
Bild
En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning 

ST
Ö

D
M

AT
ER

IA
LSTÖ

D
M

ATERIAL
Bild – en sam

talsguide
w

w
w

.skolutveckling.se



Beställningsadress: 
Liber Distribution
162 89 Stockholm 
tel: 08-690 95 76
fax: 08-690 95 50
e-post: skolutveckling@liber.se
www.skolutveckling.se

ISBN: 978-91-85589-48-7 
Löpnummer: 2008:2 
Best.nr: U08:192 

Omslagsbild: Chromacome/Stockbyte/Getty Images
Grafisk form: Mera text & form 
Tryck: Elanders Sverige AB, 2008



En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning

Bild



 INNEhåll
	

 Förord 5

 INlEdNINg 6
 Fokus på skolans kunskapsuppdrag 7
 Mål att sträva mot anger inriktningen 7
 Bedömning för lärande 8
 Kön och prestation 8

 läsarguIdE 10
 den nationella utvärderingen av grundskolan Nu 03 11

1. Vad lär sIg ElEVErNa I BIldäMNEt? 12
 Bildframställning dominerar 15
 stor spridning i förståelsen av konst- och mediebilder 16
 Bildförståelse skiljer sig åt mellan pojkar och flickor 18
 Måluppfyllelse enligt lärarna 20

utgåNgspuNKtEr INFör saMtal 21
 utnyttja hela ämnets vidd 21
 Kreativitet och gestaltande som argument för bildämnet 22
 Bildförståelse och bildanalys behöver stärkas i undervisningen 25
 Estetiska ämnen som andningshål 28
 Bildämnet förbinder skola och fritid 29

att saMtala oM – KapItEl 1 30



2. hur sEr uNdErVIsNINgEN ut? 31
 Eleverna ger gott betyg till undervisningen och lärarna 31
 Begränsat utnyttjande av bildämnets potential 32
 gruppstorleken och tidsaspekten anses påverka måluppfyllelsen 33
 tvåstämmig lärandemiljö vanligast 35
 Brister i tillgång till/eller användning av moderna och digitala medier 37

utgåNgspuNKtEr INFör saMtal 40
 Moderna medier ger bildämnet ökade möjligheter 40
 Konserverande könsroller i undervisningen 41
 det interdisciplinära arbetslaget höjer kvaliteten 42
 En kulturskola för alla – estetiska läroprocesser och multimodalitet 44

att saMtala oM – KapItEl 2 46

3.  hur BEdöMs och BEtygssätts ElEVErNa? 47
 Endast vissa mål bedöms 47
 undervisningens resultat i ett genusperspektiv 48

utgåNgspuNKtEr INFör saMtal 49
 Estetiska ämnen och bedömning 49
 Bedömningskriterier i Nu 03 50
 Elever behöver veta på vilka grunder de blir bedömda 51
 svårigheter att styras av mål för estetiska läroprocesser 53
 Bedömning är en del av lärandet 54

att saMtala oM – KapItEl 3 57

 rEFErENsEr 58
 tryckta källor 58
 övriga källor 60
 



BIld �

Förord

Denna	samtalsguide	har	tillkommit	framför	allt	utifrån	ett	behov	av	att	fördjupa	sam
talet	om	skolans	kunskapsuppdrag.	Ett	samtal	som	ständigt	behöver	hållas	vid	liv	
mellan	kollegor	och	med	elever	och	skolledare.	Guiden	förser	dig	och	dina	kollegor	
med	ett	antal	resultat	från	den	senaste	nationella	utvärderingen	av	grundskolan	och	
med	några	vägledande	resonemang	för	att	inspirera	samtalet.	Vår	förhoppning	är	att	
guiden	leder	till	gemensam	reflektion	om	den	pedagogiska	grundsynen	hos	enskilda	
lärare,	arbetslag	och	ämneslag.	Guiden	ger	också	underlag	och	tillfälle	att	reflektera	
över	hur	målen	för	undervisningen	utformas	och	hur	elevernas	utveckling	kan	följas.	
Tanken	är	att	materialet	ska	fungera	som	ett	redskap	som	hjälper	lärare	att	utforska	
och	utveckla	undervisningen	så	att	elevernas	resultat	kan	förbättras.

Guiden	tar	sin	utgångspunkt	i	den	omfattande	utvärderingen	som	Skolverket	genom
förde	av	grundskolans	utveckling,	Den nationella utvärderingen, 2003	(NU	03).

En nationell utvärdering är som ett flygfoto. Nyanser suddas ut. Vi ser berg och dalar, 
sjöar och älvar, stora samhällen och skogar. En och annan motorväg kan framträda.  
De små kullarna, åarna och bäckarna, småstigarna och människorna syns inte.1

Vi	tror	att	när	man	kontrasterar	de	stora	bilderna	med	skolans	eller	kommunens	unika	
lokala	landskap	kan	nya	mer	eller	mindre	kända	bilder	av	den	egna	verkligheten	upp
täckas.	Ser	man	samma	mönster	i	den	enskilda	skolan	som	i	de	nationella	utvärde
ringarna?	Vad	är	annorlunda?	Finns	det	skillnader	mellan	olika	klasser	i	samma	skola?	
Kan	skolan	skapa	en	ny	vision	för	att	få	fler	elever	att	utvecklas?	Dessa	är	några	av	de	
frågor	som	guiden	vill	väcka.

Huvudförfattare	till	denna	samtalsguide	är	Anders	Marner	och	Hans	Örtegren,	forskare	
och	lärarutbildare	vid	Umeå	universitet.	I	framtagandet	av	guiden	har	Sandra	Mardones	
Larsson	och	Petra	Dahlström	medverkat.	
   
Kjell	Hedwall	 	 	 Sandra	Mardones	Larsson
Avdelningschef    Projektledare	

1)		Holmberg,	L.	(2005).	Elever i årskurs 5 läser.	I:	Nationella	utvärderingen		
av	grundskolan	2003	(NU	03).	Årskurs	5.	Rapport	251/2005,	s.	53.	Skolverket.
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V
INlEdNINg

ad	lär	sig	eleverna	i	grundskolan?	Vad	förväntas	det	att	de	ska	lära	sig	utifrån	
läroplanen	och	kursplanernas	mål?	Dessa	frågor	måste	ständigt	vara	aktuella	i	
samtalen	om	skolan,	inom	arbetslag	och	ämnesgrupper	samt	mellan	skolor	och	
skolhuvudmän.	De	professionellas	samtal	om	skolans	kunskapsuppdrag	är	grun
den	för	ett	fortsatt	utvecklingsarbete.	I	det	sammanhanget	hör	detta	material	
hemma,	som	en	guide	för	samtalet.		

En	förutsättning	för	att	skolan	ska	kunna	genomföra	sitt	kunskapsuppdrag	
är	att	det	finns	en	förståelse	för	sambanden	mellan	mål,	kunskapsinnehåll	samt	
bedömning	och	betygssättning.	Myndigheten	för	skolutveckling	vill	bidra	till	
diskussioner	pedagoger	emellan	om	dessa	samband.	Sådana	diskussioner	utgör	
en	viktig	och	nödvändig	grund	för	att	kunna	omsätta	nationella	och	lokala	styr
dokument	till	en	fungerande	praktik.	De	är	också	en	förutsättning	för	en	så	
likvärdig	bedömning	och	betygssättning	som	möjligt.

Stödmaterialet	är	en	del	i	myndighetens	satsning	på	kunskapsutveckling	och	
kunskapsbedömning	och	består	av	en	serie	samtalsguider	för	flertalet	av	skolans	
ämnen.	Faktastoffet	är	i	huvudsak	hämtat	från	den	nationella	utvärderingen	av	
grundskolan	2003	(i	fortsättningen	kallad	NU	03).	Men	samtalsguiden	är	inte	
en	komplett	redovisning	av	alla	resultat	och	analyser	som	NU	03	lett	fram	till.	
Guiden	tar	endast	upp	ett	urval	av	resultaten	och	slutsatserna.

2)	Skolverket	(2000).	Lpo	94.	Läroplan	för	grundskolan,	s.	8.	

”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion  
i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig 
kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker.”  2
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Fokus på skolans kunskapsuppdrag 
I	läroplanen	för	grundskolan,	Lpo	94,	är	värdegrunden	central.	Arbetet	med	
värdegrunden	är	en	ständigt	pågående	process.	Lärare,	elever	och	skolledningar	
runt	om	i	landet	har	under	de	senaste	åren	lagt	ner	mycket	arbete	på	värde
grundsfrågorna.	NU	03	visar	att	det	finns	en	hög	medvetenhet	bland	både	elever	
och	personal	om	värdegrunden,	även	om	utvärderingen	också	visar	att	det	finns	
brister	i	tillämpningen	av	värdegrunden	i	den	dagliga	skolverksamheten.

Myndigheten	för	skolutveckling	vill	bygga	vidare	på	NU	03	genom	att	sätta	
fokus	på	undervisningen	och	bedömningen	av	elevernas	kunskaper.	Vad	är	det	för	
kunskapsinnehåll	som	undervisningen	i	skolan	gestaltar?	Vilket	lärande	utvecklar	
varje	elev?	Flera	utvärderingar,	 såväl	nationella	som	internationella,	 liksom	
erfarenheter	från	utvecklingsarbete	på	Myndigheten	för	skolutveckling	lyfter	fram	
behovet	av	att	diskutera	undervisningens	innehåll	och	elevernas	lärande.

NU	03,	vars	resultat	denna	samtalsguide	i	stor	utsträckning	bygger	på,	visar	på	
brister	i	uppnåendet	av	kunskapsmålen	i	flera	ämnen,	i	synnerhet	gäller	bristerna	
förmågan	att	läsa	längre	texter	i	ämnet	svenska,	innehållsrelaterade	kunskaper	
i	de	samhällsorienterande	ämnena,	begreppsförståelse	i	kemi	samt	kunskaper	i	
matematik.	Samtidigt	visar	NU	03	att	eleverna	har	goda	kunskaper	i	engelska,	
har	god	förmåga	att	tala	och	skriva	både	svenska	och	engelska	och	är	bra	på	att	
samarbeta	och	lösa	problem.	

Mål att sträva mot anger inriktningen
I	debatten	om	skolan	hörs	ofta	att	vi	har	fått	en	skola	där	kursplanernas	mål	att	
uppnå	styr	undervisningen.	Men	det	som	enligt	kursplanerna	ska	styra	inrikt
ningen	på	undervisningen	är	mål	att	sträva	mot.	Det	är	dit	undervisningen	ska	
sikta	när	det	gäller	att	utveckla	elevernas	kunskaper.	Mål	att	sträva	mot	sätter	inte	
heller	några	gränser	för	elevernas	kunskapsutveckling.	I	en	undervisning	som	ska	
stimulera	och	utmana	varje	elev	att	bilda	sig	och	växa	med	sina	uppgifter	blir	mål	
att	sträva	mot	en	naturlig	utgångspunkt.	
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Utforskande,	nyfikenhet	och	lust	att	lära	ska	utgöra	grunden	för	undervisningen,	
enligt	läroplanen.	Och	här	står	skolan	inför	en	utmaning!	Att	de	flesta	elever	trivs	
med	skolan,	sina	kamrater	och	sina	lärare	är	en	god	grund,	likaså	att	eleverna	
visar	intresse	och	motivation	för	många	av	ämnena.	Resultaten	från	NU	03	och	
resonemangen	i	denna	samtalsguide	ger	några	utgångspunkter	för	samtal	kring	
arbetsformer	och	arbetssätt	utifrån	ett	nationellt	perspektiv.	

Bedömning för lärande
Den	mål	och	resultatstyrda	skolan	och	det	nuvarande	betygssystemet	har	inne
burit	en	stor	omställning	för	lärarna	när	det	gäller	att	bedöma	elevernas	kun
skaper.	Målstyrningen	sätter	fokus	på	den	pedagogiska	bedömningen	som	en	del	
av	lärandeprocessen.	Bedömningar	bör	medvetet	användas	som	verktyg	för	ele
vernas	utveckling	och	inte	enbart	som	kunskapskontroller.	

Lärare,	elever	och	föräldrar	behöver	ha	en	gemensam	kommunikation	om	och	
förståelse	för	mål,	kriterier	och	bedömningsgrunder.	Samtalet	mellan	dessa	parter,	
kring	var	varje	enskild	elev	står	och	vad	hon/han	kan	utveckla,	är	centralt.	Det	
handlar	om	hur	den	individuella	utvecklingsplanen,	IUP,	kan	användas	i	samband	
med	en	bedömning	för	utveckling.	Samtalet	kring	mål	och	bedömningsfrågor	är	
också	nödvändigt	för	en	så	rättvis	och	likvärdig	utbildning	och	betygssättning	
som	möjligt.	Varje	elev	har	rätt	till	lika	möjligheter	till	lärande	och	utveckling	
samt	till	likvärdig	bedömning	av	sina	prestationer	–	oavsett	hur	betygssystemet	
är	utformat,	i	vilken	skola	eleven	går	eller	var	i	landet	man	bor.

Kön och prestation
Skillnaderna	i	resultat	mellan	flickor	och	pojkar	ökar,	pojkarna	tappar	allt	mer	
i	förhållande	till	flickorna.	Detta	är	inte	unikt	för	Sverige	utan	är	en	utveckling	
som	syns	i	hela	västvärlden	–	men	den	är	extra	tydlig	i	Sverige	och	Norden.	I	alla	
grundskolans	ämnen,	med	undantag	av	idrott	och	hälsa,	når	flickorna	de	högsta	
betygen	i	högre	utsträckning	än	vad	pojkarna	gör.	Skillnaderna	har	ökat	i	flera	
ämnen	de	senaste	åren.	

Resultatskillnaderna	mellan	flickor	och	pojkar	när	det	gäller	läsförmåga	är	
tydliga.	Oavsett	klass,	etnicitet	och	bostadsort	läser	pojkar	som	grupp	sämre	än	
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flickor.	Eftersom	läsförmåga	är	väsentligt	för	lärandet	finns	det	anledning	att	
särskilt	uppmärksamma	pojkarnas	sämre	läsförmåga.	Resultaten	från	NU	03	
pekar	på	att	skillnaderna	mellan	pojkar	och	flickor	i	studieresultat	till	viss	del	
överensstämmer	med	deras	motivation	och	inställning	till	studierna.	Forskning	
om	varför	pojkar	underpresterar	saknas	till	stor	del,	men	en	förklaring	kan	sanno
likt	sökas	i	könsbundna	värderingsmönster	i	samhället	som	helhet.	Skolan	som	
ska	värna	om	likvärdighet	och	jämställdhet	behöver	ta	detta	på	allvar.	Det	är	alla	
elevers	rättighet	att	komma	till	sin	rätt	i	skolan.	
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läsarguIdE

Efter	den	allmänna	inledningstexten	består	samtalsguiden	av	tre	kapitel	som	tar	
upp	frågor	kring	måluppfyllelse,	lärande,	arbetsformer	samt	betyg	och	bedömning	
i	bildämnet.	Kapitlen	inleds	med	bilder	från	dessa	områden	med	utgångspunkt	i	
resultaten	från	NU	03	och	andra	studier.	Därefter	följer	två	underavsnitt	kallade	
Utgångspunkter inför samtal	och	Att samtala om	i	respektive	kapitel.

I	avsnittet	Utgångspunkter inför samtal,	förs	resonemang	kring	bildämnet	i	
relation	till	några	av	de	bärande	idéerna	i	läro	och	kursplanen	med	avseende	
på	måluppfyllelse,	arbetssätt	och	bedömning.	Diskussionen	relateras	även	till	rele
vant	forskningslitteratur.	Syftet	är	att	ge	perspektiv	på	några	av	de	frågor	som	den	
nationella	utvärderingen	2003	väcker.	Utgångspunkter inför samtal är	tänkt	att	
fungera	som	inspirationskälla	för	diskussioner	kring	de	frågor	som	varje	kapitel	
avslutas	med.	Det	finns	naturligtvis	fler	resonemang	att	följa	och	fler	frågor	att	
ställa	än	de	som	guiden	tar	upp.	En	utgångspunkt	för	ytterligare	samtal	och	
vidare	läsning	är	de	referenser	som	har	använts.	

Avsikten	med	samtalsguiden	är	att	den	ska	kunna	användas	som	underlag	
för	diskussioner	pedagoger	emellan,	i	arbetslag	och	ämnesgrupper.	Sådana	dis
kussioner	utgör	en	viktig	och	nödvändig	grund	för	att	kunna	omsätta	det	som	
föreskrivs	i	nationella	och	lokala	styrdokument	till	en	fungerande	praktik.	För
hoppningen	är	att	frågorna	som	finns	i	anslutning	till	varje	kapitel	fungerar	som	
stöd	i	arbetet	med	att	bygga	upp	en	gemensam	syn	kring	vad	som	avses	med	
relevant	kunskapsinnehåll,	kunskapskvalitet	och	bedömningsgrund	och	däri
genom	bidra	till	utvecklingen	av	skolans	kunskapsuppdrag.	Mer	information	
kring	kunskapssatsningen	och	kompletterande	stödmaterial	från	Myndigheten	
för	skolutveckling	finns	på	webben:	www.skolutveckling.se	
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Nu 03 – dEN NatIoNElla 
utVärdErINgEN aV gruNdsKolaN 2003

sedan 1990-talet har skillnaderna ökat i barns och ungas livsvillkor: 
ekonomiskt, socialt och kulturellt. skolan har fått ett förändrat 
huvudmannaskap, ny läroplan och det grupprelaterade betygssystemet har 
ersatts av ett mål- och resultatrelaterat system. arbetssätten i skolan har 
förändrats bland annat genom att arbetslag införts. skolan har också behövt 
prioritera sociala insatser alltmer. andelen elever i grundskolan, med annat 
modersmål än svenska, har ökat och låg 2006 på cirka 16 procent.3

det var mot bakgrund av dessa förändringar som Nu 03 genomfördes. 
skolverket ville kartlägga hur grundskolan utvecklats under 1990-talet, vilka 
behov av insatser som finns och hur väl läro- och kursplanernas mål uppfylls. 
Ett viktigt syfte var att göra jämförelser med resultaten av den nationella 
utvärderingen 1992, Nu 92.

Nu 03 genomfördes under vårterminen 2003 och omfattade år fem och nio. 
6 788 elever, 1 688 lärare och 120 skolor ingick i utvärderingen av år nio, som var 
mer omfattande. I utvärderingen av år fem ingick 3 455 elever och 205 lärare. 
hela Nu 03 omfattade cirka 10 000 elever, 1 900 lärare och 197 skolor.

