervjutillfället relativt ny i yrket, 4år, och hade jobbat både på
högstadiet och gymnasiet. Den andra bildläraren jag intervjuade var lärare för de två elever
vilka utgjorde mina referensintervjuer. Hon är en mycket erfaren bildlärare och har undervisat
bild på högstadiet i många år.
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De intervjuer jag genomförde ägde rum på skolor en eller ett par mil utanför en större stad.
Båda skolarna har runt trehundra elever och är treparallelliga, åk 6 ingår i båda fallen i
högstadiet. Vilket gör att eleverna har bild under samma institution i 4 år. De båda skolorna
ligger ca 2 mil från varandra. De elever jag intervjuade hade inte tidigare deltagit i någon
liknade undersökning.

4.2 Genomförande

Det första jag gjorde var att ta kontakt med bildläraren på respektive skola och bad om
tillstånd att dels intervju dels henne dels hennes elever. En vecka före intervjuerna for jag till
skolan och informerade eleverna. Jag frågade de elever jag var intresserad av att intervjua om
det var okej, vilket alla tyckte att det var. Vidare informerade jag kort vad intervjuerna skulle
komma att handla om samt att de var tvungna att ha godkännande från sina föräldrar i och
med att de vid tillfället var under 15 år.

Jag valde att använda mig av intervjuer som undersökningsmetod för att det kändes som den
metod som var lämpligast att använda för att få svar på mina frågeställningar. Jag var inte
intresserad av att få några absoluta svar på mina frågeställningar, jag var mer intresserad av
hur elever och lärare funderade kring dessa. Trost (1997) menar att det viktiga i kvalitativa
undersökningar är att man funnit mönstret, om det är en eller flera som uppvisar det är
ointressant.  Att använda sig av intervjuer gjorde att jag kunde gå djupare in i ämnet och
anpassa mina frågor utefter hur intervjun fortlöpte. De frågor jag ställde var av öppen karaktär
vilket innebär att det inte finns några färdiga svar eller svarskategorier att välja mellan vilket
gör att försökspersonen kan ge ett öppet och nyanserat svar på frågan. Den som intervjus
måste själv tänka ut sina svar vilka intervjuaren senare måste försöka tolka. Nackdelen med
öppna frågor är att resultaten kan bli mycket svårtolkade och svåra att jämföra sinsemellan.
(Andersson 85 s.73) Jag använde mig av en typ av intervjuform som vanligen kallas
halvstrukturerad. Det innebär att man i förväg har bestämt vilka ämnesområden man är
intresserad av samt vilken sorts information man vill ha fram om dessa. I en halvstrukturerad
intervju behöver inte frågorna var exakt formulerade eller ställas i samma ordning, detta
avgörs av hur intervjun fortlöper. (Andersson 85 s.77)

De tio huvudsakliga intervjuerna genomfördes enskilt i ett grupprum i anslutning till den
bildsal där eleverna fick sin bildundervisning, intervjuerna utfördes under lektionstid så att
eleverna inte skulle känna att de förlorade tid från raster. Intervjusituationen kan om olämplig
tidpunkt eller plats för intervjun valts, påverka kommunikationsprocessen på ett menligt sätt.
Valet av plats är också viktig man bör välja en plats där den som intervjuas känner sig trygg
och säker. (Andersson 85, 73-74) Intervjuerna tog allt mellan 15 och 30 min beroende på hur
mycket eleven hade att säga om ämnet. De två referensintervjuerna genomfördes i den bildsal
där de eleverna fick sin bildundervisning. Dessa intervjuer genomfördes som en parintervju,
eftersom eleverna inte träffat mig tidigare och då skulle känna sig tryggare om de fick vara
tillsammans under intervjun. Intervjun tog ca 25 min.  De två lärarintervjuerna genomfördes
på respektive skola och tog mellan 20 och 30 minuter. Alla intervjuer, utom en lärarintervju,
bandades för att senare skrivas ut med ordbehandlare. Under lärarintervjun utan bandspelare
antecknades svaren ned fortlöpande under intervjuns gång.

Till hjälp under mina intervjuer hade jag en frågeguide som var uppdelad i de frågeområden
som jag ville ha svar på. Jag försökte göra en ganska kort lista med stora delområden, vilket
Trost (1997) menar är lämpligast vid kvalitativa intervjuer. Jag använde mig av denna guide
dels för att se till att alla områden jag var intresserad av belystes. Jag gick till väga så att jag
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ställde upp mina frågor från frågeställningen och gjorde underfrågor till dessa. Jag försökte
sedan memorera de frågor och områden jag ställt upp så jag skulle slippa titta så mycket i
papperen under intervjun. De första frågorna man ställer i en intervju kan vara avgörande för
hur resten av intervjun kommer att flyta. Man ska försöka att inte använda alltför otympliga
eller störande frågor i början. (Trost 1997 sid 60) Jag valde att prata ett par minuter med varje
elev om allmänna saker, som inte hade något med intervjun att göra, före den faktiska
intervjun.

4.3 Tillförlitlighet.

Man måste även ta hänsyn till hur tillförlitliga data olika metoder ger. Det vill säga hur stor
validitet och reliabilitet de har. Med validitet avses att metoden faktiskt ger den information
man söker. Om reliabiliteten är låg är metoden känslig för slumpinflytelser, det innebär att
man får olika resultat med samma metod vid olika tillfällen. (Andersson 85 s.22) Kullberg
(1996) säger att det är svårare att få tillförlitliga resultat om man använder sig av en kvalitativ
metod än med en kvantitativ. Man måste fråga sig om man faktiskt undersöker det som man
frågar efter i syfte och frågeställning. Jag har testat och funderat kring mina intervjufrågor
före intervjuerna och tror att de kommer att ge de svar jag söker.

4.4 Bearbetning.

Det första jag gjorde efter intervjuerna var att anteckna om det var något under intervjun som
inte framkommer av att läsa dem utskrivna senare. Till exempel om det sagts någonting av
intresse före eller efter bandspelaren slagits på/av eller om det skedde någon ickeverbal
kommunikation av intresse. Jag började med att lyssna igenom banden med intervjuerna en
gång. Därefter skrev jag ner intervjuerna ordagrant i anteckningsblock. Jag läste sedan
igenom intervjuerna ett par gånger för att få ett helhetsintryck. Efter det ordnade jag in
elevernas och lärarnas svar i kategorier  utifrån de frågeområden jag hade ställt upp.

4.5 Metoddiskussion.

När jag påbörjade mitt arbete var min tanke att jag skulle göra en kvantitativ undersökning i
form av enkäter, men ju mer jag jobbade med min frågeställning ju mer insåg jag att det
kanske inte var det bästa valet. De svar jag sökte krävde en metod som gick in mer på djupet
än enkäter så jag valde att göra kvalitativa intervjuer i stället. Vilket lät mig rikta in mig på en
liten grupp och söka mönster snarare än svar. Jag valde att rikta in min undersökning på
elever med ett par lärarintervjuer som jämförelsematerial. Jag kunde kanske ha utgått från
lärare och sökt mina svar där. Det känns dock som att arbetet får högre validitet om man utgår
från eleverna då de bättre kan förklara hur de känner inför vissa företeelser än hur lärarna tror
att de känner inför dessa.

De elever som jag intervjuade kände jag väl sedan tidigare vilket jag anser vara både till för-
och nackdel. Det positiva var att de visste vem jag var och inte behövde känna sig nervösa
inför att prata med mig, att det kände sig avslappnade gjorde att det var lättare att ta det lugnt
under intervjuerna. Det gjorde inte någonting om det blev tyst en stund, vilket gjorde att
eleverna kunde tänka efter ordentligt om de behövde det. En annan positiv sak var att jag
kände dem så jag visste hur jag skulle prata med dem och hur mycket man kunde trycka på en
fråga utan att de kände det som de satt i ett förhör. Dessutom kunde jag relatera till vad de sa
på ett annat sätt än om jag hade pratat med en annan lärares elever. De negativa aspekterna
skulle kunna vara att de svarade utifrån att jag var deras lärare och satt inne med de rätta
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svaren redan och att de då skulle svara utifrån vad de trodde att jag ville höra. Jag var
medveten om detta kunde vara fallet trots att jag inte undervisat dem på 4 månader. Därför var
jag väldigt noga med att förklara för dem att det var deras egna åsikter och funderingar jag
ville åt och att inget av det de kunde hållas mot dem och att allt som sades under intervjun
stannade mellan oss. En annan negativ aspekt var att jag förmodligen gick in i varje intervju
med förutfattade meningar om vad eleven skulle säga under intervjun. Vilket då skulle kunna
påverka det sätt på vilket jag ställde frågorna. Nu hoppas jag att det faktum att jag var
medveten om detta redan innan intervjuerna gjorde att jag kunde förhålla mig objektiv i min
frågeställning. Jag tror i efterhand att jag gjorde ett riktigt val som gjorde mina huvudsakliga
intervjuer på tidigare elever. Att jag dessutom gjorde två extra intervjuer på en annan skola
var bra för arbetets reliabilitet då dessa inte uppvisade några större skillnader mot de jag gjort
före.  Största delen av intervjuerna gav många intressanta funderingar kring de
frågeställningar jag hade ställt. Även om jag inte fann några exakta svar på mina frågor gav
mig ändå intervjuerna en ny förståelse på hur eleverna funderar kring bedömningen i bild. De
lärare som jag intervjuade kände jag även de delvis sedan tidigare. Hon hade tillsammans med
mig ingått i ett arbetslag om fyra bildlärare från fyra skolor som skulle likrikta
betygsättningen inom vårt skolområde. Den andra bildläraren hade jag träffat på andra typer
av lärarträffar så vi var inte heller helt främmande för varandra. De samtal jag hade med dessa
två kollegor var mycket givande. De visade att de tankar jag haft inför detta arbete fanns även
hos andra bildlärare. Det fanns dock punkter där vi inte var helt överens men det redovisar jag
senare.

