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Sammanfattning 

 
I denna uppsats undersöks hur bildlärare i högstadiet ser på bedömning och betygsättning av 

elever, och problematik inom området. Utifrån tidigare läroplanen Lpo 94, kursplanen i bild 

och Skolverkets utkast till ny kursplan studeras området.  I och med en reform av läroplaner 

så har studien även inkluderat en fördjupning i Skolverkets olika utkast på förslag av kursplan 

och nytt betygssystem för att jämföra med den gamla Lpo 94. Kvalitativa intervjuer med 

bildlärare har genomförts. Litteraturstudier – som bland annat innehållit historiska 

tillbakablickar av läroplaner – samt studier av dagens läroplan har genomförts. Resultatet 

visar att informanterna har skilda uppfattningar kring bedömning och betygsättning och att de 

även använder olika former av hjälpmedel för vad de anser kan underlätta bedömningsarbetet. 

Informanterna har även visat olika syn på Skolverkets förslag av ny kursplan och vad 

eventuella förändringar i undervisningen som måste göras i och med det. Samtliga 

informanter visar dock en önskan om tydligare skrivna mål och kriterier i kursplanen, dock 

visas en oenighet i huruvida ett nytt betygssystem med en flergradig skala kan bidra till en 

rättvisare och likvärdigare bedömning och betygsättning av bildelever. 

 

 

 

Nyckelord: Bedömningsproblematik, Betygssystem, Bildämne, Likvärdighet, 

Läroplansreform, Skapandeprocess 
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1. Inledning 

 

En femton årig flicka, Anna, sitter vid sitt arbetsbord i bildsalen och tittar på sin 

målning som ligger framför henne, hon tänker att äntligen så är den klar och att 

hon hann trots att hon har varit borta mycket från lektionerna. Hon synar bilden 

lite till och känner att hon blev väldigt nöjd med den, den är riktigt bra. Hon 

sneglar på sin kompis Karins målning som ligger bredvid hennes. Hon vet att 

Karin har varit på varenda lektion och kämpat väldigt hårt med sin målning, 

både genom att hon arbetat länge med att skissa olika motiv men också att själva 

målningen har fått ta tid och blivit väl genomarbetad. Själv vet Anna med sig att 

hon inte har riktigt kämpat så mycket med sin bild, och det där med att skissa 

och åter skissa som läraren påpekar hela tiden tycker hon är överskattat och 

hoppade över det den här gången. Hon tittar lite till på Karins bild. Hon tycker 

inte att Karins bild blev särskilt bra i alla fall, hennes egen blev mycket bättre så 

varför lägga så mycket tid och energi på en målning som det ändå kommer att 

bli ett VG, eller kanske även ett MVG. Anna vet med sig att hon är bland de 

bästa i klassen på att måla så hon brukar inte behöva anstränga sig så mycket, 

hon vet ju ändå att hon kommer att få bra betyg. 

 

Detta fiktiva scenario kan vara en vanligt förekommande situation som en bildlärare möts av. 

Hur ska dessa två elever bedömas? Vem av flickorna är det som är värda ett bättre betyg? Är 

båda två värda ett högt betyg? Ska Anna som är en begåvad elev i bild få ett MVG för sin 

målning som enligt henne själv är mycket bra även om hon slarvat med förarbetet och varit 

borta en hel del? Eller ska Karin som inte är lika ”duktig” som Anna få det efterlängtade 

betyget för sin välarbetade målning och som kanske inte ens kommer i närheten av Annas 

målning i skicklighet och utförande? 

 

För en utomstående oerfaren person så skulle svaret förmodligen bli att det borde vara Anna 

som får det högsta betyget eftersom hennes slutprodukt var mycket bättre än Karins. Men en 

lärare måste se till helheten, inte bortse från processen och tanken bakom arbetet för att det 

ska bli en rättvis bedömning av det. Det kan dock vara lätt att glömma bort att tänka på när 

det är en duktig elev, att ta för givet att deras arbetsprocess varit bra. Eleverna bör få tid till att 

hinna fundera och analysera sina jobb. Detta för att ändra och pröva nya infallsvinklar och 
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metoder på vägen, så att de inte bara arbetar på i trygga säkra spår, med det som de vet går 

hem hos läraren. 