Eleverna i år nio fick göra kunskapsprov i tio olika ämnen samt ett prov i 
problemlösning. Elever och lärare besvarade också allmänna och ämnesspecifika 
enkäter. I år nio fick även föräldrar och rektorer besvara enkäter. genom att 
en del av proven var upprepningar av prov som ingick i Nu 92, var en del av 
resultaten jämförbara över tid. 

I utvärderingen i bild användes ämnesspecifika enkäter till elever och lärare. av 
46 lärare besvarade 39 enkäten. 1610 elever i år 9 besvarade den ämnesspecifika 
enkäten. Bortfallet var 16,9 procent. En del av elevenkäten bestod av 
bildförståelsefrågor där både konst- och mediebilder presenterades.
I syfte att få en fördjupad kunskap om bl.a. bildframställning och 
elevbedömning i bildämnet genomfördes också en processtudie vid sex 
skolor. skolorna valdes bland de representativa delgrupper som skolverket 
tillhandahållit. Fyra av de sex skolorna genomförde hela processtudien. 

3)		Enligt	Skolverkets	officiella	statistik.	Vid	mätningstillfället	2006	var	det	16,3	procent.		
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1. Vad lär sIg ElEVErNa I BIldäMNEt?

m	man	ska	uttala	sig	om	vad	eleverna	lär	sig	i	bildämnet	bör	man	först	klargöra	
vad	som	utgör	ämnets	kärna	och	vad	som	är	syftet	med	ämnet.

I	kursplanernas	inledande	text	Ämnets syfte och roll i utbildningen	visas	hur	
ämnet	bidrar	till	att	målen	i	läroplanen	uppfylls	samt	hur	ämnet	motiveras	utifrån	
ett	samhälls	och	medborgarperspektiv.	Bildämnet	motiveras	med	en	referens	till	
människans	bildanvändning	genom	historien	och	dess	betydelse	i	ett	individuellt	
utvecklingsperspektiv.	Bildens	roll	att	gestalta	erfarenheter	ställs	i	relation	till	
deltagande	i	samhällslivet	i	termer	av	”kulturell	yttrandefrihet”.	Förmågan	att	
se	och	att	reflektera	över	miljöns	betydelse	påtalas.	Även	bildens	betydelse	som	
kulturmiljö	och	i	elevernas	egna	liv	betonas.	Avslutningsvis	anges	att	bildämnet	
har	såväl	en	estetisk	som	kommunikativ	karaktär.	

Mål att sträva mot	formulerar	undervisningens	inriktning	när	det	gäller	ele
vernas	kunskaper	samt	ämnets	kunskapskvaliteter.	Strävansmålen	gäller	pla
neringen	av	undervisningen	i	ett	vidare	perspektiv.	Enligt	Kursplan	2000	är	
bildämnets	strävansmål	följande:

O

”Valet står inte mellan huruvida människor lär sig något  
eller inte, utan vad de lär sig av de situationer de ingår i.---  
Den intressanta frågan blir att utröna varför människor 
engagerar sig i och motiveras av vissa läroprocesser, medan 
det ofta är svårt att skapa ett sådant engagemang i andra 
sammanhang. Men människor kan inte undvika att lära”. 4

4)		Säljö,	R.	(2000).	Lärande	i	praktiken,	s.	28.
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Skolan	skall	i	sin	undervisning	i	bild	sträva	efter	att	eleven:	5

•  utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på  
ett personligt sätt framställa bilder med hjälp av hantverksbaserade  
metoder och tekniker samt metoder inom dator- och videoteknik,

•  blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning  
i skilda sammanhang och kulturer samt utvecklar förmåga  
att kommunicera med hjälp av egna och andras bilder,

•  utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder  
och förståelse av att bilden bär betydelser, skapar mening  
och har ett innehåll utöver det föreställande,

•  tillägnar sig såväl en bild- och kulturhistorisk allmänbildning  
som kunskaper om arkitekturens och formgivningens betydelse  
för den egna miljön,

•  blir förtrogen med kulturverksamhet inom bildens område  
samt dess professionella yrkesutövare.

Under	kursplanens	rubrik	Ämnets karaktär och uppbyggnad	beskrivs	ämnets	kärna	
och	specifika	egenskaper.	Där	kopplas	seendet	till	ett	kultur	och	medieperspektiv.	
Bildspråkets	rikedom	vad	det	gäller	uttrycksformer	och	berättarformer	betonas.	
Bildens	växande	roll	i	informationssamhället	och	i	barns	och	ungas	konstruktion	
av	identiteter	understryks.	Ett	vidgat	textbegrepp	belyser	mångfalden	av	och	rela
tionen	mellan	olika	medier.	Även	bilden	som	språk	betonas.	Bildämnet	sägs	ha	
huvudansvar	för	elevernas	bildspråkliga	utveckling	samtidigt	som	alla	ämnen	har	
ett	ansvar	för	att	öka	medvetenheten	om	den	visuella	världen	och	bilden.

5)	Skolverket,	(2000).	Kursplaner	och	betygskriterier	s.	9	
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I	mål	att	uppnå	för	år	9	framgår	att	eleven	skall:	6	

•  ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av  
traditionella och moderna metoder och tekniker, 

•  kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften,

•  kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam  
och propaganda, nyheter och information i form av tredimensionell  
gestaltning, stillbilder och rörliga bilder,

•  ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider  
och kulturer, känna till några framträdande bildkonstnärer  
samt vara orienterad om aktuella verksamheter inom bildområdet.

I	ovanstående	skrivningar	uttrycks	den	miniminivå	av	kunskaper	som	alla	elever	
förväntas	uppnå	i	år	9.	Utmaningar	för	lärarna	i	bild	i	en	målstyrd	skola	är	att	
tolka	och	omsätta	kursplanens	mål	i	en	pedagogisk	verksamhet,	genom	att	planera,	
genomföra,	utvärdera	och	utveckla	bildundervisningen.

När	det	gäller	bedömning	beskrivs	i	avsnittet	Bedömningens inriktning	kun
skaper	och	kunskapskvaliteter	som	ska	bedömas,	oavsett	betygssteg.	De	utgör	
bryggan	mellan	kursplan	och	betygskriterier.	Avsnittet	är	också	ett	stöd	för	att	
konkretisera	de	kunskapskvaliteter	som	ska	ligga	som	grund	för	bedömningen	
av	eleven.	Betygskriterierna	presenterar	vilka	kunskaper	eller	kvalitetsnivåer	som	
krävs	för	de	olika	betygen.	De	högre	betygen	innefattar	även	kraven	för	de	lägre.

Bedömningen	gäller	elevens	förmåga	att	framställa,	tolka	och	använda	bilder.	
Dessa	aspekter	av	ämnet	kopplas	till	graden	av	självständighet	och	förmågan	att	
finna	kreativa	lösningar	samt	förmågan	att	kommunicera	i	bild	i	ett	vidare	socialt	
sammanhang.	Elevens	drivande	roll	i	skapande	processer	ska	beaktas	i	samarbete	
och	i	kollektiva	läroprocesser.	Bedömningen	ska	också	beakta	kännedom	om	
kultur	i	ett	vidare	och	såväl	historiskt	som	samtida	perspektiv.	Dessutom	ska	
beaktas	hur	eleven	reflekterar	över	kultur	och	estetikbegrepp	och	sin	egen	roll	
som	medskapare	av	identitet,	kultur	och	kunskap.	

6)	ibid	s.	11.
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Bedömningen	av	elevernas	måluppfyllelse	är	intimt	kopplad	till	vad	som	tas	upp	
i	undervisningen	d.v.s.	undervisningens	innehåll	och/eller	ämnesområden	som	
prioriteras.	Med	kursplanen	som	bakgrund	redovisas	och	diskuteras	vad	som	
kom	fram	i	den	nationella	utvärderingen,	NU	03.

Bildframställning dominerar
En	faktor	som	kan	påverka	hur	undervisningen	tar	sig	uttryck	är	lärarens	syn	på	
bildämnet.	Innehållet	i	undervisningen	prioriteras	beroende	på	om	läraren	anser	
att	bildämnet	i	första	hand	är	ett	hantverksliknande	ämne	eller	ett	kommunikativt	
ämne.	Att	ge	utrymme	för	teknikträning	kan	vara	viktigt	med	den	första	ämnes
uppfattningen.	Att	ägna	tid	till	att	genomföra	kommunikativa	projekt	eller	ana
lyser	av	sändare,	mottagare,	budskap	och	kommunikativitet	kan	vara	ett	prioriterat	
inslag	i	undervisningen	hos	lärare	med	en	ämnesuppfattning	som	huvudsakligen	
ser	bild	som	ett	kommunikationsämne.	

I	utvärderingen	framkom	att	bildframställning	enligt	lärarna	står	för	huvud
delen	av	undervisningstiden.	Övriga	moment	behandlas	i	mindre	omfattning.	Se	
tabell	nedan.

Tabell 1  andel tid fördelat på olika moment i bild i Nu 1992 och Nu 2003,  
lärares bedömning. andel i procent.7

Moment 1��2 2003

Bildframställning 57 60

Bildanalys 11 12

Bildkommunikation 13 12

Estetisk orientering 10 10

Bild och miljö 9 6

7)		Ur:	Marner,	Örtegren	&	Segerholm	(2005).	Nationella	utvärderingen	av	grundskolan	2003	(NU	03)	Bild.	
Ämnesrapport	till	Rapport	253,	Skolverket,	s.	73.
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Denna	uppskattade	fördelning	av	tid	till	olika	bildmoment	stämmer	väldigt	väl	
med	hur	lärarna	svarade	i	NU	92.	I	båda	utvärderingarna,	1992	och	2003,	är	bild-
framställning	den	klart	dominerande	aktiviteten.	

I	Lgr 62	och	Lgr 69	kallades	ämnet	teckning	och	innehöll	bl.a.	moment	av	så	
kallat	fritt	skapande.	I	Lgr 80	ändrades	namnet	till	bild	och	introducerade	bildens	
och	bildmediernas	funktion	i	samhället	med	olika	bildtekniker.	Ämnet	omfattade	
i	Lgr 80	fem	huvudmoment:	bildframställning, bildanalys, bildkommunikation, 
estetisk orientering	samt	bild och miljö.	Enligt	dåvarande	målskrivningar	skulle	
eleven	utveckla	sin	förmåga	att	självständigt	skapa	bilder,	kommunicera	med	
bilder	samt	tolka	och	kritiskt	granska	bilder.	Eleverna	skulle	bli	medvetna	om	
”bilden	som	språk”	vid	sidan	om	att	tala,	läsa	och	skriva.

De	”nya”	inslag	i	ämnet,	som	uttrycks	i	både	Lgr	80	och	Lpo	94,	som	t.ex.	
bildanalys	och	bildkommunikation,	tycks	inte	tränga	in	i	undervisningen	i	den	
utsträckning	som	nuvarande	kursplan	ser	som	önskvärt.	Undervisningen	i	bild
ämnet	tycks	heller	inte	ha	förändrats	i	sitt	innehåll	så	mycket	sedan	den	förra	
utvärderingen,	NU	92,	genomfördes.	

Eleverna	anger	att	de	framförallt	lär	sig	bildframställning	under	bildlektio
nerna.	Resultatet	är	väntat	eftersom	de	i	hög	utsträckning	ägnat	sig	åt	just	bild
framställning	(för	hand)	i	ämnet.	Det	är	tydligt	att	ämnets	tradition	vad	det	gäller	
skapande	verksamhet	och	bildframställning	fortfarande	är	stark.

Detta	avspeglar	sig	även	i	hur	ämnet	uppfattas	av	lärare	som	svarar	på	den	fråga	
som	handlar	om	vad	som	är	viktigt	att	bedöma	i	elevernas	bildarbete.	Det	framgår	
att	reflektion	och	kännedom	om	konst,	populärkultur	och	kulturtraditioner	
värderas	relativt	lågt	av	lärare	som	grund	för	bedömning.	

stor spridning i förståelsen av konst- och mediebilder
Med	anledning	av	att	det	kommunikativa	inslaget	är	framskrivet	i	kursplanen	i	bild	
har	NU	03	försökt	fånga	två	aspekter	av	bildkommunikation,	nämligen	förståelse	
av	konst	och	mediebilder.	Resultatet	visar	att	möjligheten	till	analyser	och	
intressanta	bildsamtal	är	stor	om	läraren	upptäcker	och	utnyttjar	denna	potential.	
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När	det	gäller	konstförståelse	fick	eleverna	se	ett	antal	konstverk	och	välja	mellan	
fyra	påståenden	kring	bilderna.	Påståendena	kategoriserades	sedan	utifrån	fem	
olika	förståelsestadier	som	Michael	J.	Parsons	har	utvecklat.8	Parsons	kognitivt	
baserade	stadieteori	om	utveckling	av	estetisk	förståelse	bygger	på	hur	man	ser	
på	konst	och	sig	själv	i	relation	till	den	estetiska	dimensionen.	De	fem	olika	för
ståelsestadierna	är:	1 Favoritism, 2 Realism och skönhet, 3 Expressivitet, 4 Stil och 
form	och	5 Autonomi.

I	undersökningen	om	konstförståelsen	användes	endast	stadierna	2,	3	och	
4	med	det	underförstådda	antagandet	att	elever	i	år	9	befinner	sig	i	något	av	
dessa	stadier,	i	mer	diffusa	mellanlägen	eller	alternerar	mellan	stadierna	i	sin	
konstförståelse.	

I	stadium	2,	Realism och skönhet,	ska	bilden	helst	representera	något	realistiskt.	
Attraktiva	eller	vackra	motiv	föredras.	I	detta	stadium	förknippas	det	vackra	med	
det	moraliskt	goda.	Det	som	är	fult	är	också	ont.	Det	finns	ingen	medkänsla	och	
inlevelse	i	en	bild	med	ett	motiv	man	inte	tycker	om.	I	detta	stadium	finns	en	
konsensus	om	världen	som	uppfattas	som	det	rätta.	Den	som	tycker	annorlunda	
kan	vi	inte	riktigt	förstå,	denne	är	helt	enkelt	konstig.

Äktheten	i	uttrycket	eller	tanken	är	viktig	i	stadium	3,	Expressivitet.	Styrkan	i	
engagemanget,	kreativitet,	originalitet,	djupet	i	känslan	är	vad	vi	söker	i	en	bild.	
Det	kan	gälla	konstnärens	uttryck,	men	också	betraktarens	engagemang.	Detta	
stadium	är	individuellt	i	motsats	till	det	andra	stadiet.	Upplevelsen	av	verket	ger	
en	”elektrisk	ledning”	mellan	konstnär	och	betraktare	–	en	insikt	som	”känns	i	
kroppen”.

I	stadium	4,	Stil och form,	blir	man	medveten	om	att	mötet	med	ett	konstverk	
är	ett	socialt	fenomen.	Genom	jämförelser	mellan	verk	blir	man	medveten	om	
ismer,	stilar	och	epoker	och	om	traditionen	inom	konstens	område.	Färg	och	
formaspekter	blir	särskilt	viktiga.	Genom	besök	på	museer	och	gallerier	och	
genom	studier	lär	man	känna	konstvärlden	och	verkets	plats	i	den.	Stil	blir	viktigt	
här,	ett	verks	stil	var	i	tidigare	stadier	ointressant.9

8)		Läs	mer	om	Parsons	stadieteori	i	Marner,	A.		(1994).	Michael	J.	Parsons,	How	We	Understand	Art,		
A	Cognitive	Developmental	Account	of	Aestetic	Experience	–	en	sammanfattning.	

9)	ibid	
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Elevernas	svar	i	NU	03	visar	en	stor	spridning	när	det	gäller	konstförståelse	i	år	9	
vilket	utgör	en	utmaning	för	bildlärare	vad	det	gäller	att	arbeta	med	och	utveckla	
de	didaktiska	hur, vad	och	varför	frågorna	i	undervisningen.	Stadium	2,	realism och 
skönhet,	är	inte	dominerade.	Expressivitet	(stadium	3)	är	vanligt	förekommande	
liksom	försök	till	förståelse	utifrån	konstvärldens	begrepp	(Stil och form,	stadium	4).	

I	NU	03	kom	det	dessutom	fram	att	när	det	gäller	mediebilderna	finns	det	
en	relativt	hög	medvetenhet	om	bild	och	om	relationen	mellan	sändare	och	
mottagare	i	en	kommunikativ	situation.10	Synen	på	bild	som	neutral	information	
och	som	liknar	”verklighet”	förekommer,	men	är	alls	inte	dominerande.	Egna	
ställningstaganden	till	bilder	finns	också,	och	djupare	analyser	är	inte	ovanliga.	

En	slutsats	av	undersökningen	beträffande	förståelse	av	mediebilder	är	att	
aktuella	bilder	och	bekantskap	med	bilder	kan	fördjupa	ett	känslomässigt	enga
gemang.	Förståelsen	av	mediebilder	i	år	9	ger	också	en	god	grund	för	bildanalys	
och	bildsamtal	i	bildundervisningen.	Bildanalys	och	bildtolkning	är	ett	outnyttjat	
område	trots	att	det	finns	i	mål	som	eleverna	skall	ha	uppnått	i	slutet	av	nionde	
skolåret.	Elevers	tolkning	av	bild	och	bekantskap	med	konstvärlden	och	medie
världen	kan	bidra	till	att	öka	förståelsen	för	bild	som	ett	kommunikativt	ämne.

De	mål	att	uppnå	som	fokuserar	på	bildanalys,	konsthistoria	m.m.	är	enligt	
lärarna	också	de	där	eleverna	har	lägst	måluppfyllelse	(se	tabell	2)	vilket	bekräf
tar	resultaten	ovan.	En	intensifierad	undervisning	med	inriktning	på	visning,	
upplevelse,	analys	och	tolkning	av	bild	kan	sannolikt	minska	spridningen	i	för
ståelsen	och	samla	den	på	högre	förståelsenivåer.	

Bildförståelse skiljer sig åt mellan pojkar och flickor
Enligt	utvärderingen	tycks	pojkar	uppvisa	en	mer	neutral	och	enklare	hållning	i	
förhållande	till	bilden	såväl	när	det	gäller	förståelse	av	konst	som	mediebilder.	De	
hävdar	oftare	än	flickor	att	annonsen	informerar	snarare	än	gör	reklam	och	ser	
oftare	förståelse	av	konst	i	termer	av	realism	och	skönhet.	Pojkar	undviker	enga

10)		Elevernas	förståelse	av	mediebilder	analyserades	utifrån	tre	aspekter:		
neutralitet,	kommunikativitet,	analys	och	fördjupning.	
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gemang	och	expressivitet	och	placerar	sig	mer	sällan	i	en	kommunikativ	position	
i	förhållande	till	bilden	eller	verket.	De	ser	bilden	så	att	säga	”utifrån”,	utan	att	
uppleva	den.	