Den frågeguide jag gjort visade sig fylla sitt syfte ganska bra. De första intervjuerna jag
gjorde blev väldigt styrda men efter ett par intervjuer började det flyta på. Trost (1997)
förespråkar att låta den intervjuade styra ordningsföljden i samtalet, vilket jag efter ett par
intervjuer tycker att jag lyckades med. Ju fler intervjuer jag gjorde desto bättre flöt de på,
vilket tills stor del nog berodde på att jag efter ett tag klarade mig helt utan min frågeguide.

Jag valde att använda bandspelare i stället för att anteckna. Fördelen med att göra det var att
jag kunde koncentrera mig helt på intervjun då jag slapp föra anteckningar och att jag sedan i
lugn och ro kunde arbeta med att skriva dem. Nackdelen är att en bandspelare kan ha en
hämmande effekt på den intervjuade men de flesta glömmer bort bandspelaren efter ett litet
tag. (Trost 1997) De allra flesta hade inget emot att jag använde bandspelaren. Det var bara en
som inte lät mig använda bandspelaren över huvud taget. Jag märkte dock på ett par elever att
de blev stelare och fåordigare så fort jag satte på bandspelaren. Jag hade den dock på ett
skymt ställe så deras stelhet mattades något allt eftersom intervjun framskred. Jag tycker helt
klart att fördelarna med bandspelaren uppvägde nackdelarna. Jag hade lite problem att tyda de
anteckningar jag gjorde när jag inte fick använda bandspelaren speciellt som det sa ganska
mycket under den intervjun. Att ett par intervjuer kanske inte blev så uttömmande som de
kunnat ha blivit utan bandspelaren ser jag som ett pris värt att betala.
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5. RESULTAT

Jag kommer här att redovisa resultatet från mina intervjuer. Jag har delat in svaren under olika
kategorier. Många av dessa kategorier har berörts av alla de intervjuade men det finns
kategorier där endast hälften av eleverna kom in på det aktuella området. Jag kommer inte att
lägga in några egna värderingar eller funderingar här utan sparar det till resultatanalysen och
diskussionen.

5.1 Anser eleverna att de vet vad som krävs av dem för olika betygssteg i bild?

Majoriteten av eleverna tycker inte att det är så svårt att veta vad som krävs av dem för att
uppnå ett visst betygssteg i bild. De tycker dock att det är lättare att veta vad som krävs av
dem i de teoretiska ämnena.

”Om man bara ritar det enklaste, så enkelt som det går, då kanske man
tänker att, ja det blir ett G. Men om man försöker utveckla och göra lite
skuggor och så där – då kanske VG”

”Jag brukar som göra mitt bästa, sen tycker jag att det får räcka. Jag sitter
aldrig liksom och tänker om jag gör det där kanske jag får ett VG, jag gör
mitt bästa och bara försöker engagera mig”

Det visar sig när man utvecklar diskussionen att så gott som alla elever har svårigheter att
avgöra själva vad krävs av deras arbeten för att uppnå en viss betygsnivå. De har svårt att
peka på egna förtjänster och brister och förlitar sig helt på läraren i det fallet.

”I andra ämnen vet du ju liksom, om du skriver en recension står det ju
punkt för punkt vad du ska göra för ett visst betyg. Då vet du ju själv vad du
ska lägga till för ett visst betyg”

Det visar sig dock att en del av eleverna bygger upp en slags databas allt eftersom de gör
uppgifter och får betyg. Sådant som de blivit betygsatta i tidigare är sådant som de har lättare
att avgöra vad som krävs av dem för ett visst betyg.

”Ja, jag vet ju ingenting när jag målar akvarell eller någonting, jag gör
bara mitt bästa. Jag har ingen aning om vad det kan bli för jag är inte så
van att måla med det eller olja. Eller vad som helst som jag inte är van vid.
Om jag sitter och målar med blyerts kan jag säga ungefär vad jag kan få”

Eleverna tillfrågades på vilket sätt de föredrog att få målen för uppgiften presenterade för sig.
Eller om de hade förslag på nya sätt att lägga fram kriterierna. Alla tillfrågade elever föredrog
visuella visningsexempel över skrivna. Modellen att visa en bild för varje betygssteg ansågs
vara den mest lättbegripliga men även varianten att visa en bild och sedan förklara vilka
kvalitéer som kunde tas bort respektive läggas till för andra betygssteg också ansågs vara
mycket bra. Ett par elever påpekade också att en stor del av hur de uppfattar vad de behöver
göra för ett visst betyg kommer fram i den dialog de för med  sin bildlärare under arbetets
gång.

”Jag tycker att när man får det skriftligt, även i andra betyg, att det blir som
mest, man fattar inte riktigt vad dom menar att man ska göra”
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5.2 Hur lärarna upplever att det är att tolka styrdokument och få eleverna att förstå vad
det är som betygsätts?

Lärarna tycker inte att det är några större problem att tolka styrdokumenten eller förstå vad
som skall betygsättas. Däremot tycker de att de ibland att det kan var svårt att förklara detta
för eleverna men det går oftast bra. En av lärarna använder sig mest av visuella bilder och
ibland av muntliga förklaringar för att förklara målen för eleverna. Vidare går hon runt i
klassen och tittar på det eleverna gör samtidigt som hon påpekar vad de kan förbättra för ett
högre betyg. Hon påpekar dock att visningsbilder kan låsa eleverna i det att de tittar för
mycket på exemplen när det gör sina egna bilder. Av den anledningen föredrar hon att visa ett
exempel som ligger kring VG och prata om vilka kvalitéer som krävs för olika betygssteg i
stället för att visa en bild för varje betygssteg. Den andra läraren använder sig ogärna av
visningsbilder utan föredrar att visa en overhead med betygskriterierna. Hon ser samma
nackdel med visningsbilder, att de skulle styra eleverna alltför mycket i deras skapande.

5.3 Vilka faktorer tror eleverna ingår när betygen i bild sätts?

Eleverna fick en flervalsfråga i vilken de skulle svar ja eller nej på om vissa faktorer ingår när
man sätter betyg i bild. Måluppnåelse, närvaro, hur bra du kämpar, hur du sköter dig på
lektionerna och hur du är som person. Jag förklarade först vad faktorer och måluppnåelse
innebar om de inte visste det. De resultat jag fick gjorde mig rätt förvånad så jag gjorde om
frågan efter hälften av intervjuerna så att jag kunde få ett jämförelsematerial. Jag frågade
andra halvan om vilka faktorer de trodde ingick när lärare satte betyg på elever, en mer allmän
fråga alltså. Alla utom en trodde att måluppnåelse ingick i betygen den som svarade nej fick
bildfrågan. Alla trodde att närvaro ingick i betygsättning. Alla elever som fick bildfrågan
trodde att hur hårt man kämpade ingick i betygssättningen. Tre av fem som fick allmänna
frågan trodde att det ingick i betygssättningen. En på varje del trodde inte att hur man skötte
sig på lektionerna ingick. Ingen trodde att hur man var som person ingick i betygsättningen.

När de svarat på frågorna gick vi igenom vad som faktiskt ska betygsättas, varpå jag frågade
dem om det var något förutom måluppnåelsen som de tyckte skulle finnas med vid
betygsättningen i bild. En klar majoritet framhöll att hårt arbete och att man kämpade borde
ingå i betygsättningen. Det framhölls också att detta skulle vara extra viktigt i bild eftersom
man inte kan rå för om man inte har någon talang.

”Om det är en person som har svårt med bild säger vi, alltså jobbar den,
alla bildlektioner är den där, den kanske till och med går över för att bli
bättre. Då är det ju mer värt liksom än en som redan kan rita, som bara
sitter där och kluddar, och bara är där ibland för att den vet att den är så
pass bra. Det borde finnas ett enskilt betyg för hur mycket tid man lägger
ner och hur mycket man försöker”

”Betyg är inte rättvist, min bror till exempel han har dyslexi, jag menar han
är hur duktig som helst, han är snickare. Ska han få betyg på någonting, det
funkar inte jag tycker det är tragiskt. Att folk kan kämpa så hårt och ändå
bara få ett G.”



22

5.4 Rättvisa betyg i bild?

Eleverna tillfrågades om de trodde att det var svårare för bildläraren att sätta rättvisa betyg
och vara objektiv i sin betygssättning i bild än i andra ämnen. (det ingick även en förklaring
av vad ordet objektiv betyder) De flesta elever trodde att det nog kunde vara så. De
förklarade:

”Det är ju svårt hur som helst man är ju ingen maskin. Lärare är väl också
människor även om det inte är så lätt att tro det ibland”

”Det blir ju så olika från bildlärare till bildlärare, de har ju så mycket att
göra med vad ni tycker om att göra.”

”Det kan det ha, du kan ju tycka att någonting är snyggt och jag någonting
annat är snyggt ”

”Ja det tror jag väl alltså. Alltså om nån kanske har ritat nått jätteabstrakt,
sen tyck inte läraren om det, han tycker att det är hemskt och förstår inte
riktigt det konstnärliga som man ser i det. Inte som om man har gjort nått
jätteklassiskt med blommor eller nått sånt.”

”Jag tror att det är enkelt att gå efter tycke och smak det skulle krävas en
väldigt bra bildlärare för att som visa efter standarden (betygskriterierna),
men det blir ju ändå inte en speciellt bra bildlärare för den där mallen som
folk har gjort, den kanske inte stämmer in på alla. Eftersom det är ett väldigt
kreativt ämne och alla har sin uppfattning när det gäller sånt där.