 

 Då kriterierna i läroplanen för bildämnet kan upplevas vaga och diffusa är det upp till varje 

enskild bildlärare att tolka kriterierna och hur betygen ska sättas. Under läroplanen för de 

frivilliga skolformerna; Lpf 94, och även i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet; Lpo 

94, står det att läsa i kapitel 1, under rubriken En likvärdig utbildning:  

 

 Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen föreskriver 

att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. 
1
 

 

Definitionen ”likvärdig” är ett begrepp som används för att förklara exempelvis att all 

undervisning ska ha en jämbördighet genom hela landet, oberoende på vilken skola eller 

lärare eleven har. Bildläraren har då en stor och viktig uppgift att bemästra vid bedömning 

och betygsättning av elever men också vid upplägg av planering och innehåll av lektionerna, 

då läraren inte har så tydliga riktlinjer och direktiv att utgå ifrån. Det är helt och hållet på 

lärarens egna och kanske ibland personliga intressen som kan vara styrande i dessa fall, som 

författaren Tomas Krokmark diskuterar i sin artikel Undervisningsmetodik som 

forskningsområde
2
:  

 

Lärarens tolkning av och syn på undervisningsinnehållet i kombination med ämnets 

vetenskapliga och skolämnesorienterade egenidentitet och det sätt varpå detta innehåll 

presenteras av läraren i aktiv undervisningshandling tycks grundläggande för vilket eget 

förhållningssätt eleven utvecklar till kunskapen och till vad han eller hon lär sig.
3
 

 

Bildämnet kan inte bli likvärdigt genom hela landet om det ofta grundas på lärarens eget 

intresse och behov.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, Kap.1. Skolans värdegrund och uppgifter, Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, Kap. 1, Skolans värdegrund och uppgifter. 
2
 T. Krokmark.  Undervisningsmetodik som forskningsområde.(1997).  I  Michael Uljens (red.) Didaktik – teori, 

reflektion och praktik. (Sid. 77-97). Lund: Studentlitteratur  
3
 Ibid. Sid 90 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka bedömning och betygsättning av bildelever i 

högstadiet genom att: 

- Undersöka hur lärarna förhåller sig till betygsättning och bedömning i bildämnet. 

- Se vad lärarna har för åsikter om den nya läroplanen Lgr 11. 

- Utreda hur litteratur förhåller sig till betyg och bedömning . 

Kommentar till syfte: 

Då denna undersökning gjordes redan 2009 har den nya läroplanen Lgr 11 redan kommit i 

bruk
4
, emellertid så är vikten av denna studie lärarnas syn och uppfattning på betygsättning 

och bedömning av bildelever. 

 

3. Frågeställningar 

Utifrån syftet med denna studie undersöks dessa frågor: 

 Hur förhåller sig lärarna till betygsättning och bedömning i bildämnet? Finns det 

någon problematik kring detta moment? 

 Vad har lärarna för hjälpmedel vid bedömning? 

 Vad har lärarna för förhållande till styrdokumenten och åsikter om den nya läroplanen 

Lgr 11? 

 Hur förhåller sig litteratur om betygsättning och bedömning i bild? 

 

4. Metod 

I min studie har jag gjort litteraturstudie där jag har läst varierad litteratur rörande betyg och 

bedömning, även läroplaner, kursplaner och svensk utbildningshistoria för att få bakgrund och 

förståelse om hur det svenska skolsystemet har tillkommit och är uppbyggt. Jag har även tagit 

del av Skolverkets hemsida och dess erbjudande av olika informationer och nyheter 

beträffande skolan, bedömning och betygsättning. Utöver detta har jag även tagit del av och 

läst andra studenters examensarbeten
5
 rörande detta ämne, för att bland annat titta på deras 

frågeställningar och resultat för att se vad de kommit fram till och om det funnits användbart 

material för mig att använda i denna studie.  

                                                 
4
 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan. Läroplan 

för grundskolan, Lgr 11. (2013-06-12) 
5
 A. Högdalh-Granberg, & A. Bergström.(2007). Betygsättning: I ämnet bild på gymnasienivå. Studentuppsats. 