Vad	det	gäller	konst	så	föredrar	flickor	expressivitet	och	engagemang	i	högre	
utsträckning	än	pojkar.	Fördjupade	sociala	eller	estetiska	uppfattningar	av	bild,	
som	gäller	bildens	innehåll	eller	dess	uppbyggnad,	framförs	oftare	av	flickor	än	
pojkar.	För	att	förstärka	insatserna	när	det	gäller	pojkarna	är	således	en	viktig	
uppgift	för	bildläraren	att	göra	väl	avvägda	val	av	bilder	och	konstverk	som	ökar	
pojkarnas	intresse	och	förståelse	för	konst	och	mediebilder.	

Tabell 2  andel lärare i procent fördelade på olika svarsalternativ avseende  
hur stor andel av eleverna som uppnått olika uppnåendemål för år 9,  
fallande ordning. andel i procent 11

Mål att uppnå De allra 
flesta

Mer än 
hälften

Mindre  
än hälften

Endast  
ett fåtal

Eleverna har förmåga att se och framställa 
bilder och former med hjälp av traditionella 
och moderna metoder och tekniker

56 39 5

Eleverna kan använda egna och  
andras bilder i särskilda syften 31 51 15 3

Eleverna kan analysera och kritiskt granska 
konstbilder, reklambilder, propagandabilder, 
nyheter och information i form av  
3-dimensionell gestaltning, stillbilder  
och rörliga bilder

13 56 26 5

Eleverna känner till några framträdande 
bildkonstnärer och är orienterade om  
aktuella verksamheter inom bildområdet

15 41 28 10

Eleverna har kännedom om och kan beskriva 
bilder från skilda tider och kulturer 10 26 54 10

11)		Ur:	Marner,	Örtegren	&	Segerholm	(2005).	Nationella	utvärderingen	av		
grundskolan	2003	(NU	03)	Bild.	Ämnesrapport	till	Rapport	253,	Skolverket,	s.	112.
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Måluppfyllelse enligt lärarna
För	att	studera	måluppfyllelsen	i	ämnet	undersöktes	i	NU	03	elevernas	presta
tioner	genom	att	fråga	lärarna	om	eleverna	uppnått	kursplanens	mål	som	varje	
elev	ska	ha	uppnått	i	bild	i	slutet	av	det	nionde	skolåret.	

Bäst	måluppfyllelse	har	målet	att	eleverna	ska	kunna	se	och	framställa	bilder	
med	olika	tekniker.	Detta	stämmer	väl	överens	med	betoningen	på	den	sortens	
innehåll	i	undervisningen	som	utvärderingen	konstaterat.	Trots	detta	bedömer	
endast	56	procent	av	de	svarande	att	de	flesta	elever	uppnår	det	målet.	Det	mål	
eleverna	uppnår	näst	bäst,	enligt	de	svarande,	är	att	eleverna	kan	använda	egna	
och	andras	bilder	för	bestämda	syften.	Enligt	en	dryg	tredjedel	av	lärarna	uppnår	
mer	än	hälften	av	eleverna	målet	som	rör	bildanalys.	Sämre	ställt	är	det	med	mål
uppfyllelsen	att	eleverna	ska	ha	kännedom	om	olika	sorters	bilder,	konstnärer	
och	verksamheter	inom	bildområdet	och	att	de	ska	ha	kännedom	om	och	kunna	
beskriva	bilder	från	skilda	tider	och	kulturer.	

Jämför	man	dessa	mått	på	måluppfyllelse	(tabell	2)	med	andelen	tid	fördelat	
på	olika	undervisningsmoment	(tabell	1	sid.15),	finns	stor	samstämmighet.	Det	
man	ägnat	mest	tid	till	i	undervisningen	bedöms	ha	högre	grad	av	måluppfyllelse	
enligt	dessa	lärare.	Detta	resultat	skulle	tyda	på	att	undervisningsinsatserna	har	
haft	effekt.	Den	tämligen	magra	måluppfyllelsen	i	övrigt	tyder	på	att	det	finns	
områden	som	behöver	utvecklas	i	undervisningen	för	att	nyttja	hela	den	potential	
som	ämnet	erbjuder.

Att	flera	av	målen	inte	uppnås	i	högre	utsträckning	kan	bero	på	att	målen	
sammantaget	är	för	omfattande	för	att	de	ska	kunna	inrymmas	inom	den	tid	som	
finns	avsatt	i	timplanen	för	bildämnet.	Brist	på	måluppfyllelse	kan	också	bero	
på	att	bildlärarna	själva	tolkar	målformuleringarna	så	att	de	kräver	för	mycket	
av	eleverna	för	att	de	ska	bedöma	att	de	uppnått	målen.	Vad	betyder	till	exempel	
uttrycket	att	eleverna	”har	förmåga	att	se	och	framställa	bilder	och	former…/”	i	
kursplanen?	När	är	förmågan	tillräcklig	för	att	eleverna	ska	bedömas	ha	uppnått	
målet?	Bristande	måluppfyllelse	kan	också	bero	på	brister	i	undervisningen	eller	
att	förutsättningarna	är	så	dåliga	att	eleverna	trots	goda	undervisningsinsatser	
från	lärarna	ändå	inte	uppnår	målen.
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utnyttja hela ämnets vidd
Tabell	1	antyder	att	bildämnet	inte	förändrats	så	mycket	mellan	NU	92	och	NU	03.	
Är	bildämnet	ett	samtida	bildämne?	I	NU	03	valde	knappt	hälften	av	lärarna	
att	karakterisera	ämnet	som	ett	estetisktpraktiskt	ämne,	i	linje	med	en	ämnes
indelning	som	inte	längre	är	aktuell	i	styrdokumenten.	Benämningen	förekom	
i	Lgr	62	och	Lgr	69.	Knappt	hälften	valde	att	karakterisera	ämnet	som	ett	kom
munikativt	ämne,	i	enlighet	med	nuvarande	styrdokument.	Några	få	lärare	valde	
att	se	ämnet	som	ett	fritt	skapande	ämne	eller	ett	övningsämne.	De	olika	ämnes
konceptionerna,	dvs.	sättet	att	uppfatta	ämnet,	kan	alltså	variera.	

Forskning	har	kommit	fram	till	att	en	äldre	ämneskonception	inte	entydigt	
ersätts	av	en	mer	modern	inom	ämnet	bild.12	Flera	ämneskonceptioner	verkar	
parallellt.	Samtidigt	som	nya	läroplaner	modifierar	ämnet	breddas	det,	vilket	leder	
till	stoffträngsel	och	urvalsproblem	samt	spänningar	mellan	ämnesföreträdare	
med	olika	konceptioner.	Likväl	har	ämnet	i	styrdokumenten	ofta	varit	i	takt	med	
tiden	eller	före	sin	tid.13	Däremot	har	utvecklingen	i	bildämnet	i	realiteten	varit	
långsam	jämfört	med	andra	skolämnen.	Det	tyder	på	att	ämnet	i	viss	utsträckning	
vilar	på	beprövad	erfarenhet	(traditioner)	snarare	än	på	styrdokumenten,	trots	
att	lärarna	i	NU	03	uppfattar	dem	som	styrande.	

Utvärderingen	visar	att	flera	lärare	verkar,	av	olika	anledningar,	främst	ta	fasta	
på	kursplanens	första	mål	att	uppnå:	eleven skall ha förmåga att se och framställa 
bilder och former med hjälp av traditionella och moderna metoder och tekniker.	För	
att	utveckla	kunskaper	i	bildämnet	behöver	eleverna	tillägna	sig	hela	ämnets	vidd.	

Mål	att	sträva	mot	uttrycker	den	inriktning	undervisningen	ska	ha	när	det	
gäller	att	utveckla	elevernas	kunskaper.	Tanken	är	att	dessa	mål	ska	ligga	till	
grund	när	lärarna	planerar	sin	undervisning	och	sätter	därför	inte	någon	gräns	
för	elevens	kunskapsutveckling.	Detta	måste	ske	genom	att	delta	i	verksamheter	

utgåNgspuNKtEr INFör saMtal

12)		Petterson,	S.	och	Åsén,	G.	(1989).	Bildundervisning	och	det	pedagogiska	rummet.			
Se	även	Åsén	(1992),	(1999),	(2006).		

13)	Åsén,	G.	(1997).	Ett	ämne	före	sin	tid.	Teckning.	Stockholm.	Universitetsförlaget.
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där	olika	former	av	bildkunskaper	är	synliga.	Läraren	behöver	fundera	över,	inte	
bara	verktygen,	utan	hur	skolarbetet	organiseras.	Att	bryta	traditionerna	och	
arrangera	en	undervisning	som	innehåller	både	bildanalys, bildsamtal	och	bild-
kommunikation	är	viktigt	för	att	eleverna	ska	utvecklas	och	för	att	aktivt	kunna	
delta	i	samhällslivet.

Eleverna	uttrycker	i	elevenkäten	att	det	i	ämnet	finns	plats	för	egna	initiativ,	
att	det	är	fritt	och	skapande.	Framställningen	av	bilder	är	enligt	eleverna	central,	
såväl	vad	det	gäller	det	som	görs	inom	ämnet	som	vad	de	lärt	sig.	Det	tyder	på	
att	eleverna	har	en	genuin	skapande	energi	och	att	de	använder	sig	av	den	i	sin	
bildframställning,	men	att	tyngdpunkten	i	deras	föreställning	om	ämnet	ligger	på	
det	sändande	subjektet	snarare	än	på	den	kommunikativa	akten.	Bildarbetet	blir	
en	affär	mellan	elevens	uppfinningsförmåga	och	idéer	och	de	hantverksbaserade	
material	och	metoder	som	används	i	arbetet.	

I	bilddiskussionen	kan	ibland	iakttas	en	motsättning	mellan	skapande	i	bild	
och	bildanalys	eller	mellan	konst	och	kommunikation,	som	sannolikt	bottnar	
i	olika	ämneskonceptioner.	Argumentet	är	att	skapande	av	konst	inte	har	med	
kommunikation	att	göra	och	att	bildkommunikation	inte	har	med	skapande	
att	göra.	En	fördjupad	reflektion	och	samtal	mellan	kollegor	om	ett	framlyft	
kommunikationsbegrepp	skulle	kunna	upphäva	denna	motsättning,	och	på	
det	 sättet	nå	bättre	balans	mellan	de	prioriteringar	av	 innehåll	 som	görs	 i	
undervisningen.

I	stället	 för	att	så	tydligt	poängtera	skapande	förmåga	inom	kriterier	 för	
bildarbete,	kan	det	eftersträvas	att	fästa	fokus	vid	elevernas	kommunikativa	
förmåga.	Fördelen	med	att	utgå	från	kommunikationsbegreppet	i	bildämnet	är	
bl.a.	att	det	integrerar	såväl	förmåga	att	skapa	och	gestalta	som	att	uppleva,	kritiskt	
granska	och	sprida	visuella	gestaltningar.	Utan	ett	kommunikativt	perspektiv	kan	
inte	idén	om	skolan	som	en	kulturell	mötesplats	förverkligas.

Kreativitet och gestaltande som argument för bildämnet
Eleverna	ser	enligt	NU	03	bildämnet	som	ett	mycket	roligt	och	intressant	ämne.	
Samtidigt	visar	eleverna	att	de	inte	tillmäter	ämnet	så	stor	vikt	jämfört	med	vissa	
andra	ämnen.	I	ett	öppet	svar	i	elevenkäten	uttryckte	en	elev:	”Att det blir som en 
paus i arbetet och man tänker inte hela tiden på skolan utan man kan flyta ut med 
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tanken lite längre”.		En	förklaring	till	detta	kan	vara	att	bildämnet	upplevs	som	ett	
ämne	som	hör	fritiden	till,	och	inte	som	ett	skolämne	som	är	viktigt	eller	nyttigt	
för	vidare	studier	eller	för	framtida	yrkesval.	Inte	heller	föräldrarna	finner	ämnet	
viktigt.	

Ett	vanligt	argument	för	ämnet	är	att	det	är	viktigt	för	elevens	personliga	utveck
ling	och	livskvalitet	att	kunna	skapa	i	bild.	För	att	istället	lyfta	frågan	om	nyttan	
med	ämnet	kan	det	vara	av	vikt	att	vid	sidan	av	sådana	argument	också	använda	
andra	typer	av	argument,	t.ex.	demokratiargumentet	och	tillväxtargumentet.

Demokratiargumentet	hävdar	att	demokrati	och	yttrandefrihet	hör	naturligt	
ihop	med	ett	estetiskt	perspektiv	och	skolan	ses	som	en	kulturell	mötesplats	
och	en	demokratisk	offentlighet	för	alla	barn	och	ungdomar.	Forskarna	Aulin
Gråhamn	och	Thavenius	har	betonat	detta	argument	och	har	med	en	fin	formu
lering	poängterat	vikten	av	att	 förena	skapande	och	presentation:	”det är i 
gestaltandet vi blir offentliga och synliga”.14	

	Ytterligare	en	typ	av	bredare	argument	skulle	kunna	kallas tillväxtargumentet.	
I	den	postindustriella	situationen	tar	automatisering,	robotar	och	outsourcing	
över	delar	av	såväl	den	traditionella	arbetarklassens	som	serviceyrkenas	tidigare	
funktioner.	Behovet	av	kreativitet	har	därför	ökat	i	samhället	i	takt	med	att	dele
gering	och	självstyrande	enheter	har	ökat	i	yrkeslivet.

Den	nya	ekonomin	ses	som	en	kreativitetens	ekonomi,	där	kreativitet	lyfts	fram	
som	den	anställdes	viktigaste	bidrag.15	Den	kreativa	klassen	är	idag	större	än	den	
traditionella	arbetarklassen,	menar	den	amerikanske	forskaren	Richard	Florida.16	
Den	innefattar	inte	endast,	som	förväntat	vore,	forskare	och	ingenjörer,	utan	
också	aktörer	i	konstvärlden	i	vid	bemärkelse	såsom	kulturarbetare,	designers,	
mjukvaruprogrammerare	och	opinionsbildare	etc.	Man	kan	inte	ha	hightech	
utan	konst	och	musik.	Kulturarbetaren,	som	tidigare	varit	marginaliserad,	har	
nu	en	roll	att	spela	i	regionens	ekonomi.	Floridas	poäng	är	att	en	kreativ	miljö	är	
en	förutsättning	för	ekonomisk	framgång.	När	det	gäller	skolan	anser	Florida	att	

14)		AulinGråhamn,	L.	&	Thavenius,	J.	(2003).	Kultur	och	estetik	i	skolan.	s.	12.	
15)		Richard	Florida	är	en	amerikansk	forskare	i	regional	ekonomisk	utveckling.	I	sin	bok	Den	kreativa	

klassens	framväxt	(2006)	ser	han	en	ny	klass	växa	fram,	den	kreativa	klassen,	och	i	förlängningen		
det	kreativa	samhället.	Se	Florida	(2005).	Den	kreativa	klassens	framväxt.	Göteborg.

16)	ibid
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den	fortfarande	är	kvar	i	industrialismen.	Om	skolan	ska	förbereda	för	framtiden	
och	det	kreativa	samhället	så	måste	kreativitet	få	ett	större	utrymme	i	skolan.17	

Estetiska	skolämnen	har	traditionellt	svårt	att	tydliggöra	nyttan	med	ämnena.	
Många	tycks	uppfatta	nytta	i	skolan	liktydigt	med	att	lära	eleverna	matematik,	
engelska	och	svenska.	Kanske	kan	ett	yttrandefrihetsperspektiv	och	Floridas	
arbetslivsperspektiv	på	kreativitet	ge	argument	för	bildämnets	betydelse	i	ett	vidare	
sammanhang,	inte	minst	gentemot	föräldrar	som	ofta	intar	ett	nyttoperspektiv	på	
sina	barns	lärande	i	skolan.	

En	större	tonvikt	på	bild	som	ett	kommunikativt	ämne	kan	lyfta	fram	ämnets	
nytta	för	såväl	framtida	liv	som	yrkesliv.	Kommunikation	blir	en	allt	mer	väsent
lig	kompetens	och	den	som	behärskar	bildens	kommunikativa	kraft	blir	också	
framtidens	skickliga	kommunikatörer.	Digital	bildhantering	kan	dessutom	ses	
som	en	medborgerlig	kompetens.18	

Bilder	har	även	betydelse	för	läs	och	skrivutvecklingen.	Detta	diskuteras	
i	Carin	Jonssons	avhandling	Läsningens och skrivandets bilder. En analys av 
villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling.	Hennes	undersökning	
visar	att	det	finns	vaga	kunskaper	om	bildens	didaktiska	funktion	i	skriv	och	
läsundervisningen	bland	pedagogerna.	Även	i	 läsforskningen	saknas	större	
uppmärksamhet	om	bildens	potential.	”Jag utgår från att barns arbete med att 
exempelvis teckna, måla och skriva är att handla liksom att handla är att tänka, 
– att göra tankar – tankar som i sin tur kan bemötas och diskuteras”.19

Bilden	ska	enligt	Carin	Jonsson	inte	ses	som	en	övergående	funktion	i	skriv
processen,	eller	som	ett	komplementärt	och	/eller	illustrativt	medium	i	samband	

17)		Se	mer	om	Floridas	tänkande	i	Marner	(2005b	och	c)	och	i	Florida,	R.	(2005).		
The	Flight	of	the	Creative	Class,	New	York:	HarperBusiness.	Se	även	Florida,	R.	(2006).		
Den	kreativa	klassens	framväxt.	Göteborg.

18)		Digital	kompetens	är	en	av	åtta	nyckelkompetenser	för	livslångt	lärande	som	bl.a.	Europaparlamentet	
och	Europeiska	Unionen	kommit	överens	om	i	en	europeisk	referensram.	Digital	kompetens	innebär,	
enligt	deras	definition,	en	säker	och	kritisk	användning	av	informationssamhällets	teknik	såväl	
i	arbetslivet	som	på	fritiden	och	viktigt	för	kommunikationsändamål.	Denna	kompetens	kräver	
grundläggande	IKTfärdigheter.	Även	kulturell	medvetenhet	och	kulturella	uttrycksformer	betraktas	
som	nyckelkompetenser.	Det	avser	både	förmågan	att	förstå	och	kunna	uppskatta	konstnärliga	verk	
och	föreställningar	och	att	kunna	skapa	egna	konstnärliga	uttryck	genom	olika	medier.