”För att matte kan man ju t ex, där har man ju en lista med tal åsså ska du
ju skriva ned talen och blir det rätt så får du ju bättre betyg ju fler rätt du
har. För så är det ju inte på bilden för du kan ju inte, läraren vet ju inte hur
du tolkar uppgiftens poäng, läraren kan ju inte vara helt säker på det.
Speciellt i bild och andra ämnen kan det vara svårt att märka hur bra eleven
är.”

” Lite grann för bilden handlar ju om kreativitet och alla människor har ju
olika åsikter om bild, hur bra man är på bild och hur man tolkar saker, så
det är ett ämne som det inte är så bra att ha betyg i.”

Denna fråga borde dock ha delats upp i två eftersom elever inte verkade tycka att det faktum
att det var svårt att sätt objektiva betyg för den delen betyder att betygen är orättvisa. När vi
diskuterade vad som var orättvist i betygsättning i allmänhet tog de upp saker som
favoritisering och betygsättning som baseras på sociala aspekter.

5.5 Anser lärarna att de kan vara objektiva när de sätter betyg i bild och är det svårare
att sätta objektiva betyg i bild än i andra ämnen?

Båda lärarna tror att de sätter objektiva och rättvisa betyg. Den ene bildläraren har ingen
direkt förklaring till varför hon tror det. Den andre bildläraren grundar det på att hon inte eller
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sällan hör klagomål från eleverna. Vidar hänvisar hon också till ett projekt i vilket hon deltog
där betygen likriktades inom skolområdet, där de visade sig att bildlärarna bedömde bilder
lika i 95% av fallen. En av dem tillägger på frågan om det är svårare än i andra ämnen.

”Ja, det tror jag nästan. I många andra ämnen är det ju lätt att spalta upp
vad man ska kunna”.

5.6 Vad tycker eleverna är positivt med att bli betygsatt i bild?

Alla elever utom två finner positiva aspekter av att bli betygsatt. De positiva aspekterna som
kommer fram är dessa: som ett kvitto på hur bra det har gått i ämnet, för att komma in på
gymnasiet och som en belöning för att man kämpat.

”Då vet jag ju hur det har gått för mig i skolan. Utan betyg skulle man ju
inte veta vad man lärt sig”

”Alltså om man kämpar för att få ett bra betyg och sen då får man det, då
blir det som en belöning för att man har kämpat för det.”

5.7 Om det känns jobbigare att bli bedömd i bild än i andra ämnen?

Ungefär hälften tycker att det känns jobbigare att bli bedömd i bild än i andra ämnen. Det är
fler flickor som än pojkar som svarar ja på frågan. Jag ser ingen koppling till vilket betyg
eleverna har där sprider sig svaren jämt. Det som framträder tydligt bland de elever som
tycker att det är jobbigare att bli bedömd i bild är att det känns mer personligt att bli bedömd i
ett ämne där man skapar utifrån sig själv.

”Det är klart att det gör om man typ har målat någonting sen får man kanske
mindre betyg än man själv skulle vilja ha. I matte så gör du rätt eller så gör
du fel. I en svenska mening, är det typ ett stavfel, då har du gjort fel. Vad är
det som säger att du har gjort rätt eller fel i bild. Det är jobbigare att bli
bedömd i någonting där det inte finns regler eller kod som det finns att följa
som i andra ämnen, det är klart att det är jobbigare att bli bedömd då.

”Alltså, det kan ju vara lite kränkande ibland, kanske inte just för mig i bild
då, men mer kanske för folk som det dom tycker att, men om dom väljer ett
motiv som betyder mycket för dom, men det, läraren ser inte det där. Så dom
sätter sämre betyg för att själva bilden i sig kanske inte blev så fin som dom
hade förväntat sig. Så kan det ju vara ganska kränkande för eleven eftersom
den betyder mycket mer för den”.

”Ja, på ett sätt, för då, man kanske inte tror att man är lika bra som den och
man kan inte rita lika bra som den, och så får man ett lägre betyg och då
känns det som, jaha jag kan ändå inte bli bättre på det här varför ska jag då
bry mig”

”Ja, man gör ju som det själv, matte då står det ju redan”
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5.8 Vad förändrades när eleverna började få betyg i bild?

Notera att dessa elever varit en del av högstadiet i två år när de började få betyg och
följaktligen inte haft bild med klassläraren i åk 6. De allra flesta av eleverna nämner att de
började koncentrera sig mer på lektionerna och vara noggrannare med sina arbeten. Det finns
dock några elever som påstår att ingenting förändrades över huvudtaget vilket enligt dem
beror på att de alltid gjort sitt bästa.

”Ingenting, jag menar på bilden då du har fått din rituppgift då gör du ju
han. Man sitter ju hellre och ritar än gör matte liksom”

”Det tror jag det gjorde. Man lägger ju ner en massa engagemang i de
grejer man gör. För att få bättre betyg. Försöker ta vara på tiden. När man
får betygen tar man det lite mer på allvar”

”Jag började lägga mer tid från början, då kanske man bara rita nått
ungefär, så här, kanske använde samma blyertspenna. Att det inte var så
hemskt viktigt”

”Jag tycker att det var ganska jobbigt i 7:an också, men det blir ju en helt
annan sak liksom´, i sjuan vet du ju inte vad du har liksom, därför kanske
man strävar lite mer för att kolla sen vad man ligger på för nivå, det vet man
ju inte då….. du har ju ingen aning, alltså, därför du kanske kämpar, för att
du tror att du ligger på G-nivå och vill ha högre. Men i själva verket ligger
du redan på VG-nivå. Du vet ju aldrig det där, så du kan göra mycket arbete
i onödan”

”Jag tycker inte att det förändrades nått, jag tror liksom alltid att jag försökt
få bra”

”Man började ta i mycket mer, förut kunde man sitta och prata mer. Nu
sitter alla tysta och verkligen koncentrerar sig”

5.9 Anser eleverna att det behöves betyg i bild?

En klar majoritet tycker att betygen behövs i skolan. Som anledning till det anger de man utan
betygen inte skulle veta vad man kunde samt att de behövs som underlag för intag på
gymnasiet.

”Jo det är klart man måste ju veta vad man kan i skolan, det går ju inte att
börja en linje om man kan ingenting”

Det finns dock ett par som inte håller med.

”Mmmmm, egentligen borde du inte ha betyg i, inte bara i bild. För det finns
ju så många olika stilar och sånt här. Då kan ju folk kämpa mer och jobba
på sånt dom inte är så bra på”
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”Jag ser det som att läraren recsenserar alla dina bilder ihop och det är det
den tycker, du är så bra på att måla helt enkelt. Det tycker jag är helt fel,
och det märks tydligt, ska man ha bild i skolan ska man inte ha betyg i det”

5.10 Tror eleverna att de skulle utvecklas mer om de inte hade betyg i bild?

Här skiljer sig elevernas åsikter mycket åt. De finns de som tror att de utvecklas för att de har
betyg i bild och att om betygen försvann skulle de arbeta mindre ambitiöst. De finns även de
som tror att det har både för och nackdelar. Den största delen ser dock enbart fördelar med att
inte ha betyg i bild.

”Näe, betyg är ju viktigt för då måste man ju kämpa, åsså vill man ju komma
in på en bra linje. Jag tror inte man skulle ha motivationen utan betyg”

”Då skulle jag testa mycket saker, då skulle jag skita i hur det blir, alltså,
man bara testa och pröva sig fram”

”Ja, ja kanske inte slapp få betyg det måste ju fortfarande finns någonting.
Ja, jag tror att man skulle arbeta bättre, man skulle ta på sig mer olika saker
och vilja ligga på en jämn nivå i stället för att vara jätteduktig på
någonting”

”På ett sätt skulle det vara skönt att slippa betyg eller att man kanske har IG
och G …..men då skulle det ju som inte finnas nått att kämpa för. På ett sätt
är det ju som en ganska bra grej. Då kanske man inte känner så stor press
för att man ska få betyg utan man kanske känner att det här vill jag lära mig.
Även fast det inte blir bra. Jag tror man skulle tänka så”

”Ja absolut, då skulle man pröva på mycket mer…..för de som inte vågar
chansa nått är det bra”

”Jag tror att det är lite både och, en del kanske skulle våga ta mer chanser
och pröva nya grejer. Inte bara kunna det utan lära sig mer och vilja
utveckla det. Andra kanske skulle tänka att, fria tyglar nu behöver jag inte
anstränga mig så mycket”

5.11 Anser lärarna att det behövs betyg i bild?

Båda de tillfrågade lärarna är överens om att betygen behövs i bild. Båda anger att betyget
fungerar som en morot. En av lärarna skulle även gärna se betyg i åk 7.

”Jag är riktigt, riktigt rädd för att om man tar bort betygen blir det ett riktigt
sopämne . För då har du ju bara de som är intresserade av att rita sen förut.
Det finns ju alltid en klick. Medan du har en stor del som kanske inte tycker
att det är kul men dom får som en aha-upplevelse för att dom kämpar. Och
dom lär sig nått och dom blir ganska nöjda med att kunna vissa saker som
jag inte tror dom skulle ha uppnått om inte betygen funnits. Tyvärr, för jag
skulle gärna slippa betygen men jag tror inte det skulle funka.”

5.12 Tror lärarna att alla elever behöver ha bild i grundskolans senare år?
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Båda de tillfrågade lärarna tycker att alla elever behöver ha bild på högstadiet. Båda anser att
alla elever behöver lära sig hantera det enorma bildflöde som finns i deras vardag. De pekar
också på att kommunikation med bilder är ett språk som alla borde få chansen att lära sig. En
av lärarna anser dock att det är ok att plocka bort bild om det kan hjälpa eleverna att nå
godkänt i ett kärnämne.