Umeå Universitet, Estetiska ämnen: Lärarutbildningen Umeå. 
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Vidare har jag i min studie använt mig av kvalitativa intervjuer – som författarna Bo 

Johansson och Per Olov Svedner även nämner i sin bok Examensarbetet i lärarutbildningen.
6
  

Kvalitativa intervjuer bygger på friare formulerade frågor som kan varieras på olika sätt 

beroende på situation och informant. Genom att låta informanten få tid till att fundera och 

svara på frågorna och att det även finns utrymme för följdfrågor och kompletteringar hoppas 

man med denna metod på att få ut så mycket information som möjligt av informanten. 

   

4.1 Urval 

Valet av informanter gjorde jag med hjälp av min handledare vid min senaste 

Verksamhetsförlagda Utbildning (VFU). Hon rekommenderade tre bildlärare som hon ansåg  

hade olika erfarenheter och arbetslängd inom läraryrket, och dels för att hon trodde att dessa 

personer hade mycket att berätta. Jag hade även fått tag på ännu en lärare men som senare 

avböjde då hon ansåg att hon inte hade tid och möjlighet att medverka i en intervju. En 

önskan hade varit fler informanter för att få ännu mer information och synpunkter på 

bedömningsfrågorna. 

     

4.2 Procedur 

Inför intervjuerna som jag skulle göra så hade jag fördjupat mig i litterattur berörande ämnet 

betygsättning och bedömning. Jag tog även del av Skolverkets hemsida där information fanns 

att hämta i detta ämne, såsom läroplaner och kursplaner. Utifrån detta och från egna 

funderingar och iakttagelser från tidigare verksamhetsförlagd utbildning, formulerades och 

framställdes nio grundfrågor som utgår från studiens syfte och frågeställningar. Jag har 

intervjuat tre bildlärare på olika högstadieskolor i Västerbotten. Vid intervjutillfällena så 

träffade jag två av informanterna på respektive arbetsplats och en tredje i sitt hem – då hon 

var ledig den dagen som intervjun skulle utföras. Jag började varje tillfälle med att introducera 

mig själv och mitt syfte med studien. Under intervjuerna har jag ställt mina frågor och 

inväntat svar men också ställt följdfrågor eller bett informanterna att precisera sina svar. 

Informanterna har även fått ta del av utskrivet material från Skolverkets hemsida som visat 

den nya läroplanen Lgr 11, kursplan o s v Under intervjuernas gång har jag valt att göra 

anteckningar i stället för ljudinspelningar då en av informanterna ställde sig negativ till att bli 

inspelad. Med de antecknade svaren från varje intervju har jag sedan sammanställt svaren på 

varje fråga för att sedan analysera svaren. 

                                                 
6
 B. Johansson, & P-O. Svedner. (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapföretaget. Sid. 41-

43 
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4.3 Etik  

Som nämnts ovan, har jag intervjuat tre bildlärare på olika högstadieskolor i Västerbotten, och 

har behandlat insamlat data konfidentiellt, enligt de anvisningar som etiska rådet för forskning 

föreskriver, d v s jag har inte utgett informanternas namn, utan valt att kalla dem Lärare A, B 

och C. Jag har inte utgett informanternas åldrar, utan endast att de är kvinnor och hur länge de 

varit verksamma som bildlärare. Respektive lärares arbetsplatsers namn nämns inte för att 

undvika igenkännande.
7
  

 

4.4 Intervjufrågor 

Dessa nio grundfrågor sammanställde jag utifrån studiens syfte och frågeställningar. Under 

intervjuerna kunde även följdfrågor förekomma vilket jag i vissa fall valt att ta med eller inte i 

resultatet beroende på om frågorna med följande svar har varit relevanta till denna studie. 

 

1. Hur ser du på bedömning och betygsättning i bildämnet? 

 

2. Hur mycket eller hur lite hjälp anser du att du har av styrdokumenten och 

kursplanerna? 

 

3. Om du läser igenom punkten ”Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av nionde 

skolåret” i kursplanen för bild, kan du kommentera dem? Svårt eller lätt att bedöma 

uppnående mål? 

 

4. Hur väl känner du till Skolverkets förslag på nya kursplaner och betygsystem? 

 

5. Läs igenom Skolverkets utkast som är daterat 2009-11-23, rörande förslaget av ny 

kursplan i bild och betygsystem, vad kan du ge för kommentarer till den? Vad ser du 

för eventuella förändringar? Hur upplevs syftet och målen? 