19)		Jonsson,	C.	(2008),	Bildernas	betydelse	i	samband	med	läs	och	skrivlärande,		
I:	Grundskoletidningen nr 1	s.	24–31.	Stockholm:	Fortbildningsförlaget,	s.	26.



BIld 2�

med	skriven	text.	Med	stöd	i	Vygotskij	och	Deweys	teorier	betonar	hon	betydelsen	
av	att	barnet/eleven	erbjuds	möjligheter	till	mångsidiga	bildrepresentationer	för	
att	tolka	intryck,	uppfatta	mening	och	lära.	Bilder	väcker	tankar	och	det	som	
genereras	är	också	handling.	

Bildförståelse och bildanalys behöver stärkas i undervisningen
Sättet	som	tillämpades	 i	NU	03	för	att	undersöka	elevernas	måluppfyllelse	
visar	att	konst	och	bildförståelseövningar	ger	stora	möjligheter	att	få	till	stånd	
intressanta	bildsamtal	såväl	om	konst	som	när	det	gäller	mediebilder.	Arbete	
med	samtida	bildmedier	och	bilder	som	väcker	elevers	intresse,	tycks	vara	en	god	
utgångspunkt	för	bildupplevelse	och	arbete	med	bildanalys.	Ett	exempel	är	bilden	
av	Fadime	här	nedan.	

Bild 1 gravsättningen av Fadime sahindal.

Peter Hoelstad/Pressens bild. Ur: Marner, Örtegren & Segerholm (2005). Nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003 (NU 03) Bild. Ämnesrapport till Rapport 253, Skolverket, s. 99.
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Flicka	om	Gravsättningen	av	Fadime:

Det är en bild av Fadime som mördades av sin far förra året. Bilden står på  
hennes grav, det regnar och färgen på bilden har runnit, det ser ut som  
hon gråter, i bildens framkant ser man några blommor, som jag tycker  
visar tecken på att hon var omtyckt och saknad. Bakom bilden på Fadime står  
en stor kall buske. Man kan tänka sig att det på något sätt symboliserar allt det 
onda och kalla hon utsatts för. (På något sätt påminns man av Jesus törnekrona).20

Mediernas	bilder	kan	ofta	tolkas	med	såväl	djup	som	engagemang	av	elever	i	
grundskolan.

Om	eleverna	svarar	att	de	inte	tycker	om	bilden	(se	bild	2)	därför	att	motivet	
är	otäckt	kanske	de	förväxlar	bild	och	verklighet.	Om	de	däremot	anser	att	bilden	
är	bra	därför	att	den	visar	att	fåglar	kan	dö	av	miljöförstöring	kan	de	lättare	skilja	
på	bild	och	verklighet.	

Ett	annat	exempel	är	montaget	av	text	och	bild	där	bildarbete	kan	föra	vidare	
till	diskussion	och	reflektion	såväl	när	det	gäller	bildkomposition	som	samhälls	
och	värdegrundsfrågor.

Bild 2 reportagebild av död oljeskadad fågel.

EPA Photo: DPA Ulrich  
Perrey/Pressens bild. 
Ur: Marner, Örtegren & 
Segerholm (2005).  
Nationella utvärderingen 
av grundskolan 2003  
(NU 03) Bild. Ämnes-
rapport till Rapport 253, 
Skolverket, s. 104.

20)		Skolverket	(2005):	Nationella	utvärderingen	av	grundskolan	2003.		
Ämnesrapport	till	rapport	253.	s.	121
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När	det	gäller	konstförståelse	kan	lärare	precisera	målen	för	år	9	så	att	Parsons	
expressivitetsstadium	(se	sid.	17)	förväntas	uppnås	av	de	allra	flesta.	För	att	uppnå	
detta	krävs	museibesök,	bildsamtal	kring	konstbilder,	diskussioner	kring	vad	
konst	kan	vara	och	ett	fördjupat	studium	och	användning	av	förebilder	i	samband	
med	bildframställning.	

Lärare	kan	utnyttja	museers	webbplatser	och	besöka	utställningar	för	att	vidga	
det	kommunikativa	inslaget	i	undervisningen.	

För	att	analysera	elevernas	förståelse	av	mediebilder	användes	i	NU	03	tre	kate
gorinivåer:

Neutralitet/referentialitet:	Bilden	anses	visa	upp	något	”verkligt”,	något	som		
funnits	eller	finns	i	verkligheten.	Eleven	anser	att	bilden	informerar	neutralt		
och	uppfattar	inte	bildens	kommunikativitet	mellan	sändare	och	mottagare.	
Eleven	uppfattar	inte	skillnaden	mellan	bild	och	referens.	(Med	referens		
avses	den	verklighet,	det	motiv,	som	avbildas.)

Kommunikativitet:	En	mer	komplex	uppfattning	av	bilden	betonar		
kommunikativitet	i	betydelsen	att	sändarens	avsikt	och	betraktarens	
engagemang	beaktas	som	två	olika	perspektiv.	Eleven	kan	också	skilja	på		
själva	bilden	såsom	den	gestaltas	och	dess	referens.

Analys och fördjupning:	En	än	mer	komplex	uppfattning	om	en	mediebild		
kan	gälla	precisering	av	en	bilds	innehåll	eller	konstruktion	eller	innehålla		
en	fördjupad	social	eller	konstnärlig	analys.

Att	kunna	uppfatta	skillnaden	i	perspektiv	mellan	sändarens	avsikter	och	mot
tagarens	tolkning	är	grunden	för	den	kritiska	granskning	som	är	kärnan	i	bild
ämnets	”bildanalytiska”	uppnåendemål:	Eleven skall kunna analysera och kritiskt 
granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, nyheter och information i 
form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder.21	Måluppfyllelsen	
av	detta	mål	är	dock,	enligt	lärarna,	låg	vilket	framgår	av	tabell	2,	sid	19.	
Bildanalys	och	ett	aktivt	bildarbete	med	aktuella	mediebilder	som	eleverna	har	
lätt	att	förhålla	sig	till	kan	lägga	en	grund	för	en	förståelse	av	vikten	av	tolkning	
och	kritisk	granskning	som	framskrivs	i	kursplanen.	Här	kan	man	öppna	ämnet	

21)	Skolverket,	(2000).	Kursplaner	och	betygskriterier.	s.	11.
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för	arbete	med	och	samtal	kring	värdegrundsfrågor.	Mycket	tyder	på	att	värden	
inom	ungdomsgrupperna	inte	endast	formuleras	i	språket,	utan	i	betydligt	fler	
medier	och	inom	ungdomskulturen.	Här	har	ämnet	bild	en	viktig	roll	att	spela	
eftersom	bild	har	möjlighet	att	göra	det	främmande	nära.	

Studier	av	varumärken,	reklam,	hemsidor	och	av	stadsrummets	förhållande	
till	kommersiellt	och	offentligt	utrymme	leder	exempelvis	till	diskussioner	kring	
värden	som	rör	makt,	genus	och	etnicitet.	Analys	av	förfluten	tids	bilder	är	
också	intressanta	eftersom	de	kan	ligga	som	ett	raster	för	läroplanens	mål	om	att	
eleverna	genom	ett	historiskt	perspektiv	kan	utveckla	en	beredskap	inför	fram
tiden	samt	utveckla	sin	förmåga	till	dynamiskt	tänkande.

Estetiska ämnen som andningshål
Monika	Lindgren	har	i	sin	forskning22	belyst	de	sätt	att	tala	och	tänka	om	det	este
tiska	som	hon	funnit	i	samtal	och	intervjuer	med	skolledare	och	klass	och	ämnes
lärare	som	undervisar	i	s.k.	estetiska	ämnen.	Hon	finner	att	estetiska	ämnen	ofta	
ses	som	andningshål	under	en	kompakt	skoldag	i	meningen	att	de	ska	kompensera	
för	tillkortakommanden	i	teoretiska	ämnen.	Huvudsaken	är	att	ha	kul.	Att	ha	kul	
förknippas	inte	nödvändigtvis	med	de	kunskaper	eleverna	väntas	förvärva	inom	
ämnena.	

Elevröst:
”Att det blir som en paus i arbetet och man tänker inte hela tiden  
på skolan utan man kan flyta ut med tanken lite längre”. 

Estetiska	verksamheter	förväntas	ibland	stärka	elevers	lärande	inom	andra	ämnen	
som,	t.ex.	språk	och	matematik.	Detta	kallas	Mozarteffekt	och	det	kan	beskrivas	
som	den	instrumentella	transfereffekten	som	uppstår	när	estetiska	ämnen	har	en	
positiv	inverkan	på	inlärningen	av	andra,	ofta	teoretiska	ämnen.	När	det	gäller	
lärares	sätt	att	tänka	om	sin	lärarroll	i	den	estetiska	verksamheten	ses	läraren	ibland	
som	vuxen	snarare	än	som	lärare,	vilket	följaktligen	innebär	att	eleven	ses	som	ett	
barn	snarare	än	som	elev.	Läraren	i	den	estetiska	verksamheten	lägger	ofta	fokus	
på	det	terapeutiska	omsorgsperspektivet	snarare	än	det	didaktiska	perspektivet.	

22)	Lindgren,	M.	(2006).	Att	skapa	ordning	för	det	estetiska	i	skolan.
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Rollen	som	ämnesexpert	motverkas	ibland	av	skolledningen	som	snarare	vill	att	
lärarna	har	en	allmän	pedagogisk	kompetens.	

En	slutsats	som	kan	härledas	av	Lindgrens	forskning	är	att	estetisk	verksamhet	
får	den	”teoretiska”	skolan	att	 fungera	bättre	genom	att	som	kompensation	
sänka	kraven	i	estetiska	verksamheter	med	hjälp	av	andningshål	under	delar	av	
skoldagen.	Utmaningen	för	läraren	och	skolan	är	att	fokusera	på	ämnets	mål	och	
i	de	didaktiska	övervägandena	utforma	läroprocesser	i	ämnet	som	möjliggör	att	
målen	förverkligas.	Inom	bildämnet	ryms	huvudansvaret	för	elevens	bildspråkliga	
utveckling	samtidigt	som	alla	ämnen	har	ett	ansvar	för	att	skapa	en	medvetenhet	
om	den	visuella	världen,	bilders	olika	funktioner	i	skola	och	samhälle	samt	
bildarbetets	betydelse	för	elevers	lärande.23

Bildämnet förbinder skola och fritid
Eleverna	ser	bildämnet	som	ett	mycket	roligt	och	intressant	ämne.	Samtidigt	
visar	eleverna	att	de	inte	tillmäter	ämnet	så	stor	vikt	jämfört	med	vissa	andra	
ämnen.	En	förklaring	till	detta	kan	vara	att	bildämnet	upplevs	som	ett	ämne	
som	hör	fritiden	till,	och	inte	som	ett	skolämne	som	är	viktigt	eller	nyttigt	för	
vidare	studier	eller	framtida	yrkesval.	Inte	heller	föräldrarna	finner	ämnet	viktigt.	
Att	betydligt	fler	än	hälften	av	eleverna	anger	att	de	själva	framställer	bilder	på	
fritiden	”ibland”	eller	”ofta”	antyder	att	ämnet	bottnar	i	ett	genuint	intresse.	

Hälften	av	eleverna	uppger	sig	lära	det	mesta	eller	allt	genom	skolarbetet	och	30	
procent	uppger	lära	sig	det	de	kan	i	bild	lika	mycket	vid	sidan	av	skolarbetet	som	
genom	arbetet	i	skolan.	Detta	kan	tolkas	som	att	många	elever	uppfattar	bild	som	
ett	område	där	det	finns	mycket	att	lära	i	såväl	skola	som	under	fritidsaktiviteter.	
Ungdomar	lever	i	en	visuell	kultur	utanför	skolan	och	för	med	sig	populär	och	
mediekulturella	kunskaper	och	erfarenheter	utifrån	in	i	bildsalen	och	till	bild
ämnet.24	Ämnet	förbinder	således	skola	och	fritid	och	utgör	en	brygga	mellan	
ungdomars	livsvärld	och	skolans	identitetsskapande.	Den	didaktiska	utmaningen	
är	att	barn	och	ungdomars	fritidsengagemang	i	skolan	kan	utvecklas	till	en	bild
kommunikativ	kompetens	som	överbryggar	skola,	fritid	och	närsamhälle.

23)	Skolverket	(2000).	Kursplaner	och	betygskriterier.	s.	10.
24)		Kress,	G.	&	van	Leeuwen,	T.	(2001).	Multimodal	Discourse.	The	Modes	and	Media	of		

Contemporary	Communications.
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Fler 
frågor?

       Huvudfrågan rör vilka kunskaper elever har i bildämnet och  
vad som kan behöva förbättras.

1.  Hur ser du på bildämnets status generellt i skolor och specifikt på  
din skola? Vilka föreställningar om ämnet uttrycker sig på din skola?  
Vad behöver man göra för att förändra bilden av estetiska ämnen  
som andningshål?

2.  I avsnittet utgångspunkter för samtal diskuteras flera argument för 
bildämnet. Hur skulle du/ni beskriva nyttan med bildundervisningen  
för andra lärare, elever och föräldrar?

3.  Vilka kunskaps- och målområden fokuseras på din/er undervisning 
utifrån den uppdelning som visas i tabell 1 och på vilket sätt kan dina/era 
prioriteringar relateras till vilken uppfattning som är dominerande?

4.  I guiden tas elevernas svaga måluppfyllelse upp angående bildanalys 
och bildkommunikation. Stämmer detta med dina erfarenheter och 
iakttagelser på din eller andra skolor? Vad är det som gör att dessa 
aspekter inte framträder i bildundervisningen enligt din/er uppfattning? 
Vilka hinder finns och hur kan de övervinnas?

�.  Undervisning i konst- och bildförståelse är ett område som behöver 
tydliggöras. Hur skulle det arbetet kunna utvecklas på din/er skola  
och hur kan man konkret gå tillväga?

�.  Hur hanterar du/ni mål att sträva mot och mål att uppnå i planeringen 
av undervisningen? Hur kan målen gestaltas på lokal nivå, så att de blir 
tydliga för eleverna, utan att utarmas till sitt innehåll?
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2. hur sEr uNdErVIsNINgEN ut? 

Eleverna ger gott betyg till undervisningen och lärarna
äraren	undervisar	bra	eller	mycket	bra	anser	mer	än	80	procent	av	eleverna,	
vilket	är	ett	gott	betyg.	Läraren	uppfattas	även	tro	på	elevens	förmåga	att	lära	sig	
i	stor	omfattning,	och	anses	engagerande	och	skapa	intresse	av	ca	75	procent	av	
eleverna.	Pojkar	och	flickor	behandlas	lika	av	läraren	och	läraren	anses	vara	bra	
på	att	förklara.	Över	80	procent	av	eleverna	anser	att	det	stämmer	mycket	eller	
ganska	bra	att	de	gör	sitt	bästa	och	tar	ansvar	för	sitt	arbete	i	ämnet.	

Bland	lärarröster	anser	59	procent	av	de	svarande	att	det	är	en	trevlig	och	posi
tiv	stämning	under	bildlektionerna	och	36	procent	att	det	är	så	ibland	under	
lektionerna.	Ingen	av	de	svarande	instämmer	i	att	det	sällan	eller	aldrig	är	trevligt/
positivt.	När	det	gäller	ordning	och	ljudnivå	så	tycks	det	ibland	vara	lite	oroligt	
enligt	lärarna,	56	procent	har	uppgivit	att	det	ibland	är	så	under	lektionerna.	

Elevröst:

”Det kan bli ganska pratigt på timmarna och det är ganska slappt” 

”Vi kan konstatera att det i de flesta skolor sker ett arbete som  
vi vill beteckna som tvåstämmigt. Lärare och elever har en god kontakt 
och arbetet utvecklas i dialog. Färre skolor verkar i en flerstämmig 
arbetssituation, där elevernas egna initiativ mer utgör drivkraften i 
arbetets uppläggning. Möjligheterna att kunna individualisera arbetet  
är begränsat av de stora elevgrupper som läraren möter”. 25

25)		Marner,	Örtegren	&	Segerholm	(2005).	Nationella	utvärderingen	av	grundskolan	2003	(NU	03)	Bild.	
Ämnesrapport	till	Rapport	253,	Skolverket,	s.	135.

L
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Nästan	90	procent	av	eleverna	anser	i	elevenkäten	att	det	varje	lektion	eller	ibland	
är	en	trevlig,	positiv	stämning	i	bild.	Samstämmigheten	i	lärares	och	elevers	syn	
på	den	positiva	stämningen	är	hög.	Knappt	hälften	av	eleverna	anser	att	det	
ibland	förekommer	störande	oljud	och	dålig	ordning.	

Elevröster:

”Man får lära sig allt inom bild, inte bara rita”.

”Att man i princip får arbeta med vilken teknik man vill”.

I	stort	förefaller	ovanstående	elevröster	från	elevernas	öppna	svar	bekräfta	att	
bildämnet	upplevs	som	relativt	fritt,	roligt	och	intressant.	

Inom	bild,	som	i	hög	grad	är	ett	laborativt	ämne,	ökar	sannolikheten	att	elever	
störs	av	varandra	genom	brus	som	uppstår	i	verkstadsmiljöer	bl.a.	i	samband	med	
materialhantering.	Undervisningen	i	bild	sker	oftast	i	stora	undervisningsgrupper	
där	eleverna	arbetar	var	för	sig	med	uppgifter,	vilket	förstärker	svårigheterna	att	
få	till	stånd	en	lugn	arbetsmiljö.	Den	didaktiska	utmaningen	är	att	som	lärare	
kombinera	kreativa	läroprocesser,	med	de	krav	på	valfrihet	och	flexibilitet	som	
det	innebär	samt	en	lugn	arbetsmiljö.

Begränsat utnyttjande av bildämnets potential
Vanligen	bedrivs	undervisningen	så	att	eleverna	arbetar	var	för	sig	med	mer	eller	
mindre	omfattande	arbeten.	Grupparbeten	förekommer	i	lägre	grad	än	indivi
duella	arbeten.	