”De utsätts ju för så mycket bilder, tänk bara, tänk bara för hundra år sedan
hade de knappt dagstidningar, du satt i kyrkan och såg på altartavlan. Nu
har du till och med bilder i mobilen och kommer ingenstans utan bilder. Du
får så otroligt mycket bilder att du drunknar ju”

De allra flesta elever tror att alla behöver ha bild, den huvudsakliga anledningen är att ser bild
som avkopplande och som en variation från andra ämnen.

”Det tror jag, jag tror alltså att alla behöver musik och bild. Samtidigt som
man lär sig behöver man också andra delar”

”Alla behöver ju inte det, men det är skönt att komma ifrån.”

5.13 Hur påverkas det sätt på vilket eleverna arbetar i bild av betygen?

Eleverna fick berätta hur de tänkte när de fick en uppgift i bild som inte var helt detaljstyrda.
Svaren kan delas in två kategorier, val av motiv, och teknik och om rädslan att misslyckas.

Om hur betygen och rädslan att misslyckas påverkar valet av motiv och teknik.

Med ett par undantag påstår eleverna att betygen påverkar vilken typ av motiv och teknik de
väljer om de har friheten att välja detta. De väljer oftast sådant som dom de redan är bra för
att kunna få ett högre betyg.

”Om jag känner att jag vill göra en drake och känner att det skulle kunna
funka, då gör jag väl det”

”Om man typ måste rita en människa för att få högre betyg då gör jag det
och om man inte kan få högre betyg av att göra en blomma då gör jag inte
det”

”Jag gör inte hur lätt som helst. Låt oss säga om jag vill rita en fyrkant
egentligen, då göra jag inte det för jag vill ha högre betyg.

”Lite grann jag vill ju ha bra betyg men jag vill ju göra någonting som är
skoj”

”Den jag kan och är bra på”

Om att misslyckas.
Så gott som alla elever säger att de påverkas av rädslan att misslyckas. Det är i första hand för
att det skulle påverka betyget, men även för att de vill visa sig duktiga inför kamraterna.
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”Ja, så är det ju med mycket. Att man är rädd för att försöka och misslyckas då är
det ju bättre med det man vet att man redan kan. Och då utvecklas man kanske inte
så mycket som man skulle kunna göra bara för att man tänker på betygen.”

”Ja de känner man ju nästan vad man än gör, om det finns något du är dålig på och
någonting du är bra på väljer du självklart det du är bra på för att få bättre betyg.
Även om du vill lära dig det du är dålig på kan man ju inte det med betygen känner
jag”

5.14 Lärarnas uppfattning om elevernas rädsla att misslyckas.

Båda lärarna säger att nästan alla elever är jätterädda för misslyckas de tror båda två att det
beror lika mycket på att de känner press från betygen som att det har med åldern och
självkänslan att göra.

”De är jätterädda för att misslyckas. Men även de som knappt har nått
betyg är rädda för att misslyckas. Men det är ju värre för dom som är
väldigt duktiga och dom jobbar ju oftast väldigt långsamt och dom har
jobbat över och dom jobbar på ledig tid.”

På frågan om hon tror att det beror på betygen eller självkänslan svarar hon.

”Det sitter ihop, det har med båda delarna att göra. Plus att de har blivit
mer och mer skadade från mellanstadiet. De har mindre erfarenhet av
vattenfärger och mer och mer filt och tusch. Att få det klart på en gång
uthålligheten har minskat nått alldeles otroligt. Och de är jättedåliga på att
måla, de suckar och pustar när vi tar fram vattenfärgerna.”

5.15 Elevernas funderingar om hur man skulle kunna minska betygens påverkan på
arbetet.

Cirka hälften av eleverna hade funderingar kring detta. Det som nämns mest är att eleverna
vill att läraren skall vara noga med att tala om hur det går under terminen, inte bara skicka en
lapp till utvecklingssamtalet eller en bokstav på betyget. Mer tid till uppgifterna nämns av ett
par elever. Lika så nämner ett par elever att de skulle vilja ha uppgifter som inte betygsätts.

”Stress och höga krav går ihop med betyg, jättemycket. Tillåts man att säga
–det är okej att misslyckas, du får misslyckas. Det är jätteskönt att höra
liksom att – ta det lugnt, ta mer tid på dig.
För då tar du bort stressen, liksom med kraven. Sen att man liksom lägger
till nått sånt här att man pratar med en om man är på väg att sänka ett
betyg….. Prata med en då så man inte bara får det på papperet. Även
berätta om det går bra för en.”

”Från början kanske man måste gå igenom att rita hur du tyck. Alltså. Det
är inte hur jag vill ha det, tänk inte på vad jag tyck, det går ändå efter vad
du tyck. Det spelar ingen roll vad jag tycker”

”Att man har vissa uppgifter som inte kommer att påverka betygen. Nog för
att man kanske har för lite tid för det men att man har vissa uppgifter som



28

inte påverkar betygen, utan bara försöksuppgifter eller uppvärmning eller
nått”

5.16 Elevernas idéer om hur man skulle kunna informera dem om vilka kunskaper de
besitter utan att  ge dem betyg.

Av de elever som svarade på frågan har hälften idéer som inkluderar utförliga skriftliga betyg.
Ett par stycken funderar kring flera betygskategorier inom ämnet eller fler betygssteg. Vidare
pratar två elever om att visuellt visa vad man kan genom bilder.

”Det skulle ju vara jävligt jobbigt för en bildlärare att sätta sig ner och
skriva, ja den här eleven…… sitta och skriva så. Men det skulle vara en bra
grej. Med ord berätta i stället för VG liksom sätta ut vad jag är bra på.
Prata med eleven i stället för att bara sätta ett VG. Berätta för en själv i
stället för att få hem en lapp i brevlådan. Slippa betygskriterierna och i
stället berätta vad man är bra på.”

”På nått sätt vill man ju som tänka i som en skala från ett till tio”

”Man kan väl ha betyg som bara inte hela skiten. Utan i akvarell och blyerts
och så, typ olja och så vidare.”

”Du ritar ett projektarbete och varenda elev ritar ett projektarbete och du
satsar verkligen allting på det. Och så när alla är klara med allting kanske
du visar tavlorna som ett betyg.”

”Jag vill gärna veta vad bildläraren tycker om bilden, inte bara ett betyg
utan en form av skriftlig kommentar”

5.17 Faktorer som eleverna tror spelar in för att man ska bli duktig i bild.

De elever som fick frågan svarade alla att det hade med personliga egenskaper att göra och att
det var en fråga om engagemang och intresse för att bli duktig i bild. De fick följdfrågan om
de trodde att arv hade någon inverkan. Ingen av eleverna svarade ja på den frågan en elev sa
dock att hon trodde att hemmiljön kunde ha en positiv inverkan på utvecklingen.

”Man måste ha tålamod. Om man misslyckas med en teckning kanske man
måste göra om den”

”Att man är intresserad och sitter och ritar mycket”

”Jag tror att alla kan lära sig rita – men man måste ju tycka att det är roligt
också”

”Engagemang, hårt arbete, fantasi, att vilja utvecklas”
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6. ANALYS & DISKUSSION

I detta kapitel ska jag försöka dra några slutsatser utifrån mina frågeställningar och de resultat
som min undersökning givit. Jag kommer förutom mina egna funderingar även att återknyta
till min litteraturgenomgång. Jag är ute efter en mångfald av uppfattningar så jag kommer inte
att lägga någon större vikt vid i vilken omfattning ett visst kriterium förekommer.

6.1 Hämmar rädslan för misslyckande efter betygens införande i bild nyskapande
tänkande och bred utveckling hos eleverna?

I princip alla elever säger att de är rädda för att misslyckas. Det framkommer två anledningar
till detta, dels tänker de på betygen, dels tänker de på vad deras kamrater och läraren ska tycka
om deras arbeten. Det här resultatet kommer inte som någon överraskning och stämmer väl
överens med vad jag själv sett under de år jag undervisat i bild. Båda de lärare som jag har
intervjuat har samma uppfattning. De har märkt att eleverna är väldigt rädda för att misslyckas
och pekar precis som eleverna på de två faktorerna betyg och nervositet inför vad andra ska
tycka om deras bilder. En av lärarna jag intervjuade menade på att rädslan för att misslyckas
hör till åldern, att ungdomar har särskilt dåligt självförtroende under just denna period. Om
det nu skulle var så finns det ju bara ännu större anledning att försöka minska pressen från
betygen.