 

6. Vilka förändringar tror du måste göras i din undervisning i och med införandet av ny 

kursplan? 

 

7. Har du någon/några hjälpmedel vid bedömning och betygsättning? 

 

8. Vad skulle du vilja se för förändring för att förbättra och underlätta bedömning och 

betygsättning i bildämnet för att den ska bli så rättvis och likvärdig som möjligt? 

 

9. Skolverket har i samband med förslaget om nya kursplaner och nytt betygsystem även 

förslagit att införa ett nationellt prov i bild, vad anser du om detta? Är det möjligt att 

utföra ett sådant prov och hur skulle det utföras i sådana fall anser du? 

 

 

 

                                                 
7
 C. Stensmo. (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala: Kunskapsföretaget. Sid. 26-27 
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5. Bakgrund 

Anledningen till att jag valt att fördjupa mig i detta ämne är att jag under mina 

verksamhetsförlagda perioder av lärarutbildningen har känt och sett att bedömning och 

betygsättning av elever i bilden har föranlett en del frågetecken och oklarheter. Detta har 

bidragit till att jag har känt en viss förvirring och osäkerhet inom området, dels när lärare,    

men även elever  har uppvisat att även de inte har riktigt klart i hur och vad som krävs eller 

förväntas av dem.  

 

Jag frågade mig själv hur det kommer sig att det är så eller om jag bara haft oturen att vara på 

sådana skolor där det är lite vagt formulerat med kriterierna. Jag antar att så är inte fallet. 

Bildämnet är ett svårt ämne att bedöma då det inkluderar så många olika moment; färglära, 

konsthistoria, olika tekniker och material med mera. Med alla dessa varierande moment 

kommer även dilemman som lärare ställs inför; vad det är man bör titta på för att få den 

information om eleven och dess arbeten för att kunna göra en bedömning. Kort sagt, vad som 

är viktigt och relevant för eleven att ha kunskap och förståelse för. Frågor som jag har tänkt 

på ofta och som även utomstående har frågat mig är om det verkligen är möjligt att bedöma 

och betygsätta ett kreativt skapande ämne som bilden. Vissa anser att det inte bör sättas betyg 

i ämnet då det kanske hämmar skapandet och den kreativa personen. Jag personligen tror inte 

att bedömning och betygsättning hämmar den kreativa personen bara det görs på ett bra sätt, 

att göra det så likvärdigt och rättvist som möjligt.  

 

Att bedöma och sätta betyg i teoretiska ämnen är inte heller det enklaste, exempelvis i 

engelska.  Även om det finns tydliga kriterier och det är lättare att göra uppgifter och övningar 

för att samla in material för bedömning av eleven. Inte minst finns det nationella prov i 

engelska som underlättar och ger stöd vid betygsättandet. Detta finns inte i de praktiskt- 

estetiska ämnena, även om det har utretts av Skolverket.
8
 Förutom att engelsklärare har 

tillgång till fler bedömningsmetoder och tydligare kriterier så har de oftast kollegor i samma 

ämne som de kan rådfråga och diskutera med, vilket sällan bildlärare har. 

 

 

  

                                                 
8
 http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/  Publikationer: Redovisning av regerings uppdrag 2009-04-27. Förslag 

på hur det nationella provsystemet bör utvecklas och utformas.  Sid. 5(18) 
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6. Litteraturgenomgång  

6.1 Läroplanernas tillkomst och utveckling 

För att få lite inblick i hur skolan i Sverige har utvecklats och förändrats genom åren följer här 

några nedslag i dess historia relaterat till läroplanernas förändring och betygssystemens olika 

utföranden. Då skolans utveckling i Sverige är invecklad och har skett under en lång tid har 

jag valt att kort återberätta den ungefärliga skolutvecklingens väg.  