En	stor	andel	av	lärarna	menar	att	det	är	vanligt	att	de	diskuterar	tillsammans	
med	eleverna,	antingen	vid	varje	lektionstillfälle	eller	ibland.	Ser	vi	till	elevernas	
uppfattningar	om	arbetsformerna	så	skiljer	de	sig	från	lärarnas.	Eleverna	anser	att	
de	mer	sällan	diskuterar	tillsammans	med	lärarna.	Att	läraren	pratar	och	ställer	
frågor	och	enskilda	elever	svarar	sker	sällan	eller	mycket	sällan/aldrig	enligt	70	
procent	av	eleverna.	En	tolkning	av	dessa	motstridiga	uppfattningar	kan	vara	att	
medan	läraren	anser	sig	diskutera	med	elever	ofta,	så	kan	dock	en	enskild	elev,	på	
grund	av	det	stora	antalet	elever	i	klassen	som	läraren	för	diskussioner	med,	anse	
att	samtal	med	läraren	sker	sällan.
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26)		Alexandersson,	M.	(2000).	De	estetiska	arbetsprocesserna	i	skolan.	Se	även	Folkestad,	G.	&		
Lindgren,	M.	(2003).	Tiden	och	skolans	musikaliska	och	estetiska	verksamhet.

Samarbete	med	andra	ämnen	sker	i	ganska	begränsad	utsträckning,	men	det	
förekommer	dock	med	olika	ämnesgrupper,	som	estetiska	ämnen,	SOämnen,	
NOämnen	osv.	Lärarna	har	i	enkäten	i	NU	03	svarat	att	det	är	för	lite	samarbete,	
80	procent	har	uppgivit	att	de	vill	arbeta	mer	ämnesövergripande.	Mer	än	hälften	
av	de	svarande	säger	dessutom	att	de	arbetar	aktivt	för	att	få	till	stånd	samarbete	
med	andra	lärare/ämnen,	samt	att	andra	lärare	verkar	vilja	samarbeta	med	dem	
(61	procent).	Drygt	hälften	av	lärarna	i	undersökningen	tycks	också	mena	att	
samarbete	i	form	av	tematisk	undervisning	ger	bildämnet	mer	utrymme.	

Ambivalensen	när	det	gäller	tematiskt	samarbete	kan	ha	att	göra	med	ämnets	
minskade	omfattning	i	år	7–9.	Minskad	tid	kan	innebära	att	mediespecifika	
	aspekter	av	ämnet	som	bildlärarna	anser	viktiga	kan	gå	förlorade.	Bildlärare	tycks	
också	fungera	som	”hjälpredor”	i	tematiskt	arbete	och	forskare	har	dessutom	
pekat	på	att	lärare	i	estetiska	ämnen	vanligen	kommer	in	i	samarbetsprocesser	
alltför	sent	och	att	deras	speciella	profil	inte	är	fullt	kompatibel	med	målen	för	
andra	ämnen.26	Samverkan	mellan	ämnen	och	bildämnets	roll	behöver	utveck
las,	men	inte	på	bekostnad	av	elevers	mediespecifika	kompetens	och	inte	heller	
på	bekostnad	av	ämnets	mål	utan	så	att	elevernas	kunskaper	i	samtliga	de	sam
verkande	ämnena	fördjupas.

gruppstorleken och tidsaspekten  
anses påverka måluppfyllelsen
För	stora	elevgrupper	brukar	anges	som	en	av	de	vanligaste	orsakerna	till	bristande	
måluppfyllelse	(tabell	3).	I	 lärarenkäten	ombads	lärarna	ange	genomsnittlig	
gruppstorlek	i	år	7,	8	och	9.	Knappt	80	procent	har	angivit	att	25–30	elever	är	
genomsnittlig	storlek	i	år	9.	Sammantaget	förefaller	alltså	elevgrupperna	vara	för	
stora,	mot	bakgrund	av	ämnets	laborativa	karaktär.	

Det	är	inte	endast	storleken	på	elevgrupper	som	ger	specifika	förutsättningar	
för	vad	som	är	möjligt	att	göra	i	bildundervisningen.	Att	möta	ett	stort	antal	ele
ver	begränsar	rimligtvis	också	möjligheterna	för	läraren	t.ex.	att	ha	överblick	över	
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hur	var	och	en	utvecklas.	Medelvärdet	för	heltidsarbetande	bildlärare	blev	att	de	
undervisar	310	elever	per	vecka.	Maximalt	antal	elever	som	uppgavs	var	500	ele
ver	per	vecka.	Om	antalet	elever	att	undervisa	per	vecka	för	en	bildlärare	med	
full	tjänst	är	så	stort	så	kan	man	förutsätta	att	läraren	inte	hinner	individualisera	
undervisningen	eller	upprätthålla	en	dialogisk	relation	med	alla	elever.	

Jämför	man	den	tid,	som	lärarna	i	NU	03	uppger	att	de	har	schemalagd	tid	
i	bild	i	år	7–9,	med	de	förhållanden	som	rådde	vid	genomförandet	av	NU	92,	
så	har	situationen	förändrats	från	ett	medelvärde	på	67	minuter	till	cirka	55	
minuter/vecka.	Under	år	7–9	har	undervisningstiden	sammantaget	alltså	minskat	
med	knappt	40	minuter	jämfört	med	Lgr 80s	stadieveckotid.	Lektionsbortfall	är	
inte	inräknat.	

För	lite	tid	till	bild	i	timplanen	identifierades	i	NU	03	som	den	näst	viktigaste	
faktorn	och	stort	antal	undervisningsgrupper	ansågs	vara	den	tredje	viktigaste	
faktorn.	Minst	betydelse	bedöms	bristande	samförstånd	mellan	ämnen	ha.	Andra	
betydelsefulla	förklaringar	till	otillfredsställande	resultat	uppges	vara	bristande	
ekonomiska	resurser	och	fel	i	lokaler	och	utrustning.	

Tabell 3 andel lärare fördelat på olika faktorer av betydelse för bristande resultat.* 27

Faktor Andel i procent

För stora undervisningsgrupper 95

För lite bild i timplanen 82

stort antal undervisningsgrupper 77

Bristande ekonomiska resurser 74

Brister i lokaler, utrustning mm 72

Bristande lärarkompetens 56

alltför tidskrävande förberedelser 54

Bristande kunskap om bildämnet hos skolledningen 51

För många avbrott i undervisningen 51

samförstånd mellan ämnen saknas 46

*Svarsalternativen “Mycket stor” och “Ganska stor” har slagits samman. 

27)		Ur:	Marner,	Örtegren	&	Segerholm	(2005).	Nationella	utvärderingen	av	grundskolan	2003	(NU	03)	
Bild,	Ämnesrapport	till	Rapport	253	2005,	Stockholm:	Skolverket,	s.	115.
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De	faktorer	som	är	särskilt	viktiga	när	det	gäller	att	uppnå	bra	resultat	i	ämnet	
som	lärarna	pekar	på	är	i	första	hand	(i	fallande	ordning):	lärarens	egen	ambi
tion,	små	undervisningsgrupper,	ändamålsenliga	och	välutrustade	lokaler	samt	
positiva	elever.	Mindre	betydelsefullt,	men	ändå	viktigt,	är	en	positiv	attityd	från	
skolledningen,	bra	samförstånd	mellan	lärare	och	ämnen	samt	mer	än	en	bild
lärare	vid	skolan.	

Åter	kan	det	konstateras	att	storleken	på	undervisningsgrupperna	bedöms	
ha	en	avgörande	betydelse	för	resultaten.	Dessa	lärare	lägger	också	mycket	stor	
vikt	vid	sig	själva	(lärarens	ambition	och	entusiasm)	i	relation	till	att	uppnå	bra	
resultat.	Lärarnas	egna	förklaringar	till	bristande	resultat	inriktas	alltså	mot	för
utsättningsaspekter,	både	statliga	och	organisatoriska.	Förklaringar	till	positiva	
resultat	tillskrivs	individuella	faktorer	i	form	av	lärarnas	och	elevernas	inställning	
till	ämnet.

tvåstämmig lärandemiljö vanligast
Med	en	tvåstämmig	lärandemiljö	avses	att	eleverna	uppfattar	att	läraren	har	ett	
stort	inflytande	över	vad	som	ska	göras,	men	eleverna	får	själva	vara	med	om	att	
bestämma	hur	det	ska	göras,	och	har	möjligheter	att	välja	bland	olika	alternativ.	
En	flerstämmig	lärandemiljö	innebär	utöver	det	dessutom	att	eleven	ofta	uppfattar	
att	hon/han	själv	har	ett	väsentligt	inflytande	över	val	av	vad	som	ska	utföras,	hur	
det	ska	utföras,	såväl	i	samråd	med	andra	elever	som	med	läraren.	En	arbetsform	
där	elever	upplever	att	läraren	bestämmer	vad	som	ska	göras	och	hur	det	ska	
göras,	utan	att	eleverna	bereds	någon	större	möjlighet	att	föra	fram	synpunkter	är	
en	enstämmig	lärandemiljö.

Det	framgår	i	NU	03	att	en	tvåstämmig	arbetsmiljö	karaktäriserar	merparten	
av	undervisningen	i	bildämnet.	Det	är	tydligt	att	undervisningen	sker	i	dialog	
mellan	lärare	och	elever	i	relativt	stor	omfattning.	Det	är	dock	inte	särskilt	vanligt	
med	utpräglat	flerstämmiga	arbetsmiljöer,	vilket	kan	vara	orsakat	av	de	alltför	
stora	elevgrupperna.	

I	enkäten	riktad	till	lärare	ombads	de	att	göra	en	bedömning	av	sitt	eget	infly
tande	i	undervisningen.	En	stor	majoritet	(74	procent)	anser	att	de	vanligen	står	
för	övergripande	idéer	om	innehåll	(arbetsområden/teman),	varefter	eleverna	själva	
bestämmer	hur	de	ska	göra	inom	den	ramen.	En	femtedel	(20	procent)	uppger	att	de	
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som	lärare	såväl	står	för	innehållsliga	idéer	som	bestämmer	vad	eleverna	ska	göra.	
Fem	procent	anser	att	de	utövar	mycket	litet	inflytande	och	menar	att	det	oftast	går	
till	så	att	eleven	har	en	egen	idé	och	själv	bestämmer	vad	hon/han	ska	göra.	

Eleverna	har	också	inflytande	över	arbetstakt	och	arbetssätt.	Det	tycks	finnas	
ett	samspel	mellan	lärare	och	elever.	I	det	samspelet	står	lärarna	för	erbjudanden	
och	eleverna	för	att	välja	utifrån	det	som	läraren	presenterar.	Relativt	ovanligt	
är	det	att	eleverna	har	inflytande	över	hela	initieringen	av	ett	nytt	innehåll	eller	
en	ny	arbetsuppgift.	Eleverna	bekräftar	i	stort	lärarnas	uppfattning	att	det	oftast	
är	läraren	som	står	för	ramarna	och	eleven	som	kan	välja	inom	dessa	ramar.	
Enligt	NU	03	ligger	bildämnet	i	topp	bland	ämnena	vad	det	gäller	möjligheten	
att	påverka	såväl	innehåll	som	arbetssätt	i	undervisningen.	Det	är	med	andra	ord	
väl	försörjt	med	elevernas	inflytande	också	enligt	eleverna.	

Elever	som	uppger	att	 läraren	bestämmer	vad	som	ska	göras,	utan	att	ge	
eleverna	något	större	utrymme	för	eget	val,	är	mindre	nöjda	med	undervisningen	
och	med	bildämnet	än	elever	som	antingen	uppger	att	de	själva	har	stort	infly
tande	på	val	av	arbete,	eller	att	det	sker	i	samråd	med	lärare.

Elevröst:

”Man får jobba mycket självständigt. Man lär sig att utrycka sig  
i bilder, förstå bilder och det tycker jag är viktigt”

Resultatet	från	NU	03	är	inte	särskilt	förvånande,	men	det	är	värt	att	lägga	märke	
till	att	elever	som	själva	uppger	sig	ha	stort	inflytande	i	huvudsak	inte	är	mer	
nöjda	med	undervisningen	än	de	som	bestämmer	i	samråd	med	läraren.	Tittar	
man	närmare	på	grupperna	framgår	det	att	bland	de	elever	som	själva	bestämmer,	
finns	en	tydligare	polarisering	mellan	positiva	och	negativa	omdömen	om	under
visningen	än	i	den	grupp	som	anser	att	läraren	bestämmer,	eller	i	den	grupp	där	
lärare	och	elev	bestämmer	tillsammans.	

Forskarna	tolkar	det	på	följande	sätt:	om	en	flerstämmig	arbetsform	ska	kunna	
genomföras,	fordras	en	tydlighet	och	en	konsekvens	i	bildundervisningen	som	i	
vissa	fall	saknas	i	den	arbetsform	där	enbart	eleven	har	initiativet.	I	sämsta	fall	
präglas	då	ämnets	organisering	för	mycket	av	fritt	skapande	och	låtgåpedagogik,	
vad	som	kan	kallas	en	omvänd	enstämmighet.	Då	arbetar	var	och	en	av	eleverna	
individuellt,	utan	kontakt	med	varandra	vad	det	gäller	arbetet	och	utan	tydlig	
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lärarinsats.	Varje	elev	dikterar	sina	egna	villkor	utan	samröre	med	lärare	eller	
kamrater.	Det	kan	ske	t.ex.	när	bildundervisningen	präglas	av	s.k.	fritt	skapande	
eller	när	lärare	saknas,	när	läraren	går	in	i	undervisning	med	kort	varsel	och	inte	
hinner	upprätta	en	dialogisk	undervisningssituation	eller	där	flera	lärare	avlöser	
varandra	under	en	kort	period.	Det	kan	innebära	att	eleven	nästan	helt	på	egen	
hand	och	utan	vägledning	arbetar	med	det	de	för	tillfället	vill	göra.	

Att	bildundervisningen	inte	präglas	helt	av	flerstämmighet	är	ett	problem	som	
kan	relateras	till	gruppstorleken	i	klasserna.	Då	gruppstorleken	ofta	är	på	ca	25–30	
elever,	är	det	sannolikt	få	lärare	som	lyckas	individualisera	undervisningen	i	den	
utsträckning	att	eleven	uppfattar	sitt	eget	inflytande	som	det	normerande.	En	
tolkning	är	att	många	lärare	anpassar	kartan	efter	terrängen,	och	därmed	avstår	
från	en	högre	grad	av	individualisering	än	vad	gruppstorleken	medger.	

Inom	bildämnet	finns	risken	att	flerstämmighet	inte	äger	rum	om	arbetet	är	helt	
individualiserat.	Det	är	i	dialogen	mellan	lärare	och	elev	och	mellan	elever	som	
flerstämmighet	uppstår.	Även	om	läraren	i	en	högt	individualiserad	arbetsform	
ger	varje	elev	stort	utrymme,	finns	inte	alltid	möjligheter	från	lärarens	sida	att	
knyta	an	till	alla	enskilda	elevers	arbeten.	För	att	en	flerstämmig	undervisning	
ska	kunna	äga	rum	krävs	en	gruppstorlek	som	medger	aktiv	kommunikation	
mellan	läraren	och	varje	enskild	elev	och	mellan	eleverna.	Individualisering	
i	sig	är	ingen	direkt	måttstock	på	goda	resultat.	Det	finns	dock	skäl	att	tro	att	
flerstämmigheten	inom	ämnet	kan	fördjupas	genom	att	kommunikation	tillförs	
som	ett	mer	kraftfullt	didaktiskt	instrument.

Brister i tillgång till/eller användning av  
moderna och digitala medier 
En	kompetens	i	bildframställning	som	nämns	som	väsentlig	i	kursplanens	mål	att	
sträva	mot	och	mål	att	uppnå	är	att	kunna	framställa	bilder	med	moderna	medier	
samt	digital	bildframställning.	Dessa	typer	av	bildframställning	förekommer	
dock	i	mycket	låg	utsträckning	jämfört	med	att	framställa	bilder	för	hand.	Av	
elevsvaren	framgår	att	bildframställning	för	hand	förekommer	”ofta”.	Kameror,	
videoutrustning	och	datorer	används	”sällan”	eller	”aldrig”.	

Lärarnas	uttalade	behov	av	kompetensutveckling	samt	brister	i	utrustning	inom	
det	digitala	området	kan	till	stor	del	förklara	avsaknaden	på	denna	inriktning	
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i	bildframställning.	Men	med	tanke	på	att	kameror	och	videoutrustning	tycks	
finnas	på	flera	skolor	är	det	ändå	lite	förvånande	att	dessa	tekniker	inte	har	
vunnit	större	insteg	i	bildundervisningen.	

Eleverna	i	NU	03	tillfrågades	om	de	har	tillgång	till	teknisk	och	digital	ut
rustning	för	bildanvändning,	t.ex.	system,	video	och	digitalkameror	under	
lektionerna.	Det	är	20–40	procent	av	eleverna	som	uppger	sig	använda	ovan	
nämnda	utrustning.	På	en	specifik	fråga	om	datoranvändning	uppger	80	procent	
av	eleverna	sig	använda	datorn	sällan	eller	aldrig	i	bildundervisningen.	Oftast	
önskar	betydligt	fler	än	de	som	använder	utrustningen	att	få	tillgång	till	att	
använda	den.	I	ämnet	svenska	används	datorn	flitigt,	men	inte	i	bild,	enligt	
eleverna.	Trots	att	båda	ämnena	enligt	kursplanerna	framstår	som	kommunikativa	
ämnen,	visar	det	sig	i	bilds	fall,	att	datoranvändning	ännu	inte	är	ett	integrerat	
inslag	i	bildundervisningen.	

Detta	kan	tolkas	som	att	utrustningen	är	bristfällig	och	underdimensionerad	
i	 förhållande	till	elevernas	önskemål	om	att	 få	använda	den.	Bildhantering	
med	dator	kräver	speciella	bildprogram	samt	mer	kraftfulla	datorer	än	vid	ord
behandling.	En	förklaring	till	utfallet	kan	vara	att	tillgång	till	mer	kraftfulla	dato
rer	med	bildhanteringsprogram	vid	undersökningens	genomförande	var	sällsynta	
på	skolorna.	En	annan	tolkning	kan	vara	att	lärare	i	många	fall	ännu	inte	kan	
handleda	eleverna	i	användandet,	eftersom	de	inte	haft	möjlighet	att	fortbilda	
sig	inom	området.	Lärarnas	tydliga	önskemål	om	fortbildning	i	t.ex.	digital	
bildhantering	kan	tyda	på	detta.	Ytterligare	en	tolkning	av	skillnaden	mellan	
utrustningens	användning	och	elevernas	önskemål	om	att	använda	den	kan	vara	
att	de	stora	elevgrupperna	i	bild	lägger	logistiska	hinder	i	vägen	för	användandet	
av	digital	och	annan	mer	komplex	eller	teknisk	utrustning	för	bildframställning.