Jag hade en teori om att eleverna skulle hämmas i sitt arbete på grund av en rädsla att
misslyckas och att denna rädsla skulle ha sin grund i betygen. Det kan nog vara så att jag hade
stirrat mig blind på betygens effekter då det visade sig att rädslan att misslyckas även har sin
grund i andra saker. Jag var dock endast intresserad av att veta vilka effekter betygen har på
elevernas arbete så jag ställde aldrig frågor runt, till exempel, vilken påverkan kamraterna och
lärare har på hur de arbetar i bild. Svaren jag fick när jag pratade med eleverna om betygens
påverkan på arbetet varierade men jag tycker mig ändå kunna se några tydliga faktorer som
kan påverkas av betygen. Det är dels val av motiv, det vill säga vilket motiv eleven väljer om
den har en sådan uppgift att motivet på nått sätt är valbart. Genomgående för de allra flesta är
att de säger sig undvika alltför svåra motiv, sådana där de bedömer att risken för ett
misslyckande är alltför stor. Några påpekar också att de, om de inte skulle ha betyg, skulle ge
sig på motiv som de inte skulle testa annars. Lindströms undersökning från 1998 visar att de
flesta elever kan ta problem som läraren ger dem och omformulera dem en smula och att de
visar ansatser till att experimentera. Det är dock få som ställer egna problem och
experimenterar regelbundet. Han menar vidare att om eleverna ständigt får göra nya
iakttagelser och reflektera över vad de gjort främjar det elevernas ”processida” (Lindström
2002). Jag vill påstå att dessa osynliga kunskaper, problemställandet och experimenterande
faktiskt inte bedöms i samma grad som synliga kunskaper i dagens bildundervisning och
därför inte har lika höga prioritet hos eleverna. Om man lyfter fram dessa i bedömningen tror
jag att man snabbt skulle se ökad förmåga avseende processkriterierna hos eleverna. Vidare
nämner elever att de inte väljer alltför lätta motiv, eftersom det skulle kunna påverka betygen
negativt. Det går inte att säga med säkerhet i och med att mitt urval är så litet, men jag tycker
mig se någon större skillnad mellan de hög- och lågpresterande. För att förenkla använder jag
termerna hög- och lågpresterande. Det kan tyckas vara att generalisera lite i överkant men jag
försöker inte ge några exakta svar så jag tycker att denna uppdelning fungerar. Även elever
som just så pass har betyg pratar om hur de anpassar sitt arbete utifrån vad de tror att de
behöver prestera för ett visst betyg. De vill inte välja för svåra uppgifter, samtidigt som de vill
hålla sig över godkäntgränsen. Vad man måste fundera på är för vilka detta är en positiv
faktor och för vilka det är en negativ faktor. En av de intervjuade lärarna förespråkade betyg i
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bild eftersom det fick alla att försöka och detta gjorde att elever som kanske annars aldrig
skulle ha försökt får en aha-upplevelse och på så sätt kommer att uppskatta ämnet mer. Jag
håller med om att betygen kan motivera lågpresterande elever att höja sig över den nivå som
krävs för G och att det på detta sätt får positiva effekter. Detta får lite andra effekter på de
medel och högpresterande eleverna. Visst de säger att de inte väljer hur lätta motiv som helst
för att det inte skulle ge höga betyg. Det anser jag vara något negativt. Det som motiverar de
lågpresterande eleverna att försöka har inte samma effekt här, de högpresterande eleverna
kommer att försöka ändå. Så den effekt det får på dem är att det i stället för att välja ett sådant
motiv som de för stunden finner intressant försöker lista ut precis var gränsen för hur lätt och
svårt de borde göra går. Jag kan inte se detta som något positivt och tror att en ändring av det
nuvarande betygssystem skulle gynna dessa elever. En annan sak som framkommer under
intervjuerna är att eleverna i första hand väljer att göra sådana saker som de redan är bra på
om de får chansen, dvs. att de väljer något som de vet att de är bra på för att de då minimerar
risken att misslyckas. Lindström (2002) menar att försök som alltid lyckas inte innebär någon
risk och inte lär oss något som vi inte redan visste. Han skriver att för att elever i skolan ska
våga pröva något nytt och ta risker måste modet att gå vidare med vad man inte redan kan
uppmärksammas och värdesättas, även om utfallet inte alltid blir det avsedda. Man kan inte
bortse från det faktum att de val eleverna gör har fler anledningar än att de tänker på betygen.
Bland annat skriver Wetterholm (2001) om att det i skolsammanhang finns risk för att
eleverna på grund av tabun inte vågar uttrycka sina innersta känslor utan utvecklar en utslätad
skolanpassad bildform. Det svar jag fick visar dock att betygen inte spelar en obetydlig roll i
dessa val.  Flera av eleverna påpekar också att de skulle våga ta chanser och pröva på saker
som de känner sig osäkra på om de inte behövde tänka på vilken effekt detta får på deras
betyg. Jag diskuterade med ett par av eleverna som visade stor rädsla inför att misslyckas. Jag
frågade dem om jag inte varit noga med att tala om att det var tillåtet att misslyckas och att det
inte nödvändigtvis behöver ha någon påverkan på betygen. Jo, det hade jag nog men det var ju
ren och skär lögn eftersom att lyckas alltid måste vara bättre än att misslyckas avseende
betygen. Och visst, det har de nog rätt i. Även en av de bildlärare jag intervjuade hade upplevt
liknande saker. Detta anser jag vara ett av de stora hindren som betygen lägger i elevernas väg
eftersom jag anser att en stor del av bildskapandet är att våga, våga testa, våga experimentera
och att våga misslyckas.

Jag tror att många elever skulle utvecklas mer om de inte hade betyg i bild. Eleverna har
blandade åsikter om detta. En del påstår att de behöver betygen som en morot för att orka
förbättra sig, andra menar att de skulle kunna koncentrera sig på de områden där de känner att
de behöver förbättra sig. Värt att notera är att det inte den senare kategorin inte bara finns
bland de högpresterande eleverna och vice versa. Vissa elever behöver alltså betygen som en
morot och skulle följaktligen hämmas i sin utveckling utan betyg. Det optimala vore ett
system som kunde tillgodose båda dessa gruppers behov. Jag har mina idéer om hur ett sådant
system skulle kunna se ut. Även de elever jag intervjuat har funderingar kring hur man skulle
kunna bedöma och betygsätta i bild på ett sådant sätt att det påverkar arbetet lite eller positivt.
Många av eleverna är ganska låsta i sina tankar kring betyg, de idéer de har inkluderar ofta
fler betyg eller en vidare betygsskala. Jag kan förstå att en vidare betygsskala skulle kunna
underlätta för en del elever. En elev beskrev en uppgivenhet över att G-nivån var så stor och
att han aldrig skulle kunna nå VG ändå. Tanken tilltalar säkert också en och annan lärare då
det för en del skulle göra det lättare att sätta betyg. Skolverket (2003) menar dock att eftersom
det nuvarande systemet ställer stora krav på samverkan och samspel för att utveckla samsyn i
bedömningarna och att beskriva de många olika kvalitéer i kriterierna så skulle införandet av
ännu fler steg ställa ännu större krav. Ett par elever har visuella tankar om hur man skulle
kunna visa vad eleverna kan i bild, det rör sig då om utställningar i första hand. Oavsett vilket
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betygssystem vi har kommer det att ha sina för och nackdelar. Det kommer dock alltid att vara
upp till den enskilde läraren att välja hur man hanterar detta.

När jag frågade eleverna hur de tyckte att man kunde göra för att minska betygens påverkan
på arbetet fick jag många bra förslag. Det första var kanske det viktigaste och lättaste att
genomföra. Prata med eleverna. Berätta ofta för dem hur det går för dem oavsett om det är
goda eller dåliga nyheter. Berätta för eleverna att de får misslyckas. Berätta för dem vad du
tycker om deras bilder, inte bara avseende betyg, berätta vad du känner. Fast då behöver nog
även lärarna mer av den vara som eleverna efterfrågar, nämligen tid. En del elever nämner att
de skulle känna mindre press från betygen om det fick mer tid på sig. Lindström (1999)  har i
en undersökning kommit fram till att goda resultat, speciellt avseende processen, främjades av
att barnen ges både tid och möjlighet att slutföra sina arbeten och genom att lärarna för
ständiga samtal kring elevernas arbete under arbetsprocessen. Jag håller helt med Lindström i
det här fallet och eleverna har även i mina intervjuer efterfrågat mer tid och frekventare
samtal med läraren. En elev framhöll att det inte var mer samtal om betygen hon ville ha, hon
ville prata mer om sina bilder. Frågan är bara hur man ska gå till väga, betygen sätter ju
onekligen käppar i hjulen avseende tidsfrågan. Speciellt om man jobbar på en skola som, till
skillnad från de bild- och formskolor som Lindström beskriver, har en idrottslig inriktning och
eleverna endast har en timme bild i veckan. Jag tror dock att bildsamtalen bör och går att
passa in i undervisningen. Det kan vara knepigt i en klass om 30 elever, men om man skulle
vara så lyckligt lottad att man får arbeta i halvklass ska det inte vara några problem att
integrera det i undervisningen. En intressant idé som framförs av ett par elever är idén om att
det ibland skulle förekomma uppgifter som inte ingick i bedömningen eller att man före
arbetsområden skulle lägga en lektion under vilken man bara fick skissa på idéer och fundera
på vad man skulle göra under det kommande arbetsområdet. Det skulle då vara förbjudet att
börja på den ”riktiga” uppgiften förrän lektionen efter. Att ha uppgifter som ej betygsätts är
nog ingen dum idé och skulle säkert fungera ypperligt för 90% av eleverna, för det finns som
tidigare nämnt alltid en del som ingen annan morot har än betygen. Frågan är om man ska ta
hänsyn till dem, skulle de klara kriterierna för G om 25% av lektionerna var betygsfria? Jag
tror det. Den sista förslaget om att en lektion före varje större arbetsområde skulle vara
obligatorisk skiss- och kladdlektion tycker jag var lysande. Speciellt delen om att det skulle
vara förbjudet att börja med den faktiska uppgiften under den lektionen. För visst man kan
säga till eleverna att de ska göra en kladd eller skiss före de börjar men de som verkligen
behöver det kommer antingen att låta bli eller göra en väldigt snabb för att få mer tid till det
färdiga arbetet. Detta tillvägagångssätt skulle låta eleverna slappna av mer och tänka mer
kring sina idéer innan de bestämmer sig för vad de vill göra.

Det påpekande som den ena läraren gör om att eleverna blivit sämre på att använda
vattenfärger och fått mycket sämre uthållighet när det kommer från mellanstadiet finner jag
intressant. Jag kan själv inte göra en sådan bedömning då det krävs åtskilliga år i yrket för att
kunna göra det. Man kan bara spekulera i vad detta beror på. En av orsakerna skulle kunna
vara det allt snabbare mediesamhälle som vi lever i, barn är vana att saker ska serveras på ett
fat, snabbt. Under mina intervjuer med eleverna använde det ofta vatten- och akvarellfärger
som exempel när de skulle beskriva något som var svårt. Och något som det var bäst att
undvika om man inte ville misslyckas. Filt och tuschpennor ger däremot snabbt resultat och
mindre risk att misslyckas. Jag tror att det finns få ämnen som generellt har en så otydlig röd
tråd från 1-9 som bildämnet, jag tror att ämnet skulle tjäna på en tätare dialog mellan
klasslärarna i de lägre årskurserna och bildläraren i de högre. I Wetterholms avhandling från
2001 påpekar han att bildundervisningen i de lägre årskurserna har brister, lärarna har i
nationella utvärderingar påpekat sin osäkerhet och bristande kunskaper i ämnet. Han skriver
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vidare att om bildundervisningen under de tidiga skolåren inte förekommit i ordnade former
kan problem uppstå för eleverna då de möter en ämneslärare. De skulle då, på grund av att
deras förmåga att uttrycka sig i bild, se sina egna bilduttryck som obrukbara. (Wetterholm
2001) Om det är som Wetterholm säger understryker det verkligen vikten av goda
ämneskunskaper i bild genom hela grundskolan.

Jag finner det intressant att de allra flesta eleverna, trots att de ofta utrycker sig negativt om
dessa, anser att betygen behövs i skolan. Den huvudsakliga anledningen till detta är att de inte
ser några alternativ till det de anser vara betygens viktigaste uppgifter, att fungera som urval
till gymnasiet samt att visa om de uppnått målen. Svaren visar också att de elever som
förespråkar betygen gör det i en mer allmän mening, inte specifikt om bildämnet.  De som är
negativa till betygen resonerar dock utifrån bildämnet. Jag hade väntat mig att en majoritet av
eleverna skulle tycka att betyg inte behövdes i bild. Att resultatet blev det motsatta beror nog
på flera saker. Det faktum att flera elever anser att de behöver betygen som morot samtidigt
som många andra ser dess urvalsfunktion och redskap som kunskapsmätare som viktig gör att
betygsförespråkarna är i klar majoritet. Detta resultat stämmer väl överens med de resultat
som kom fram i Cederborgs undersökning där 50% av eleverna inte skulle föredra en
betygsfri skola, 36% inte visste och 14% var för en betygsfri skola. Det främsta argumenten
för betyg var att de utan återkopplingen inte skulle veta hur de låg till. Ett annat argument var
att de inte skulle känna sig motiverade då det inte skulle finnas något att kämpa för.
(Cederborg 2004) Man måste dock komma ihåg att de anser att betygen behövs vilket inte är
samma sak som att de vill ha betyg i bild. Så här i efterhand kunde nog en följdfråga avseende
om eleverna vill ha betyg i bild varit på plats. Jag kan bara spekulera men jag tror att
svarsfördelningen skulle bli ungefär jämn på en sådan fråga. Detta utifrån vad eleverna
svarade på frågan om de trodde att de skulle utvecklas mer utan betyg i bild och frågan om de
anser att det behövs betyg i bild där svarsfördelningen är ganska jämnt fördelad.

Anser lärarna att det behövs betyg i bild? De två lärare som jag intervjuat var helt överens, det
ska finnas betyg i bild. Även om de kan se nackdelar med betygen så väger ändå fördelarna
över. I först hand då för att motivera eleverna att arbeta på lektionerna. En av lärarna menar
också att hon kan tänka sig betyg redan i åk 7 då det skulle ge mer kontroll över
undervisningen. Jag kan förstå argumentet att betygen behövs för att motivera eleverna att
arbeta på lektionerna. Jag tror dock inte att det är en nödvändighet. Jag har undervisat närmare
450 lektioner i åk 6 där man inte har betyg och inte heller pratar om betyg. Åk 7 är inte riktigt
samma sak eftersom eleverna redan där blir medvetna om betygen och allt oftare ställer frågor
som rör betyg på bilder och andra uppgifter. Att undervisa åk 6 skiljer sig på flera sätt mot att
undervisa åk 8 och 9. Det har givetvis att göra med ålder vilket manifesterar sig i
koncentrationsförmåga och mognad. Men det skiljer sig också för att eleverna i åk 6 inte
tänker på betyg när de arbetar. Detta, vill jag påstå, visar sig i flera positiva aspekter. Den
största vinsten hittar vi i den spontanitet och upptäckarglädje eleverna visar, något som de
tappar ju äldre de blir. Visst de beror säkert på åldern, men jag vill tillskriva betygen del i
detta också. En nackdel är att denna spontanitet kan upplevas ganska stökig. Och som vi vet
är betygen med sin kontrollfunktion ett utomordentligt bekämpningsmedel mot stök och bök.
Vidare tycker jag mig inte se samma fixering vid resultat som i de högre årskurserna. Ett
misslyckande i någon form spelar inte så stor roll eftersom man antingen kan börja om eller
helt enkelt ge sig på något annat alternativ som inte är lika självklara när man har betyg att
tänka på. Cederborg har i sin enkätundersökning från 2004 fått fram ganska intressanta
resultat. Det visade sig nämligen där att den viktigaste motivationsfaktorn för eleverna i åk 9
var att förbereda sig inför gymnasiet, på andra plats kom att lära sig mer och först på tredje
kom att få höga betyg. (Cederborg 2004) Detta skulle innebära att användning av betyg som
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belöningssystem inte är det effektivaste och att ett system som istället pekar på elevens
långsiktiga utveckling skulle kunna vara att föredra.

Frågan om alla elever behöver ha bildundervisning i grundskolans senare år kan vara ganska
svår att svara på. Inte för att det är svårt att ta ställning utan för att frågan i sig är ganska
provocerande till sin natur. För en bildlärare att svara nej på den fråga skulle vara att sänka
sitt eget ämne, jag anser dock att det är en fråga som kan vara intressant att diskutera. Inte för
att övertyga bildlärarna om vikten av bildundervisning, det är de redan väl medvetna om, utan
för att föra fram argument som är hållbara inför skeptiska elever och föräldrar. De två lärare
som jag intervjuade tyckte båda att alla elever skulle ha obligatorisk bildundervisning på
högstadiet. De argument de framförde var att eleverna utsätts för ett allt större bildflöde i både
skolan och på fritiden vilket det lär sig hantera bättre genom den undervisning de får på
bilden. Vidare framhåller de att kommunikation med bilder är ett språk som alla borde ha
möjlighet att tillägna sig. I Lpo 94 hittar vi stöd för detta man skriver; Läroplanen framhåller
att skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom
varierad och balanserade sammansättning och arbetsformer (Lpo 94) Den mediespecifika del
som bilden står för i skolan är viktig för att åstadkomma denna variation och balans som
efterfrågas. En av lärarna tillägger att hon tycker att det är ok att ta bort bild om det hjälper
eleven att nå godkänt i något av kärnämnena. Det tar mig emot att säga att något ämne är
viktigare än något annat men jag måste hålla med läraren i hennes uttalande. Det kan ibland
vara nödvändigt att låta något ämne stå tillbaks för att en elev ska kunna klara godkänt i ett
kärnämne. Det må då vara bild eller något annat. Andersson höjer dock ett varnade finger när
han skriver; Att eleven genom stödinsatser får ”more of the same” kan ibland leda till att
andra ämnen, där eleverna har sina starka sidor försummas. Treämnesfokuseringen kan
ibland leda till att skolans övergripande mål om elevens positiva utveckling kommer på
kollisionskurs. (Andersson 2002 s.162). Något som eleverna bekräftar då de svarar på varför
de tycker att bild är viktigt i skolan. De framhåller bildundervisningen som avkopplande och
ett ”break” från mer teoretisk undervisning. Även andra studier visar liknade resultat, elever i
åk 7-9 uppfattar estetiska ämnen som roligast men ej viktigast och som ett andhål i
undervisningen. (Marner, Örtegren 2003) (Wetterholm 2001)

Betyg kan vara ett känsligt ämne. Jag har sett många olika reaktioner när jag pratat om betyg
med elever, allt från sådana som är totalt betygsfixerade och inte gör annat än frågar efter sitt
betyg till de som blir förbannade så fort betygen kommer på tal och de som kroniskt vägrar
prata om eller befatta sig med betyg. Det intressanta är att jag inte kunnat se något som helst
mönster avseende vad eleverna har för betyg i detta. Detta väckte frågan huruvida eleverna
tyckte att det var jobbigare att bli betygsatt i bild än i andra ämnen. Eftersom jag aldrig satt
betyg i något annat ämne än bild hade jag själv ingen uppfattning om så var fallet. Att ungefär
hälften av eleverna svarade ja på den frågan får nog anses var en stor andel. Man får dock
vara lite försiktig med att dra för stora slutsatser av detta då jag i efterhand finner denna fråga
lite ledande. Jag tror nämligen att man skulle få likadana svar om man ställde frågan om andra
estetiskt-praktiska ämnen och då speciellt idrott. Anledningarna till att eleverna tycker att det
är jobbigare att bli betygsatt i bild kan vara många men det verkar som det i första hand rör
sig om att bildskapandet skulle innebär ett mer personligt skapande än i många andra ämnen.
Det verkar också som en osäkerhet avseende den egna förmågan kan inverka på hur eleverna
känner inför att bli bedömda.
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6.2 Förändras elevernas inställning till bild som ämne när det börjar betygsättas?