Av	elevsvaren	framkommer	att	pojkar	använder	apparatur	och	utrustning	(foto,	
film,	dator	osv.)	i	bildämnet	mer	än	flickorna.	Pojkar	i	allmänhet	använder	dator	
mer	än	flickor	även	i	hemmet	eller	annorstädes.	För	att	kommunicera	och	skriva	
och	i	visst	bildarbete	använder	dock	flickorna	datorn	jämbördigt	eller	mer	än	
pojkarna.	Det	är	inte	förvånande	mot	bakgrund	av	den	traditionella	kopplingen	
mellan	manlighet	och	teknik	i	termer	av	kontroll,	makt,	gränsöverskridande	och	
fascination.28	Av	utfallet	kan	slutsatsen	dras	att	flickorna	är	intresserade	av	att	

28)	Croon,	A.	&	Palmquist,	L.	(2001).	Virtualisering	och	den	sociala	konstruktionen	av	kön	och	teknik.
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använda	datorer	om	det	är	meningsfullt	för	dem	och	om	gränssnitt	och	mjukvara	
upplevs	som	användarvänligt.	

Sammanfattningsvis	när	det	gäller	bildhantering	och	kön	finns	ett	intresse	
hos	såväl	pojkar	som	flickor	för	ökad	användning	av	teknisk	utrustning	vid	
bildanvändning.	Graden	av	appliceringar	av	arbete	med	apparatur	och	datorstöd	
i	bildundervisning	är	dock	fortfarande	relativt	liten	i	NU	03.	Digitaliseringen	
utvecklas	i	kedjor,	där	det	ena	digitala	verktyget	i	förlängningen	förutsätter	också	
det	andra.	Därför	bör	det	påpekas	att	lärare	i	bildinstitutionerna	uppgav	sig	ha	
digitala	kameror	snarare	än	systemkameror,	vilket	tyder	på	att	digitaliseringen	
har	påbörjats	och	sannolikt	kommer	att	fortsätta.	Det	kan	antas	att	situationen	
förändrats	sedan	2003.	En	undersökning	i	Norge,	ITU	Monitor29	visade	att	89	
procent	av	eleverna	år	7–9	år	2003	i	Kunst	og	håntverksfaget	inte	använder	IKT	
(informations	och	kommunikationsteknik)	i	undervisningen.	Siffran	hade	dock	
sjunkit	till	55	procent	år	2005.30	

29)	Kløvstad	&	Kristiansen,	(2003).	ITU	Monitor.	Skolens	digitale	tillstand	2003.
30)	Erstad,	O.,	m.fl.(2005).	ITU	Monitor.	På	vei	mot	digital	kompetanse.



Moderna medier ger bildämnet ökade möjligheter
En	av	fördelarna	med	att	arbeta	med	teknisk	utrustning	och	digital	bildhantering	
är	att	kommunikativiteten	kan	öka	i	ämnet.	Internet	 i	bildsalen	innebär	att	
världen	öppnas	för	eleverna.	En	aktuell	frågeställning	kan	snabbt	belysas	med	ett	
musklick.	All	världens	bilder	och	konstens	historia	finns	direkt	tillgängliga	för	
betraktande,	diskussion	och	bearbetning.	Digitala	bilder	kan	såväl	lagras	i	tiden	
som	spridas	i	rummet	på	ett	annat	sätt	än	unika	bilder	gjorda	för	hand.	De	kan	
ofta	på	ett	enkelt	sätt	mångfaldigas	och	nå	fler,	t.ex.	på	Internet.	

Digital	kompetens	och	utrustning	är	dock	ännu	inte	så	vanligt	inom	ämnet.	
Lärarna	efterfrågar	fortbildning	inom	det	digitala	området.	En	åtgärd	här	är	
en	riktad	och	fördjupad	fortbildning	av	lärarna	i	digital	bildhantering	samt	en	
samtidig	uppdatering	av	hård	och	mjukvara.	Samtidigt	kan	man	anta	att	de	stora	
elevgrupperna	i	bild	lägger	hinder	i	vägen	för	användandet	av	teknisk	och	digital	
utrustning	för	bildframställning.	Bildämnets	laborativa	karaktär	kräver	adekvata	
gruppstorlekar.		

Ett	exempel	kan	ges	från	en	skola	där	det	idag	finns	åtta	datorer	i	bildsalen,	ett	
stort	antal	för	att	vara	en	bildsal	i	en	grundskola.	Eleverna	genomför	olika	typer	av	
laborationer	och	projekt	samtidigt	i	bildsalen,	varav	vissa	elever	använder	digital	
utrustning.	Dessa	laborationer	är	i	början	av	terminen	valda	av	eleverna	utifrån	
en	”bank”	av	laborationer	som	finns	tillgänglig	i	bildsalen.	Det	finns	alltså	en	
positiv	relation	mellan	ökad	användning	av	digitala	medier	och	mer	individuella	
och	flexibla	arbetssätt,	dvs.	flerstämmighet.	Flerstämmigheten	i	undervisningen	är	
också	synlig	i	att	eleverna,	som	befinner	sig	på	olika	nivå	när	det	gäller	hantering	
av	datorprogram,	kan	instruera	varandra,	när	inte	bildläraren	hinner	eller	kan.

En	datorsal,	där	en	hel	klass	kan	arbeta	digitalt,	har	dock	sina	begränsningar,	
enligt	en	bildlärare	som	intervjuats,	eftersom	den	förväntas	betjäna	hela	skolan.	
Den	korta	tid	en	klass	kan	boka	datorsalen	gynnar	inte	användningen	av	digitala	
medier	i	bildämnet	eftersom	den	förutsätter	att	dessa	medier	är	något	som	ska	
förekomma	endast	vid	vissa	tillfällen	under	ett	läsår	och	inte	som	en	naturlig	del	
av	den	dagliga	undervisningen.	

utgåNgspuNKtEr INFör saMtal
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Man	kan	i	bild	producera	hemsidor	där	elever	kan	visa	egna	kulturprodukter	
eller	presentera	sig	själva,	framställa	och	visa	Powerpointpresentationer	med	
kombinationer	av	bild	och	text.	Därigenom	kan	föräldrar	och	andra	aktörer	i	
närsamhället	bli	mer	delaktiga	i	verksamheten.	Kamrater	kan	studera	elevernas	
hemsidor.	Föräldrar	och	anhöriga	kan	delta	i	projekt,	besöka	utställningar	och	ta	
del	av	presentationer.	Ämnet	blir	på	så	sätt	mer	synligt	i	ett	vidare	sammanhang	
och	kan	uppfattas	som	nyttigare,	också	av	föräldrar	och	anhöriga,	eftersom	digital	
kommunikation	alltmer	präglar	dagens	informationstäta	samhälle.	Något	som	
återspeglas	i	kursplanens	kriterier	där	eleverna	ska	vara	orienterade/känna	till/ha	
god	kännedom	om	aktuella	verksamheter	inom	bild	och	kulturområdet.

För	att	främja	användningen	av	informationsteknik	har	Myndigheten	för	
skolutveckling	tagit	fram	ett	webbaserat	studiematerial,	PIM,	”praktisk IT- och 
mediekompetens”	som	riktar	sig	till	alla	pedagoger	och	finns	på	http://www.pim.
skolutveckling.se/.

Påpekas	bör	också	att	en	skola	med	sin	hemsida	har	ett	kraftfullt	organ	för	
att	skapa	en	skolkultur.	Hemsidan	behöver	inte	endast	användas	för	aktuell	
information	kring	verksamheten.	Om	elevernas	verksamhet	mer	fullständigt	
presenteras	på	hemsidan	kan	elever	visa	föräldrar,	släkt	och	kamrater	vad	som	
händer	i	skolan.	Skolan	kan	lägga	ut	projekt,	bilder,	filmer	och	andra	dokument.	
I	 förlängningen	skapas	en	plats	 som	f.d.	elever	kan	använda	 för	att	efteråt	
åskådliggöra	sin	skoltid.	Kopplat	till	alumniverksamhet	kan	en	sådan	hemsida	
vara	ett	kraftfullt	verktyg	för	att	öka	skolans	attraktionskraft	i	en	tid	när	skolor	
konkurrerar	med	varandra	om	eleverna.	På	detta	sätt	kan	fritid,	närsamhälle,	kul
tur	och	skola	knytas	ihop	i	kulturmöten	där	estetiska	ämnen	spelar	en	viktig	roll.	

Konserverande könsroller i undervisningen
Hälften	av	lärarna	i	NU	03	är	inte	uppmärksamma	på	genusperspektivet	när	det	
gäller	elevers	motivation	och	intresse	för	ämnet.	Att	så	är	fallet	antyder	att	man	
bör	sätta	ett	särskilt	fokus	på	genusfrågorna	i	ämnet.	

Flickor	är	mer	motiverade	än	pojkar	och	får	bättre	resultat	 i	bild.	Pojkar	
arbetar	i	större	utsträckning	än	flickor	i	skolan	med	digitala	medier	i	bild,	men	
utrymmet	för	att	arbeta	med	detta	i	skolan	är	begränsat.	Såväl	pojkar	som	flickor	
har	uppgivit	ett	intresse	för	att	arbeta	mer	med	moderna	och	digitala	bildmedier	
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i	ämnet.	I	skolan	bör	man	därför,	rikta	ämnet	mer	jämställt	till	båda	könen,	
och	inte	minst	för	att	fånga	upp	pojkarnas	intressen	och	öka	deras	motivation	i	
ämnet	genom	att	ge	mer	utrymme	för	att	bearbeta	bilder	och	kommunicera	med	
bilder	i	digitala	miljöer.	Det	skulle	sannolikt	inte	innebära	att	flickornas	intresse	
för	ämnet	svalnade,	eftersom	också	de	är	intresserade	av	att	använda	modern	
teknik	i	högre	utsträckning	än	nu.	Digitala	medier	är	något	som	såväl	lärare	som	
pojkar	och	flickor	gärna	ser	mer	av	i	skolans	bildundervisning.	Genom	att	vidga	
repertoaren	och	öka	måluppfyllelsen	blir	undervisningen	mer	genusanpassad	och	
tilltalar	både	pojkar	och	flickor.	Men	det	förutsätter	dock	dels	den	fortbildning	
som	lärarna	efterlyser,	dels	ökad	investering	i	utrustning	inom	området.	

I	den	tidigare	nämnda	bildsalen,	som	har	åtta	datorer,	är	samtliga	datorer	
könsmärkta,	på	så	sätt	att	fyra	datorer	får	användas	av	flickorna	och	fyra	av	
pojkarna.	I	början	av	denna	ordning	användes	flickornas	datorer	mer	sparsamt,	
medan	pojkarnas	användes	hela	tiden.	Idag	används	alla	datorer	kontinuerligt.	
Detta	antyder	att	det	är	flickornas	datoranvändning	som	intensifierats,	utan	att	
pojkarna	fått	stå	tillbaka.	Ett	sådant	arrangemang	kan	bidra	till	ett	mer	jämställt	
klimat	i	bildsalen	samtidigt	som	alla	elever,	oavsett	kön,	ges	möjlighet	att	utveckla	
sina	bildkompetenser	i	moderna	och	digitala	medier.

det interdisciplinära arbetslaget höjer kvaliteten
Bildlärare	är	ambivalenta	i	sin	uppfattning	om	vikten	av	samverkan	mellan	
ämnen	och	om	sin	roll	i	denna	samverkan.	Samverkan	i	skolan	har	att	göra	med	
relationen	mellan	lärare	och	mellan	ämnen	i	arbetslagen.	Som	bildlärare	kan	man	
behöva	reflektera	över	vilken	roll	man	har	i	arbetslaget	och	vilken	roll	ämnet	har	
i	skolan.	

För	att	undvika	tendenserna	till	avprofessionalisering	av	de	estetiska	ämnena	
i	skolan,	som	synliggjorts	av	Monica	Lindgren,	kan	man	anknyta	till	vårdens	
sätt	att	tänka	om	vårdteam	(Socialstyrelsen	2000)	när	det	gäller	specialist	eller	
generalistperspektiv.	Inom	vården	talar	man	om	vårdteam	och	i	skolan	talar	man	
om	arbetslag	när	det	gäller	samverkan	och	integrering	mellan	yrken	och	ämnen.	

Det	transdisciplinära	arbetslaget	är	i	linje	med	avprofessionaliseringstenden
sen	i	skolan	och	Monica	Lindgrens	iakttagelser	i	skolan.	Generalister	inom	trans
disciplinära	arbetslag	kan	alla	ersätta	varandra.	När	man	t.ex.	talar	om	att	alla	
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31)	Socialstyrelsen	2000

ämnen	i	skolan	är	estetiska,	eller	att	alla	lärare	också	är	lärare	i	svenska	eller	att	
man	kan	öva	matematik	i	alla	ämnen	så	tänker	man	i	transdisciplinära	termer.	I	
transdisciplinära	team	är	det	enligt	Socialstyrelsen31	tveksamt	om	verksamhetens	
mål	kan	uppnås.	Det	finns	vidare	problem	med	kompetenshöjningen,	eftersom	
alla	i	teamet	förväntas	kunna	lika	mycket.	

I	ett	multidisciplinärt	arbetslag	verkar	ämneslärarna	parallellt,	utan	kontakt	med	
varandra	och	utan	samordning,	men	med	en	stark	ledare.	I	vården	är	det	en	del	av	
en	medicinardiskurs.	I	skolan	motsvaras	organisationen	av	traditionell	högstadie	
eller	gymnasieundervisning.	Varje	lärare	arbetar	för	sig,	arbetslaget	är	svagt	och	
rektor	är	en	stark	ledare.	Lärarnas	yrkesmål	går	före	verksamhetsmålen.

Det	interdisciplinära	arbetslaget	är	en	tredje	variant	som	är	under	uppbygg
nad	i	vården,	som	har	flera	legitimerade	kategorier	av	yrken	som	var	och	ett	
kräver	respekt.	Ett	interdisciplinärt	arbetslag	i	skolan	innehåller	olika	typer	av	
lärarkompetens	och	ämneskompetens	och	tillfredsställer	såväl	skolans	verk
samhet	som	lärarens	yrkesmål.	Den	specifika	kompetensen	kan	bibehållas,	
samtidigt	som	övergripande	verksamhetsmål	är	i	fokus.	Arbetslaget	blir	lärande	i	
och	med	att	olika	kompetenser	kan	interagera.

Det	tycks	som	om	interdisciplinär	samverkan	skulle	kunna	motverka	tenden
serna	till	den	avprofessionalisering	av	läraryrket	som	hotar	om	allmän	pedagogisk	
kompetens,	helhetssyn	och	transdisciplinära	arbetslag	osynliggör	ämneslärarens	
mediespecifika	kompetens.	När	mediespecifik/ämnesspecifik	kompetens	sätts	
ifråga	genom	obehöriga	lärare	kan	krav	på	interdisciplinär	bemanning	vara	
relevant.	När	omsorgsperspektivet	och	den	 terapeutiske	 läraren	 lyfts	 fram	
alltför	kraftfullt	kan	interdisciplinär	samverkan	säkra	såväl	lärares	som	elevers	
kompetens.

Om	bildläraren	känner	sig	respekterad	för	sin	specifika	kompetens	så	kan	
det	bli	lättare	att	gå	in	i	samarbetsprojekt.	Ett	interdisciplinärt	arbetslag	kan	nå	
en	högre	kvalitet	på	undervisningen	och	lättare	nå	målen	samt	kunna	använda	
varandra	för	fortbildning.	Också	om	man	sätter	verksamhetsmålen	i	centrum,	
dvs.	anser	elevens	lärande	vara	av	stor	vikt,	så	tycks	den	interdisciplinära	varian
ten	vara	att	föredra.	
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En kulturskola för alla –  
estetiska läroprocesser och multimodalitet
Det	vidgade	textbegreppet	som	omtalas	i	dagens	kursplan	är	en	viktig	byggsten	
i	argumentationen	för	mångfald,	kultur	och	estetiska	ämnen	som	bild	i	grund
skolan.	

Skolundervisningen	baseras	enligt	Kress	till	övervägande	del	på	skriftspråks
kultur	trots	att	det	mång	och	interkulturella	samhället	och	medierna	präglas	av	
ett	bredare	spektrum	av	multimodalitet,	dvs.	av	olika	typer	av	medier.32	För	att	
få	större	bredd	i	lärandeformer	och	i	högre	utsträckning	bidra	till	att	ge	elever	
möjlighet	att	välja	olika	former	för	lärande	kan	en	medveten	strävan	i	skolan	vara	
att	kunna	välja	olika	typer	av	medier	för	olika	typer	av	innehåll	och	betydelse.	

Bildämnets	och	bildlärarens	roll	i	skolan,	utöver	det	mediespecifika	bildansvaret,	
kan	vara	att	driva	utvecklingen	av	skolan	som	en	plats	för	kulturmöten.	Att	
skolan	blir	en	”kulturskola	för	alla”	avser	i	synnerhet	att	skolans	elever	befinner	
sig	i	multimodala	och	flerstämmiga	relationer.	Det	innebär	att	produktion	och	
reception	av	kultur	blir	centralt	i	lärandet	och	som	äger	rum	såväl	inom	som	
utanför	skolan,	samt	i	kontakt	med	närsamhälle	och	kulturinstitutioner.	

Idag	finns	enligt	NU	03,	lärarenkäten	i	bild,	en	mediestudio	tillgänglig	enligt	
25	procent	av	de	bildlärare	som	besvarat	enkäten.	Mediestudion	används	ofta	
av	fler	ämnen	än	just	bild.	En	mediestudio,	tillsammans	med	slöjd,	bild	och	
musiksalar,	kan	bli	den	materiella	resurs	som	lägger	grunden	för	ett	arbete	med	
ämnesövergripande	projektarbeten	som	syftar	till	ett	kreativt	arbetssätt	i	skolan.	
För	att	mediestudior	ska	fungera	mer	kraftfullt	krävs	sannolikt	investeringar	i	
hård	och	mjukvara	samt	viss	föreståndarresurs	som	också	är	en	pedagogisk	
resurs	i	uppbyggnaden	av	ämnesövergripande	projektarbeten.	

I	mediestudior	bör	finnas	digitala	resurser	för	bild	och	texthantering,	multi
media,	ljud,	grafisk	form	och	rörlig	bild,	färgskrivare	också	i	större	format,	digitala	
projektorer	samt	kameror	för	utlåning	till	projekten.	Dessa	mediestudior	ska	
kunna	fungera	som	verkstäder	för	kunskapsproduktion	inom	flera	olika	medier.	
Produktion	av	hemsidor,	skoltidningar,	utställningar,	 filmer,	redovisningar	
med	bild	och	text	i	kombination	m.m.	skulle	därigenom	kunna	bli	ett	vanligt	

32)		Kress,	G.	&	van	Leeuwen,	T.	(2001).	Multimodal	Discourse.	The	Modes	and	Media		
of	Contemporary	Communications.
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inslag	i	skolarbetet.	Kan	arbetsformerna	utvecklas	så	att	flerstämmighet	kan	
åstadkommas	och	där	såväl	individens	som	klassens	intressen	tillvaratas?

Det	scenario	som	ovan	skissas	är	en	framkomlig	väg	om	man	inom	skolans	
ram	vill	verka	för	reella	möjligheter	till	att	genomföra	projekt	och	estetiska	
läroprocesser.	I	nuläget	fordras	dock	lärarmotivation	och	en	satsning	på	fort
bildning	för	främst	lärare	i	de	estetiska	ämnena	för	att	vara	kvalificerade	att	an
svara	för	verksamheten	i	en	mediestudio	för	fler	elever	än	i	de	egna	ämnena.	Sam
tidigt	som	man	ser	över	mediestudions	resurser	bör	man	också	se	över	skolans	
möjliga	presentationsytor,	så	att	de	arbeten	som	genomförs	kan	visas	på	lämpligt	
sätt	inte	endast	i	klassrummet.	

Om	lärarna	i	de	estetiska	ämnena	fungerar	som	mediepedagoger	kan	det	inne
bära	att	inte	bara	en	påkostad	mediestudio	kan	motiveras	utan	även	att	lärarna	får	
en	fortlöpande	kompetensutveckling.	Att	tillgodose	lärarnas	individuella	behov	
samtidigt	som	arbetslagens	kompetens	stärks	utgör	en	utmaning	för	skolledarna.	

Det	bör	vara	en	klar	strävan	att	arbetet	ska	baseras	på	ett	kommunikativt	för
hållningssätt,	där	eleverna	uppmanas	att	sprida	resultaten	av	sitt	lärande	såväl	
innanför	som	utanför	skolan.	Verksamheten	bör	därför	vara	länkad	till	samarbete	
också	med	verksamheter	utanför	skolans	väggar,	t.ex.	mot	kulturinstitutioner,	
företag	och	till	elevernas	fritidsaktiviteter.	En	närmare	koppling	mellan	skolämnet	
bild	och	närsamhället	är	en	väg	att	gå.	Det	kan	ske	genom	att	elever	undersöker	
och	dokumenterar	visuella	fenomen	i	närsamhället	och	genomför	kulturprojekt,	
som	sedan	presenteras	i	närsamhället	eller	på	en	hemsida.

Skolan	som	kreativ	miljö	bör	innefatta	såväl	produktions	som	presentationsytor.	
Kontakter	med	kommunen	bör	också	tas	så	att	lämpliga	presentationsytor,	även	
i	närsamhället,	kan	komma	till	stånd,	temporärt	eller	fast.	Det	är	i	förlängningen	
möjligt	att	samnyttja	mediestudio	och	presentationsytor	med	den	verksamhet	
som	sker	inom	den	ickeobligatoriska	musikskolan	eller	kulturskolan	som	drivs	
utanför	skoltid.	



att saMtala oM Kapitel 2

Dina  
frågor

         Huvudfrågan rör hur kunskaper i bildämnet bäst ska kunna förkovras, och 
vilken betydelse arbetsformer och uppläggning av undervisningen kan ha.

1.  Forskningen visar att outtalade föreställningar om ämnets kärna  
styr uppläggningen av undervisningen och att ämnets karaktär och  
traditioner inverkar på vilka arbetsformer som används i undervisningen. 
Vilka arbetsformer styr din/er undervisning och hur relaterar du dessa  
till din uppfattning om ämnets kärna?

2.  Diskutera vilka arbetsformer som kan användas och utvecklas  
så att flerstämmighet åstadkommes där såväl individens som  
klassens intressen tillvaratas.

3.  På vilket sätt kan förhållandet mellan pojkars och flickors lärande  
i moderna och digitala medier utjämnas utan att det drabbar  
flickorna negativt?

4.  Hur kan arbetet med den visuella kulturen som finns på din ort och  
på din skola ske för att möjliggöra att kunskaper inom bildområdet  
kan tillvaratas även utanför bildsalen?

�.  Hur kan fördelningen av process, produkt och presentation se ut  
i bildundervisningen utslaget över den tid ämnet tilldelas?

�.  Vad som påverkar elevernas lärande diskuteras antingen som frågor  
som beror på undervisningens kvalitet eller som brister i elevernas  
sociala eller kognitiva förmågor. Utifrån vilket perspektiv diskuterar  
du/ni samt vilken betydelse har de olika synsätten för ditt/ert arbete  
och förväntningar på eleverna?
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3. hur BEdöMs och BEtygssätts ElEVErNa? 

Endast vissa mål bedöms 
idigare	redovisades	bildlärarnas	syn	på	elevernas	måluppfyllelse	i	relation	till	
uppnåendemålen	(sid.	19).	Högst	måluppfyllelse	bland	eleverna	hade	det	mål	
som	handlar	om	att	kunna	se	och	framställa	bilder	med	olika	tekniker.	Lägre	
måluppfyllelse	hade	målen	att	eleverna	ska	ha	kännedom	om	olika	sorters	bilder,	
konstnärer	och	verksamheter	inom	bildområdet	och	att	de	ska	ha	kännedom	om	
och	kan	beskriva	bilder	från	skilda	tider	och	kulturer.	

För	att	studera	måluppfyllelsen	kan	man	även	titta	på	betygen.	I	bildämnet	var	
det	ca	3,5	procent	av	eleverna	i	undersökningsgruppen	som	saknade	betyg,	41	
procent	hade	betyget	Godkänt,	38	procent	hade	Väl	godkänt	och	17	procent	hade	
Mycket	väl	godkänt.	Slutbetyget	i	bild	(se	tabell	4,	sid.	48)	är	inte	samstämmigt	
med	de	svar	lärarna	uppgivit	på	frågan	om	måluppfyllelsen	av	uppnåendemålen	i	
lärarenkäten	(se	tabell	2,	sid	19).	54	procent	av	lärarna	svarade	att	mindre	än	hälf
ten	av	eleverna	inte	uppnått	målet	att	ha kännedom om	och kan beskriva bilder 
från skilda tider och kulturer.	En	större	andel	elever	har	brister	i	uppnåendemålen	
än	andelen	elever	med	betyget	Godkänt,	Väl	godkänt	eller	Mycket	väl	godkänt.	

Att	det	finns	en	skillnad	mellan	betyget	och	elevernas	måluppfyllelse	kan	
bero	på	att	lärarna	inte	tycks	kräva	att	eleverna	når	samtliga	uppnåendemål	för	
att	få	betyget	Godkänt.	Cirka	tre	procent	av	eleverna	uppnådde	enligt	betygen	
inte	Godkänt,	men	lärarnas	bedömning	av	måluppfyllelse	visar	att	betydligt	
fler	inte	uppnår	målen	(se	sid.19).	Bäst	måluppfyllelse	och	mest	tid	till	förfogande	

”Att uppleva, värdera och bedöma är viktiga delar  
i en fullbordad kommunikativ process. Den innefattar  
inte endast själva den skapande akten”. 33

T

33)			Marner,	Örtegren	&	Segerholm	(2005).	Nationella	utvärderingen	av	grundskolan	2003	(NU	03)	Bild.	
Ämnesrapport	till	Rapport	253,	Skolverket,	s.	147.
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har	bildframställning.	Det	verkar	alltså	finnas	en	målhierarki	inom	ämnet	trots	att	
uppnåendemålen	i	kursplanen	inte	är	hierarkiskt	ordnade.	Redan	när	lärarna	planerar	
sin	undervisning	måste	de	ta	ställning	till	hur	och	vad	det	är	som	ska	bedömas	så	att	
genomförandet	av	undervisningen	och	bedömning	tydligt	länkas	samman.

undervisningens resultat i ett genusperspektiv
Det	finns	en	markant	skillnad	mellan	pojkars	och	flickors	slutbetyg	i	grundskolan,	
till	flickornas	fördel,	inte	minst	i	bildämnet.	Av	flickorna	har	ca	27	procent	Mycket	
väl	godkänt	jämfört	med	pojkarnas	8	procent	(se	tabell	nedan).	Av	flickorna	
har	45	procent	Väl	godkänt	jämfört	med	pojkarnas	31	procent.	När	det	gäller	
betyget	Godkänt,	så	har	26	procent	av	flickorna	fått	det	betyget	och	56	procent	
av	pojkarna.	I	övriga	ämnen	är	könsskillnaderna	också	märkbara,	men	inte	i	den	
grad	som	i	bildämnet.	Bild	är,	tillsammans	med	hem	och	konsumentkunskap,	
det	ämne	som	uppvisar	störst	betygsskillnader	till	flickornas	fördel,	uttryckt	i	
andel	Mycket	väl	godkänt.

Tabellen	ovan	illustrerar	skillnaden	mellan	pojkars	och	flickors	betyg	som	tydli
gast	syns	i	bildämnet.	Jämför	man	med	t.ex.	slöjd	och	svenska	är	tendensen	den
samma,	men	den	är	än	mer	utmärkande	i	bild.	I	slöjd	t.ex.	är	skillnaden	mer	mar
ginell,	sannolikt	beroende	på	att	de	två	slöjdarterna,	textil	och	trä	och	metall
slöjd,	också	är	traditionellt	könsuppdelade.	Slutsatsen	är	att	bildämnet	i	dess	
praktik	upplevs	som	mer	angeläget	för	flickor	än	för	pojkar.	

Tabell 4 slutbetyg i år 9 i bild, 2003 fördelad efter kön. tabellen är ej viktad. 34

Kön Ej uppnått 
målen Godkänd Väl godkänd Mycket väl 

godkänd Total

pojke 4,7 56, 0 31, 4 7, 9 100 

Flicka 2, 4 25, 9 45, 1 26, 6 100 

total 3, 5 41, 1 38, 2 17, 2 100 

34)	ibid.	s.114		
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Estetiska ämnen och bedömning
Synen	på	utvärdering	är	relativt	kontroversiell	inom	estetiska	ämnen	och	rör	sig	
inom	ett	brett	spektrum	av	synpunkter	och	tyckande.	Motstånd	till	att	bedöma	
och	utvärdera	estetisk	undervisning	kan	förekomma.	Enligt	Stake35	ser	många	
amerikanska	klasslärare	konst	som	en	känslornas	domän	och	som	en	motsats	till	
kognition.	Synen	på	konst	som	oändlig	och	omätbar	och	i	avsaknad	av	kriterier	
är	inkompatibel	med	skolans	ständiga	bedömning	och	utvärdering.	Innehållet	i	
de	estetiska	ämnena	ses	av	många	som	något	som	inte	kan	läras	och	inte	heller	
kan	utvärderas,	därför	finns	heller	inga	kriterier	för	lärande	och	utveckling.	

Implicit in what teachers said is the belief that creativity and expressiveness 
are natural and undirected. The artist´s inner world is the only factor leading 
the activity. Most teachers did not refer to art as hard work, perseverance, and 
struggle, nor to the role of learning skills and experimenting with materials and 
ideas. These views fit with the lack of evaluation I observed in classrooms.

Art education administrators should be aware of the consequences of this 
disavowal of cognitive skills. If there are no cognitive criteria, then it follows  
that there can be no intellectual progress, no learning.36

Dorn37	hävdar	krasst	att	vad	som	inte	tillåts	utvärderas	i	skolor	kan	inte	ens	sägas	
existera	medan	Eisner38	påpekar	att	förhållandet	mellan	undervisning	i	estetiska	
ämnen	(han	diskuterar	främst	Art)	och	bedömning	och	utvärdering	är	spänt.	
Förutsägbarhet,	rationalitet	och	precision,	som	betonas	i	testverksamhet	med	
psykometriska	metoder,	är	inte	kompatibelt	med	estetiska	läroprocesser.	Man	

utgåNgspuNKtEr INFör saMtal

35)		Stake,	R.	m.fl.	(1991).	Custom	and	Cherishing.	The	Arts	in	Elemenrary	Schools.		
Studies	of	U.S	elementary	schools	portraying	the	ordinary	problems	of	teachers	teaching,		
drama,	dance	and	the	visual	arts	1987–1990.	

36)	Bresler,	L.	(1991).	Washington	and	Paire	Elementary	Schools,	Danville,	Illinois.	
37)	Dorn,	Ch.	M.	(1999).	Mind	in	Art:	Cognitive	Foundations	in	Art	Education.
38)	Eisner,	E.	W.	(1996).	Overview	of	Evaluation	and	Assesment:	Conceptions	in	Search	of	Parctice.
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söker	i	ett	test	ett	korrekt	svar,	medan	man	i	estetisk	verksamhet	söker	gestalta	
helheter,	konfigurationer	och	personliga	erfarenheter.	
Eisner	ger	dock	i	sin	artikel	några	argument	för	bedömning/utvärdering	inom	este
tiska	ämnen.	Utbildare	behöver	kunna	utvärdera	resultatet	av	sina	ansträngningar	
för	att	skydda	elever	från	undermålig	undervisning	och	illa	utformade	kursplaner.	
Föräldrar	och	allmänhet	behöver	förvissas	om	att	skolan	tar	professionellt	ansvar	
för	de	ekonomiska	medel	de	använder.	Vidare	innebär	avsaknad	av	utvärdering/
bedömning	ett	intellektuellt	vakuum	som	förhindrar	pedagogisk	utveckling.

Bedömningskriterier i Nu 03
Den	processtudie	som	genomfördes	på	ett	antal	skolor	i	NU	03,	gav	möjlighet	
att	studera	avvägningar	mellan	kriterier	och	pröva	dessa	i	relation	till	konkreta	
arbetsuppgifter.	Processtudien	gav	viss	värdefull	tilläggsinformation	till	frågan	
om	bedömning.	Det	övervägande	intrycket	efter	att	ha	tagit	del	av	portföljer,	
processloggar,	elevenkäter	samt	lärarnas	bedömningar	är	att	det	över	lag	är	god	
kvalitet	på	bildframställningen	i	skolorna.	

Eleverna	uttrycker	dock	att	de	mycket	sällan	arbetar	på	ett	sätt	som	påminner	
om	det	de	gör	när	de	ombeds	dokumentera	i	processloggar.	Det,	liksom	innehållet	
i	främst	texterna	i	processloggarna,	visar	att	eleverna	vid	de	undersökta	skolorna	
inte	är	vana	vid	att	resonera	kring	arbetsprocesser	och	resultat	i	bild.	Det	stärker	
tanken	om	att	det	finns	ett	behov	av	att	lyfta	fram	reflektionsperspektivet	såväl	i	
uppnåendemål	som	i	den	faktiska	undervisningssituationen.	En	synpunkt	är	att	
om	loggböcker	ska	användas	som	ett	led	i	att	förstärka	elevers	och	lärares	för
måga	att	se	och	bedöma	arbetsprocessen,	kan	det	vara	klokt	att	eleven	snarare	
beskriver	intentioner,	idéer	och	tankar	kring	arbetet,	än	att	ge	rena	beskrivningar	
av	vad	som	gjorts.	

I	samband	med	lärarnas	omdömen	om	elevernas	prestationer	under	process
studien	tillämpades	Lindströms	kriterier.39	Följande	sju	kriterier,	tre	produkt	
och	fyra	processkriterier	prövades	(inom	parentes	anges	de	förenklade	kriterier	
som	eleverna	tog	del	av):	

39)		Lindström,	L.	(1999).	Portföljvärdering	av	elevers	skapande	i	bild.	Skolverket.	Stockholm.	Liber
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Produktkriterier:	1.	Förverkligande av intentionen med bilden	(Måluppfyllelse),		
2.	Färg, form och komposition	(Bildens	formspråk),	3.	Hantverksskicklighet (Hant
verk).	

Processkriterier:	4.	Undersökande arbete	(Envishet	och	tålamod),	5.	Uppfin-
ningsförmåga (Fantasi	och	djärvhet),	6.	Förmåga att utnyttja förebilder	(Kunna	
lära	av	andra),	7.	Förmåga till självvärdering	(Självkännedom).	

Till	dessa	tillkommer	ett	åttonde	kriterie:	Sammanfattande omdöme.	Till	varje	
kriterium	följer	nivåbeskrivningar	som	ordnar	fyra	nivåer	kvalitativt	inom	varje	
enskilt	kriterium.

Kriterierna	uppfattades	av	lärarna	som	relevanta,	men	för	tidskrävande	att	
applicera	vid	bedömning	av	samtliga	elevers	arbeten.	Forskarna	i	NU	03	drog	i	
processtudien	slutsatsen	att	Lindströms	kriterier	förefaller	fungera	rätt	väl	som	
bedömningsgrund.	Problemet	med	kriterierna	är	dock	att	antalet	elever	som	
undervisas	per	vecka	och	gruppstorlekarna	i	relation	till	antalet	kriterier	och	
antalet	genomförda	arbeten	och	projekt	per	termin	försvårar	möjligheterna	till	
en	fördjupad	individuell	bedömning,	som	omfattar	ett	beaktande	av	samtliga	
kriterier	vid	olika	tillfällen	per	termin.

Lindströms	kriterier	skulle	å	ena	sidan	kunna	komprimeras	och	å	andra	sidan	
kompletteras	med	presentationsaspekter.	Kriterierna	bör	i	huvudsak	täcka	tre	
variabler:	process-, produkt-,	och	presentationsvariabler.	Ser	vi	till	bedömningen	
kan	tre	kriterier	skiljas	ut:	ett	processkriterium	som	sammanfattar	skapande
processen,	ett	produktkriterium	som	sammanfattar	det	färdiga	arbetet	och	ett	
presentationskriterium	som	sammanfattar	presentation,	analys,	tolkning	samt	
spridning	av	arbetet.	Dessa	tre	kriterier	fogas	samman	till	ett	omdöme	av	läraren.	
Beroende	på	hur	målet	med	arbetet	formulerats,	hur	målskrivningen	fäster	vikt	
vid	hur	arbetet	genomförts,	samt	efter	viktning	av	presentationsaspekterna	i	
målskrivningen,	fastställs	omdömet.	