Den här frågeställningen är väldigt bred och det är inte tänkt att den ska ge några entydiga
svar. Att frågeställningen är retroperspektiv gjorde att en del eleverna tyckte att frågan var
svår att svara på.  Man kan se två riktningar i svaren. Dels har vi de elever som inte tycker sig
ha upplevt någon skillnad när de började få betyg. Jag tycker mig kunna se några varianter av
dessa. Dessa baseras inte bara på intervjuerna, jag lägger även in tidigare observationer som
jag gjort av samma elever. Eleven som alltid gör sitt bästa för att den vill utvecklas så mycket
som möjligt, de har inte sällan tänkt på betygen sedan flera år tillbaka. Eleven som över
huvud taget inte bryr sig om betyg. Det betyder inte att de för den skull inte bryr sig om
ämnet, de kan var väldigt duktiga och ambitiösa. Eleven som knappt gör något och inte heller
kommer att göra det bara för att det kommer att sättas betyg. I den andra kategorin hittar vi
elever som på något sätt känner att betygens tillkomst förändrade deras inställning till
bildämnet. Här hittar vi majoriteten av eleverna. Här finner vi elever som börjar lägga ner mer
tid på sina arbeten och koncentrera sig mer på lektionerna. En del elever känner sig mer
stressade när de börjar få betyg. Slutligen har vi de elever som tycker det blir mindre stressigt
när de börjar få betygen, eftersom de då inte behöver oroa sig lika mycket för hur de ligger
till. Så vad förändras när eleverna börjar få betyg? Här finns det lika många svar som det finns
elever. Vilket om inte annat än en gång visar hur viktigt det är att individanpassa
undervisningen. I skolverkets attitydundersökning (2004) visar det sig att var tredje
grundskoleelev känner sig stressad, detta är en ökning från 1997. Cederborgs undersökning
(2004) visar att eleverna är ännu mer stressade än i skolverkets undersökning. Eleverna
känner sig stressade över betyg, läxor och prov.

6.3 Känner eleverna större ovisshet avseende sin egen förmåga i bild än i andra ämnen?

Denna frågeställning uppkom som jag nämnde tidigare då jag tyckte mig se att eleverna hade
svårt att avgöra vilken nivå de arbeten de gjorde låg på. De lärare jag intervjuade ansåg inte
att det var svårt att överföra styrdokumentens krav till den praktiska undervisningen. Även om
motsatsen ibland sker tycker de att det oftast går bra att förklara för eleverna vilka mål de
förväntas uppnå och hur kvalitéerna i dessa bedöms. Kroksmark hävdar dock att efter att ha
granskat de texter som utgör grundvalen för den mål- och resultatstyrda skolan att han
styrningen var svår att konkretisera i pedagogiskt arbete. Han menar att detta beror på att
målbeskrivningarna blir för många och för detaljerade samt för svagt utvecklade då det gäller
bestämning och konkretisering och därför svåra att omsätta i skolans praktik. (Kroksmark
2002)  Under mina intervjuer ställde jag frågan till eleverna om de tyckte att det var svårt att
veta vad som krävdes av dem för olika betygssteg. Jag blev lite förvånad när de allra flesta
elever inte tyckte att det var svårt att förstå vad som krävdes av dem.  De visar sig dock att det
är stor skillnad på vad som krävs av dem och vad som krävs av det de gör. De har en klar
uppfattning om att man det i bild handlar om att göra sitt bästa och att det betyg man får
relateras till den mängd arbete som lagts ner. Vilket bekräftas av de resultat som framkom när
jag frågade eleverna vad de trodde ingick vid betygsättning i bild där alla elever tror att hur
hårt man kämpar ingår i betygssättning. De anser också att den ska ingå i betygssättningen.
Just hur hårt en elev arbetar och kämpar är väldigt viktigt för eleverna, de verkar nästan tycka
att det har begåtts en orätt om man inte tar hänsyn till detta. I Cederborgs enkätundersökning
är det även där flera elever som framhåller att elevens förutsättningar borde vägas in i
bedömningen och att det så skulle bli mer rättvist. 66% av eleverna i hennes undersökning
tror att hur bra de kämpar ingår i betygssättningen(Cederborg 2004). Det visar sig när man
utvecklar diskussionen kring kriterierna att så gott som alla elever har svårigheter att avgöra
själva vad krävs av deras arbeten för att uppnå en viss betygsnivå. De har svårt att peka på
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egna förtjänster och brister och förlitar sig helt på läraren i det fallet. Några elever påpekade
också att en stor del av hur de uppfattar vad de behöver göra för ett visst betyg kommer fram i
den dialog de för med sin bildlärare under arbetets gång.  Det vill säga de förstår vad de ska
göra allt eftersom läraren berättar det för dem vilket i sin tur inte innebär att de förstår varför
de ska göra det, det vill säga vad målet med uppgiften är. Detta stämmer väl överens med de
resultat som Lindström har fått fram i en av sina studier. Han skriver där att eleverna endast
kan peka ut starka och svaga sidor i sina arbeten med hjälp från läraren. De kan inte heller ur
sina samlade arbeten välja ut skisser, utkast eller arbeten som belyser den egna utvecklingen.
(Lindström1999) Carlgren (2002) menar att eleverna inte kan förstå vad det ska lära sig om
man ska lyfta dem till kunskapsnivåer de inte känner till vilket kan leda till att samplanering
med eleverna trivialiserar innehållet i skolarbetet.  Jag tror att de elever jag intervjuat bedömer
sina arbeten utifrån tidigare referensramar, de vill säga de vet vad tidigare uppgifter har
genererat för betyg och utifrån detta kan de förutse ungefär vilket betyg de kommer att få.

Sandgren (1974) skriver att kreativitet bör riktas mot identifierade problem men att en alltför
mål- och prestationsinriktad verksamhet kan hindra den skapande utvecklingen. Det är enligt
Andersson (1999) viktigt att läraren är tydlig jämt emot eleverna vad som är betygsgrundande
och inte, annars finns det risk för att eleverna upplever det som de ständigt är bedömda.
Skolverket skriver i grundskola för bildning att eleverna får vara delaktiga i planeringen så att
de kan relatera betygskriterierna till undervisningen hjälper dem att utveckla sin förmåga att
sätta mål och bedöma sina egna resultat. (Skolverket 1998) Eleverna har rätt att veta vilka mål
som ligger till grund för undervisningen och efter vilka kriterier de betygssätts. Jag anser
också att det är viktigt för bildläraren att tydliggöra dessa mål och kriterier för eleverna. Det
viktiga är inte att de i detalj vet allt om mål och kriterier. Det viktiga är att de känner sig så
pass förtrogna med vad som förväntas av dem att de kan fokusera på sina uppgifter. Eleverna
föredrar visuella exempel som genomgång inför nya arbetsområden. Kompletterad med en
kort muntlig genomgång över vilka kvalitéer man bedömer tror att det är att föredra över att
lägga fram en OH med betygskriterierna. De lärare jag intervjuade påpekar båda de negativa
effekter de ser i detta tillvägagångssätt. De ser båda en fara i att eleverna påverkas för mycket
av de bilder som visas och att detta skulle verka hämmande på kreativiteten. En av dem så
mycket att hon helt avhåller sig från att använda visningsbilder. Den andra använder dock
visningsbilder då hon anser att fördelarna överväger nackdelarna. Jag tror att visningsbilder
om de hanteras rätt kan fungera som en källa till inspiration snarare än ett hinder.

Betygen är viktiga för eleverna och det är följaktligen viktigt att de känner att de blir rättvis
bedömda. Skolverket (2003) framhåller likvärdighet och rättvisa som grundläggande värden i
det svenska skolsystemet. De menar att om systemet inte är rättvist förlorar det sin legitimitet
och accepteras inte som trovärdigt. Jag hade före arbetet en föreställning om att bild
upplevdes som ett ämne där folk i allmänhet tror att betygen är lite godtyckliga och mer än i
andra ämnen beror på lärarens subjektiva bedömning. När jag pratade med eleverna om hur de
förhöll sig till detta visade det sig att de allra flesta trodde att det var svårt för bildlärare att
inte lägga in eget tycke och smak i bedömningen. Vilket var ungefär det svar jag hade
förväntat mig. Vad som förvånade mig var att även om de ansåg att betyg i bild innehöll ett
visst mått av tycke och smak verkade inte anse att det var något man kan göra någonting åt.
Eller för den delen behöver göras någonting åt. Ingen av eleverna utryckte egentligen att
betygen i bild upplevdes som orättvisa. I skolverkets attitydundersökning från 2004 kommer
det fram att tre fjärdedelar av eleverna anser att alla eller de flesta lärare sätter rättvisa betyg.
(Skolverket 2004) En undersökning visar att eleverna i högre grad än tidigare upplever att
betyget är kopplat till deras studieprestationer snarare än deras person i det nya
betygssystemet (Lindberg 2002). Detta visar hur viktigt det är att eleverna får ta del av målen
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och betygskriterierna, om de vet utifrån vad de bedöms löper de mindre riska att känna sig
orättvist behandlade.