Elever behöver veta på vilka grunder de blir bedömda 
NU	03	visar	att	bild,	musik,	hem	och	konsumentkunskap	och	slöjd,	är	de	ämnen	
som	har	högst	andel	elever	(ca	40	procent)	som	inte	anser	sig	få	veta	vad	som	
krävs	för	ett	visst	betyg.
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För	att	stärka	elevers	kunskap	om	bedömning	i	ämnet	kan	bildläraren	i	ett	tema	
eller	projekt	själv	formulera	kriterier	och	nivåer	att	uppnå	i	det	specifika	pro
jektet.	På	det	sättet	blir	det	vid	genomförandet	tydligare	vad	målet	är	och	vad	
bedömningen	fokuserar	på.	

Lindström	ger	några	anvisningar	till	hur	nivåbeskrivningarna	kan	utformas.40	

Beskrivningarna	bör	vara	så	pass	generella	så	att	sambandet	med	övergripande	
mål	framgår.	Nivåer	som	gäller	endast	ett	visst	projekt	blir	mer	konkreta	och	
lättare	att	tillämpa,	men	skymmer	lätt	ett	vidare	perspektiv	och	elevers	och	lära
res	handlingsutrymme.	De	ska	vidare	vara	beskrivande	för	specifik	kvalitativ	
kompetens	på	respektive	nivå,	det	handlar	inte	om	endast	mer	eller	mindre	i	
kvantitativ	bemärkelse	eller	en	enkel	värdering	i	termer	av	bättre/sämre.	Nivån	
ska	också	beskrivas	i	parallella	termer,	inom	samma	kriterium.	Det	är	inte	bra	att	
föra	in	delar	av	ett	annat	kriterium	eller	andra	bedömningsgrunder	på	en	annan	
nivå	och	nivåerna	ska	varken	vara	för	många	eller	för	få.	Tre	kan	räcka	utifrån	den	
kvalitativa	skillnad	som	är	önskvärd	att	uppmärksamma	mellan	de	olika	nivåerna.	
Det	viktiga	är	inte	finfördelningen,	utan	snarare	de	olika	dimensionerna.	

Bedömning	och	utvärdering	är	viktiga	kvalitetssäkrande	element	inom	bild
ämnet,	som	av	tradition	inte	beaktat	dessa	aspekter	av	undervisningen.	Upp
märksamhet	på	genomförandet	av	undervisning	i	relation	till	mål	och	bedömning	
av	uppnåendemål,	kan	vara	ett	sätt	för	läraren	att	djupare	reflektera	över	ämnets,	
sin	egen	och	elevernas	roll.	Utvecklandet	av	kriterier	och	nivåbedömning	ger	en	
möjlighet	för	eleverna	som	deltar	i	en	undervisningssituation	att	samordna	sina	
förväntningar	och	förtydliga	sina	intentioner	med	undervisningen.

Lindströms	kriterier	kan	tillsammans	med	presentationsorienterade	kriterier,	
utgöra	en	bra	utgångspunkt	för	en	god	relation	mellan	mål,	undervisning	och	
bedömning	där	arbete	med	medier	inkluderas.	T.ex.	kriteriet	hantverksskicklighet	
innefattar	både	arbete	med	bild	för	hand	och	kompetens	i	digital	bildhantering.	
För	att	bildämnet	ska	bli	mer	av	ett	kommunikationsämne	behöver	man	betona,	i	
uppnåendemål	och	kriterier,	både	processen	och	den	kommunikativa	förmågan.	
De	nivåer	som	tidigare	diskuterats	när	det	gäller	konstförståelse	och	förståelse	av	

40)		Lindström,	L.	(2002).	Produkt	och	processvärdering	i	skapande	verksamhet.		
I:	Att	bedöma	eller	döma.	Skolverket.	Stockholm.
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mediebilder	kan	vara	ett	sätt	att	bedöma	elevers	bildanalys	och	synpunkter	på	i	
samband	med	konst	och	bildsamtal.

Bedömningens	relation	till	hela	lärandeprocessen	bör	betonas	och	ej	endast	till	
betygen.	Införs	ett	mer	flerstämmigt	perspektiv	också	i	bedömningen	vidgas	den	
till	att	vara	en	ständigt	återkommande	aktivitet	mellan	elever	och	mellan	lärare	
och	elev.	Bedömningen	blir	därmed	en	del	i	den	kommunikativa	processen,	där	
varje	elev	får	möjlighet	att	såväl	ge	som	få	synpunkter,	också	av	andra	elever,	på	
sitt	arbete.	Även	läraren	kan	få	synpunkter	på	sitt	arbete.	På	så	vis	kan	bedömning	
avdramatiseras	och	bli	en	del	av	den	dialogicitet	och	interaktivitet	som	idealt	
präglar	kreativa	miljöer.	En	förstärkt	satsning	på	att	synliggöra	relationen	mellan	
kriterier,	uppnåendemål	och	betyg	är	viktigt	för	bedömningen.

I	boken	Studio Thinking – The Real Benefits of Visual Arts Education41,	som	
handlar	om	de	färdigheter	som	övas	 i	bildämnet	 i	USA,	diskuteras	ett	antal	
färdigheter	som	tränas	vid	framställning	av	bl.a.	bilder.		Dessa	färdigheter	på
minner	mycket	om	de	kriterier	som	Lindström	diskuterat.	Här	relateras	fär
digheterna	mer	till	observationer	som	forskarna	iakttar	av	det	lärande	som	sker	i	
excellenta	skolmiljöer.	Arbetet	går	här	ut	på	att	systematiskt	dokumentera	under
visningen	inom	bildområdet	och	att	särskilja	vilket	specifikt	lärande	som	sker.	

svårigheter att styras av mål för estetiska läroprocesser
En	för	de	estetiska	ämnena	viktigt	reflektion	vad	gäller	mål,	genomförande	och	
bedömning	är	att	en	alltför	ensidig	inriktning	mot	mål	att	uppnå	i	kursplanerna	kan	få	
negativa	konsekvenser	för	en	allsidig	utveckling	av	eleverna.	Det	hävdas	i	Skolverkets	
lägesbedömning.	Enligt	Folkestad	&	Lindgren42	är	den	uppfattningen	företrädd	även	
i	deras	intervjuer,	som	är	en	del	av	forskningen	kring	Skola	utan	timplan:

Lärare i musik och bild ser problem med det rationella tänkandet kring kunskap 
som målformuleringen för med sig och menar att uppnåendemålen får en starkare 
betydelse då regleringen av tiden är borttagen. /…/ I det goda mötet kan  

41)	Hetland,	L.	m.fl.	(2007).	Studio	Thinking	–	The	real	benefits	of	Visual	Arts	Education
42)		Folkestad	&	Lindgren	(2003).	Tiden	och	skolans	musikaliska	och	estetiska	verksamhet.	

Musikhögskolan.	Göteborgs	universitet.
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en konstnärlig process äga rum, vilket gynnar unga människors identitetsskapande. 
Det är också utifrån dessa utgångspunkter som lärarna i bild och musik arbetar, 
vilket i högre utsträckning kan relateras till strävansmål i läroplanen och 
kursplanerna.43 

Ett	sätt	att	förstå	citatet	är	att	det	är	av	vikt	för	läraren	att	inte	definiera	alltför	
snäva	mål	så	att	genomförandet	av	undervisningen	standardiseras	i	så	hög	ut
sträckning	att	lärarens	och	elevens	kreativitet	blir	lidande	och	att	strävan	efter	
likvärdighet	blir	en	strävan	efter	likhet.	Krav	på	en	mer	likvärdig	bedömning	av	
elevernas	prestationer	får	inte	leda	till	att	estetiska	läroprocesser	och	att	genom
föra	projekt	undviks	till	förmån	för	träning	inför	mätbara	och	ickeautentiska	
prov.	En	sådan	tankefigur	kan	kanske	hjälpa	till	att	förstå	skillnaden	i	utfallet	
när	det	gäller	synen	på	måluppfyllelse	och	de	betyg	som	eleverna	har	 fått.	
Bland	lärare	i	estetiska	ämnen	kan	det	alltså	finnas	en	skepsis	till	kursplanernas	
definitiva	karaktär	när	det	gäller	uppnåendemålen	i	relation	till	kvaliteter	i	de	
estetiska	ämnenas	läroprocesser.	Detta	borgar	för	att	lärarna	kan	tjäna	på	att	
utnyttja	strävansmålen	för	att	stärka	processens	betydelse	i	bildämnet.

Bedömning är en del av lärandet
Lindström44	menar	att	man	över	tid	rört	sig	från	bedömning	av	kunskaper	och	
färdigheter	i	riktning	mot	en	bedömning	av	förståelse,	förmågor,	kreativitet	
och	kommunikation.	Från	att	ha	varit	en	normbaserad	och	kontrollerande	be
dömning	av	produkter	har	bedömning	idag	tonvikten	på	en	kriteriebaserad	
bedömning	av	processer	i	syfte	att	befrämja	och	diagnostisera	lärande.	Förr	ägde	
en	bedömning	rum	vid	ett	skriftligt	prov	vid	ett	tillfälle	och	summerades	i	en	
poängsats	som	resulterade	i	ett	betyg.	Det	är	exempel	på	summativ	bedömning,	
det	vill	säga	bedömningen	har	summerat	vad	eleven	kan	vid	ett	visst	tillfälle.	Allt	
oftare	studeras	vid	bedömning	snarare	framsteg	samt	starka	och	svaga	sidor	i	
ett	sammanhållet	undervisningsperspektiv.	Detta	kallas	formativ	bedömning,	
som	handlar	om	att	följa	elevernas	läroprocess	och	stimulera	lärandet.	Formativ	

43)		ibid	sid.	37
44)		Lindström,	L.	(2003).	Hur	bedömer	man	estetiska	läroprocesser?
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bedömning	skulle	kunna	beskrivas	som	”bedömning	för	lärande”	och	summativ 
bedömning	som	”bedömning	av	lärande”.

Förr	bedömde	läraren	enväldigt.	I	nuvarande	system	betonas	att	lärare	och	
elever,	även	föräldrar,	har	förståelse	och	en	fungerande	kommunikation	kring	vilka	
krav	som	ställs.	Det	är	eftersträvansvärt	att	lärare	och	elever	tillsammans	bedömer	
det	lärande	som	äger	rum.	Från	att	tidigare	ha	varit	två	separerade	moment,	vävs	
i	den	formativa	bedömningen,	undervisning	och	bedömning	ihop.	Det	behövs	
ett	gemensamt	bedömningsspråk	som	bygger	på	de	kvalitativa	nivåerna	av	ele
vernas	kunnande.	Detta	är	en	förutsättning	för	att	åstadkomma	en	mer	likvärdig	
bedömning	och	betygssättning.	För	eleven	visar	bedömningen	vad	som	är	viktiga	
kunskaper	inom	ett	område	men	också	på	vilka	olika	sätt	eleven	kan	visa	sina	
kunskaper.	Underlaget	som	bedöms	kan	se	olika	ut;	portföljer,	loggar,	gestaltningar,	
utåtriktad	verksamhet	etc.	I	Att visa vad man	kan	skriver	Lisa	Björklund:	

Vill vi att alla elever ska kunna undersöka, analysera, resonera och tolka måste  
vår bedömning spegla detta. Även hur resultatet av en bedömning presenteras har 
stor betydelse. Om ett resultat presenteras i form av en ensam siffra eller bokstav  
så kan det vara långt ifrån en strävan att beskriva elevers prestationer i termer av  
vad de kan och det är också långt ifrån komplexiteten hos det som är avsett 
att bedömas. Andra sätt att presentera resultat från en bedömning är alltså 
eftersträvansvärt. Här kan beskrivningar av en elevs kunnande fylla en viktig 
funktion. Det är då angeläget att olika aspekter hos ämnet belyses.45   

Lindström46	diskuterar	tidsaspekten	i	bildskapande	i	ett	processuellt	perspektiv.	Det	
vore	önskvärt	att	bedöma	elevers	skapandeprocesser	såväl	som	produkter	av	deras	
skapande.	En	sådan	fördjupad	beskrivning	av	den	skapande	förmågans	utveck
ling	kräver	i	så	fall	en	infallsvinkel	i	bedömningen	som	förmår	synliggöra	elevers	
kreativitet	i	ett	mer	mångdimensionellt	och	tidsmässigt	vidare	perspektiv	för	att	
synliggöra	intentionen	och	hela	processen	av	skisser	och	modifikationer	på	väg	mot	
en	färdig	bild.	Detta	kan	ske	t.ex.	genom	skisser,	utkast,	reflektioner	i	loggböcker,	
förebilder	som	verkat	inspirerande,	samt	det	avslutande	resultatet/verket.	

45)		Björklund,	L.	(2004).	Pedagogisk	bedömning	–	stöds	den	i	ämnesprovet		
I:	Visa	vad	man	kan.	Skolverket.		s.	116.

46)		Lindström,	L.	(1999).	Portföljvärdering	av	elevers	skapande	i	bild.
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En	bildlärare	känner	väl	till	de	svårigheter	vid	bildsamtal	kring	elevers	bilder	som	
föreligger	i	ett	klimat	där	idéer	om	fritt	skapande	dominerar	och	där	den	skapade	
bilden	ses	som	en	individuell,	originell	och	personlig	inre	bild	som	uttrycker	känslor.	
Svårigheten	vid	bedömningen	är	att	den	då	ofta	inte	längre	gäller	den	aktuella	bilden,	
utan	istället	den	person	som	framställt	bilden.	Detta	försvårar	kritik	och	bedömning,	
såväl	i	grupp	som	mellan	elev	och	elev	och	mellan	lärare	och	elev.	Här	kan	kriterier	
vara	till	hjälp	som	underlag	vid	såväl	bildsamtal	som	vid	bedömning.	

Undervisningens	förlopp	kan	illustreras	som	en	utbildningstriad	som	inne
fattar	(1)	utbildningsmål	och	kursplan	(2)	genomförande	av	utbildning	och	läro
processer	samt	(3)	examination,	bedömning	och	utvärdering.

De	tre	delarna	står	i	ett	förhållande	till	varandra	på	så	sätt	att	om	man	modifierar	
en	del	så	bör	det	påverka	de	andra	delarna.	Ett	sådant	helhetsperspektiv	kan	i	en	
analys	t.ex.	leda	till	uppfattningen	att	genomförandet	av	en	kurs	inte	stämmer	med	
målen,	eller	att	en	examination	inte	sker	på	vissa	av	kursens	delar,	utan	endast	på	
andra	(t.ex.	mer	lättexaminerade)	delar.	

En	utvärdering/examination	kan	vidare	innebära	att	kursens	läroprocesser	
måste	modifieras.	Detta	helhetsperspektiv	kan	också	synliggöra	utvärdering	och	be
dömning	som	ett	naturligt	och	viktigt	kvalitetssäkrande	inslag	i	undervisningen,	
snarare	än	som	enbart	ett	sätt	att	rangordna	elever/studenter/kurser/skolor.	Hel
hetsperspektivet	synliggör	bedömning	och	utvärdering	på	så	sätt	att	det	inte	längre	
ligger	som	ett	dolt	inslag,	utanför	kursen.	Istället	relateras	det	till	mål	och	undervisning	
och	kan	aktualiseras	såväl	innan	som	under	och	efter	kursens	avslutande.	
  Uppmärksamhet	på	utbildningstriaden,	att	se	genomförandet	i	relation	till	mål	
och	bedömning	av	uppnåendemålen,	kan	vara	ett	sätt	för	läraren	att	djupare	
reflektera	över	ämnets,	sin	egen	och	elevernas	roll.	Utvecklandet	av	kriterier	och	
nivåbedömning	kan	förtydliga	verksamheten	i	bildundervisningen.	

Utbildningsmål och kursplan

Genomförande av utbildning och läroprocesser Examination, bedömning och utvärdering

Bild 3 utbildningstriaden
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Fler  
frågor?

         Huvudfrågan rör vilka bedömningsformer som bäst gagnar elevens 
kunskapsutveckling i bildämnet och hur det hänger ihop med vad  
som ska läras och hur lärandet går till.

1.  Några forskare hävdar att det inte är fruktbar att bedöma elevernas 
prestationer i bild genom tester eller prov. Eisner, däremot hävdar motsatsen. 
Hur förs diskussionen på din eller andra skolor du har jobbat på?

2.  Hur kan underlag för bedömning byggas in i specifika uppgifter inom 
bildämnet, så att elevernas förståelse för syfte och vad som krävs för 
prestationer tydliggörs? 

3.  Hur kan underlag för bedömning generellt förbättras och  
kommuniceras med eleverna?

4.  På vilka sätt kan utvecklandet av ett professionellt bedömningsspråk  
ske i skolan i allmänhet och inom bildämnet i synnerhet?

�.  I vilken mån bör eleverna själva aktivt värdera sina insatser och  
hur kan detta i så fall uppmuntras och utvecklas metoder för?  
Hur kan arbete med portofolio utvecklas?

�.  Hur kan formativ bedömning (individuella utvecklingsplaner, 
etappredovisningar) och summativ bedömning (betyg, skriftliga 
omdömen) samverka och aktivt bidra till elevens lärande?

�.  Lindströms kriterier uppfattades av lärarna i NU 03 som relevanta men 
tidskrävande. På vilket sätt ser du att dessa kriterier kan användas i din/er 
undervisning som bedömningsgrund för ditt och dina elevers arbete?
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Bild – en samtalsguide om kunskap,  
arbetssätt och bedömning

Vad kan vi lära av bilderna från nationella utvärderingen av grundskolan, NU 03? 
Denna samtalsguide i bild erbjuder lärare i arbetslag och ämneslag ett konkret verk
tyg för att reflektera över och samtala om undervisningens innehåll, arbetssätt 
och bedömning. Den innehåller viktiga slutsatser från NU 03 med efterföljande 
utgångspunkter och diskussionsfrågor att lyfta i skolans olika samtalsarenor eller 
för egen kompetensutveckling. 

Vad behöver vi vidareutveckla i de olika ämnena och vad kan vi i arbetslag och 
ämneslag lära av varandra för ytterligare framsteg i elevernas lärande? NU 03 har gett 
ett rikt material som kan ligga till grund för grundskolors och kommuners utveck
lingsarbete.

Förhoppningen är att detta stödmaterial kan bidra till skolornas arbete med 
att fördjupa det professionella samtalet om skolans kunskapsuppdrag. Det handlar 
om att skapa en gemensam syn på hur läro och kursplanens mål bör gestaltas i 
undervisningen och därmed bygga upp en gemensam aktionsplattform för att skapa 
likvärdiga villkor för lärandet inom skolan och mellan skolor.

www.skolutveckling.se
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