De lärare jag intervjuat tror att de kan sätta objektiva betyg. En av dessa förklarar det med att
hennes elever mycket sällan har några invändningar mot de betyg hon satt. Lindström (1999)
har med hjälp av sitt system som omfattar sju kriterier för bedömning i bild visat att 78 % av
lärarna var överens i sin bedömning. Även om det i Lindströms undersökning fanns rum för
en två stegs avvikelse tror jag att man skulle få en ännu högre procentsats om man gjorde
samma jämförelse mellan bildlärare som bedömer utifrån sina egna mallar i en tregradig
skala. Jag tycker att Lindströms kriterier för bedömning verkar vara ett bra verktyg, speciellt
för att sätt ord på en tyst kunskap som redan finns där. Jag tror inte att systemets största
förtjänst är att det underlättar för läraren, jag tror att dess största förtjänst är att det konkret
visar hur bedömning i bild fungerar, det synliggör processen. För det är som Wetterholm
(2001) skriver, en bildundervisning som bedrivs med hänsyn till skapande och kreativitet blir
oundvikligen processinriktad. När jag tänker efter har jag i princip aldrig haft några klagomål
av elever eller arga föräldrar i telefon trots den stor mängd betyg en bildlärare sätter. Det är en
ren spekulation men jag tror, utifrån egna observationer, att bildläraren är en av de
lärarkategorier vars betygsättning ifrågasätts minst. Vilket jag tror har mycket med vad
eleverna sa i intervjuerna att de upplever betygsättning som subjektiv men inte orättvis och
det faktum att många inte vet riktigt vad som betygsätts. Skolverket (1998) anser att den
viktigaste förutsättningen för att bedömningen ska bli rätt och rättvis är att i det målrelaterade
betygssystemet är lärarnas erfarenhet och yrkeskunnande. Däri ligger nog mycket sanning,
erfarenhet av bedömning är nog den viktigaste delen i hela bedöminingsprocessen. Att den är
viktigast innebär inte att den kan stå själv, det krävs givetvis att man är väl insatt i
styrdokumenten också. Jag tror dock att det är med bildläraren som med eleverna, den skaffar
sig ett mentalt bibliotek av bilder som den senare kan relatera till när nya bilder ska bedömas.
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7. AVSLUTANDE TANKAR

När jag i efterhand reflekterar över den undersökning jag gjort känner jag mig rätt nöjd. Den
gav förvisso inga exakta svar på mina frågeställningar men de svar jag fick gav mig ändå en
djupare insikt i ämnet. Jag vet nu att det finns lika många lämpliga sätt att bedöma och
betygsätta elever som det finns elever och att det som är precis rätt för en elev kan vara helt
fel för en annan. Det betyder inte att man utifrån de svar jag fått inte kan fundera kring hur ett
system som tillgodoser så många av de olika elevernas behov som möjligt skulle kunna se ut.
Ju mer jag har arbetat med arbetet ju mer har jag funderat på just detta och känner att jag vill
dela med mig av mina funderingar. Så jag kommer nu att ge min syn på hur bedömning och
betygsättning skulle kunna hanteras i bildämnet i grundskolan. Det är helt och hållet mina
egen subjektiva åsikter vilka är den sammanlagda produkten av de resultat som kommit fram i
det här arbetet, bitar jag fastnat för i den litteratur jag läst samt mina egna erfarenheter från
min tid som bildlärare.

Vi har som lärare skyldighet att ge eleven chansen att visa vilka kunskaper och färdigheter de
besitter. För att ge dem den chansen konstruerar vi uppgifter vilka vi tror kommer att hjälpa
dem uppnå sin fulla potential. Eller är det så? Kan det vara så att vi konstruerar uppgifter
vilka gör det lätt för oss att urskilja de kvaliteter som efterfrågas i kursplanens betygskriterier.
Om så skulle vara fallet ifrågasätter jag att det rimliga i att konstruera uppgifter utifrån de
kvaliteter som eleverna skall uppnå då bedömning av kvaliteter rimligtvis endast borde gå
mäta efter en uppgifts färdigställande. Vi får inte förglömma att då olika elever kan nå samma
kunskap på olika sätt kan man inte förutsätta att en given uppgift kommer att infatta
möjligheten för en given elev att visa en viss kvalitet. Det är lätt att glömma att
undervisningen i första hand ska utformas för att eleven ska uppnå strävansmålen och att
undervisningen därför måste ha sin utgångspunkt där och inte i den bedömning som senare
ska ske.
Hur mycket ska man då prata om dessa kriterier och mål med eleverna? Eleverna har rätt att
veta på vilka grunder de bedöms och betygsätts. Det går dock inte bara att ge dem
betygskriterierna eftersom de ändå inte kan förstå dem. Jag menar inte att de är korkade, bara
att de först när de uppnått kriterierna kan de förstå dem. Först när bedömningen är klar kan
läraren påvisa hur och var eleven uppnådde kriteriet. Vad läraren däremot kan vara är tydlig
och öppen med sin bedömning och tillsammans med eleven prata om kvaliteter i dennes
arbete. Målen däremot är en annan sak. I utformningen av de lokala målen kan och bör
eleverna vara med och bestämma. Det viktigaste är inte att alla elever förstår exakt vad målen
innebär utan att de vet att allt de gör i slutändan är en bit på vägen mot kortsiktiga eller
långsiktiga mål.

Inställningen och arbetsklimatet är en av det absolut viktigaste faktorerna för en fungerande
bildundervisning, och för den delen all undervisning. Det viktigaste är inte vem som ritar
snyggast eller är tekniskt skickligast. Det viktigast är det man uttrycker med sina bilder. Fast
man skriver som en kratta är det fortfarande möjligt att skriva de sorgligaste dikterna eller de
roligaste berättelserna. Det är samma sak i bild, ingen målar bättre eller sämre än någon annan
och det beror på att allt vi skapar är unikt. Jag kan inte måla som du och du kan inte måla som
jag eftersom jag är jag och du är du. Det låter självklart men det är en mentalitet som har svårt
att få fäste i ett system med en flergradig betygsskala. Å nej, nu tänker han säga att eleverna
inte ska bedömas för att det inte går att bedöma något så personligt som konst. Fast där har ni
fel. Jag tycker absolut att eleverna ska bedömas jag tycker bara inte att det ska ske i ett system
som är rangordnade men i övrigt tämligen intetsägande för eleven. Jag förespråkar ett
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målrelaterat betygssystem som endast har en godkändgräns men en mer nyanserad
bedömning.
Det är viktigt att komma ihåg att en frånvaro av betyg inte utesluter bedömning. Bedömning
är traditionellt kopplat till betygen men jag vill påstå att det inte är ett ömsesidigt beroende då
bedömningen kan stå för sig själv men inte betygen. För är det inte så att bedömningen i
första hand blir ett redskap för att frambringa en betygsgrad då den i stället i första han borde
vara ett redskap för att säkerställa en positiv utveckling hos eleven. Som
bedömningsinstrument tycker jag att Lindströms modell med sju kriterier kan vara ett bra
alternativ. De kriterier och nivåbeskrivningar som finns i den täcker väl upp de
kunskapskvaliteter som är viktiga för elevernas utveckling. Även om den i grund och botten
inte skiljer sig så mycket från den bedömning som pågår i rikets bildsalar tillför den en viktig
aspekt. Den synliggör bedömningen både för lärare, föräldrar och elever något som jag tror är
av stor vikt för att minska eventuell osäkerhet och misstro kring betygsättningen i bild.

Men vad händer då om vi sliter bort det mål mot vilket elever hängivet tillägnat sina
skapelser? Om vi tar bort alla betygssteg utom godkänt? För en bild behöver ett syfte och utan
mål förlorar den sin mening. Det som skulle hända är att tusentals syften som tidigare varit
underordnade betyget åter ges mening. För det är i mångfalden som kreativiteten kan ta fart
och växa då det tvingar oss bort från invanda mönster. En frånvaro av fler betygssteg än ett
kräver att läraren finner metoder som i sig ger eleverna motivation och en känsla av att arbetet
är meningsfullt. Det är även viktigt att ta till vara elevernas egna bilduttryck, deras
individuella intressen, då de oftast brinner som allra starkast för dessa. Det är en svår men
nödvändig uppgift för bildläraren att hitta en balans mellan de mål som finns i
styrdokumenten och elevernas egna intressen.

Om motivation går att finna på andra håll än i betygen kan jag inte se att det finns någon
mening med fler betygssteg än ett. Detta kommer förvisso att hämma sorteringsprocessen till
gymnasiet. Det löser man antingen med att alla får gå den gymnasieutbildning de vill, vilket
inte borde kräva alltför stora förändringar i systemet då de allra flesta redan gör det.
Alternativt kan man ha en tregradig betygsskala endast i ”kärnämnena”, vilket inte egentligen
är önskvärt då det skulle förstärka fokuseringen på den treämnesskola som uppstått. Jag tror
inte heller på en skola där betygen slopas enbart i de praktiskt – estetiska ämnena då det ännu
mer skulle förstärka dikotomin mellan den verbal och den icke-verbala kunskapen.

Elever behöver tid. Tid till sina arbeten och tid att prata om sina arbeten, både med sin lärare
och kamrater. Det hjälper dock inte alltid att ha ambitionen att det ska vara så. Jag vill påstå
att det är svårt att ge alla elever den hjälp och uppmärksamhet de förtjänar om inte
elevgruppen är av hanterbar storlek. Vad som är hanterbar storlek varierar förstås beroende på
vilka elever som finns i gruppen och antal lärare. Det är dock knappast troligt att ett överskott
i budgeten skulle läggas på att förstärka bildundervisningen, eller för den delen något annat
praktiskt-estetiskt ämne, då det oftast finns hål att täta inom de ovan nämnda kärnämnena. Att
eleverna fortlöpande och från tidig ålder får lära sig prata om sina och andras bilder samt att
de lär sig ta ansvar för sin egen utveckling underlättar givetvis.

Avslutningsvis vill jag säga att detta arbete har varit lärorikt att genomföra. Det har tvingat
mig att syna mig själv och den syn jag har på undervisning. Jag tror att jag kommer att ha stor
nytta av de erfarenheter jag har gjort när jag i framtiden skall sätta betyg, oavsett om det är i
bild eller något annat ämne. Jag hoppas även att detta arbete kan öppna vägar för nya
reflektioner och diskussioner kring bedömning och betygsättning i bildämnet hos andra
eventuella läsare.
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7.1 Vidare forskning.

Under arbetet har nya frågor som skulle kunna vara intressanta att fördjupa sig i dykt upp.
Ställs det samma krav på pojkar och flickor i bildundervisningen? Bidrar den låga
godkändnivån i bildämnet till lägre status än ämnen med hårdare krav? Hur kopplar lärarna
före åk 5 sin bildundervisning till strävansmålenmålen i åk 5 och hur ser deras dialog med
bildlärare på de högre årskurserna ut?
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