 

År 1842 tillkom folkskolestadgan, vilket innebar att staten hade det yttersta ansvaret för 

undervisning och uppfostran för alla, vilket sedan ledde till en ny folkskolestadga år 1882 där 

det etablerades två olika skolsystem; ett statligt läroverk och en kommunal folkskola.
9
 Under 

denna tid var det även skolplikt i den bemärkelsen att undervisningen inte behövde ske i 

skolan, utan kunde utföras i hemmen förutsatt att eleven fick göra särskilda prövningar. Fram 

till 1900-talet skedde en del förändringar så som att under 1860-talet grundades en statlig 

inspektion över folkskolan i syfte att inspektera skolorna och dess verksamheter för att se 

eventuella brister och förändringar som behövdes göras och om exempelvis lärarna var 

examinerade.
10

 

 

Slutet av 1960-talet kan sägas vara en brytpunkt i Sveriges ekonomiska tillväxt efter 

efterkrigstiden och skolstrukturen förändrades. Skolöverstyrelsen ger förslag på en ny 

läroplan till Riksdagen vilket de antar och den nya läroplanen Lgr 69 började sedan gälla från 

1970. Vi fick en grundskola, den samlade gymnasieskolan och kommunala 

vuxenutbildningen
11

. 

 

Från 1970 fram till idag har en del förändringar skett. Läroplanen Lgr 69 ersattes av Lgr 80 

med dessa nyckelord: 

  

…ett undersökande och experimentellt arbete, verklighetsförankring, probleminriktning, 

färdighetsutveckling, individualisering och samarbete samt medinflytande och medansvar.
12

 

 

Lgr 80 bestod av mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner och föreskrifter för timplaner
13

.  

                                                 
9
 G. Richardson. (1999). Svensk Utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. Lund: Studentlitteratur 

Sid. 45 
10

 Ibid. Sid. 48 
11

 Ibid. Sid. 61-76 
12

 Ibid. Sid. 124 
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Den fjärde läroplanen, Lpo 94, uppkom på grund av förändringar som behövde göras inom 

skolväsendet i form av ansvarsfördelning och styrning. Riksdagen utfärdade den läroplanen i 

februari 1994 och några av punkterna som skiljde sig från de tidigare var bland annat: 

 

 Den omfattar hela det obligatoriska skolväsendet, d v s också sameskolan, 

specialskolan och särskolan. 

 Den har ny struktur genom att den endast omfattar mål och riktlinjer men ingenting om 

hur målen skall nås, t ex val av stoff och arbetsmetoder. 

 Den anger inte endast vilken värdegrund som skolan bör bygga på utan också dess 

ursprung. 
14

 

 

Läroplanen Lpo 94 är den som tillämpades i grundskolan fram till 2011. Den nya läroplanen 

som kom efter Lpo 94 är Lgr 11
15

, där målet och tyngdpunkten ska vara tydligare mål och 

kunskapskrav samt en ny betygsskala.  

 

Docenten Göran Linde har i sin bok Det ska ni veta! – En introduktion i läroplansteori
16

 

belyst läroplaners uppkomst, d v s vad det är som avgör vad som ska finnas med och varför, 

vilka som är inblandade vid insamlandet av material och vidare utformandet av läroplanerna. 

Linde diskuterar en artikel av Joseph Schwab från 1969; The Practical: A Language for 

Curriculum, som berör läroplansformulering. Schwab ansåg: 

 

En läroplan kan inte härledas från någon teori. Den är i stället frukten av en serie mogna 

överväganden och för dessa behövs synpunkter och informationer från många olika källor.
17

 

 

Linde håller inte riktigt med Schwab angående att läroplaner inte härleds från någon teori, 

vilket han menar att så är visst fallet. Han beskriver det som att läroplansformulering måste 

vara eklektisk; ”att den inte är teoretiskt enhetlig utan formad från skilda teoretiska 

utgångspunkter,”
18

 - man ser på vad som har gått bra och vad som gått mindre bra och ändrar 

utifrån det för att göra en förbättring. 

  

                                                                                                                                                         
13

 G. Richardson. (1999). Svensk Utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. Lund: Studentlitteratur 

Ibid. Sid. 124 
14

 Ibid. Sid. 126 
15

 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan. Läroplan 

för grundskolan, Lgr 11. (2013-06-12) 
16

 G. Linde (2000) Det ska ni veta! – En introduktion i läroplansteori. Lund: Studentlitteratur 
17

 Ibid. Sid. 108 
18

 Ibid. Sid. 108 
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6.2 Betygshistorik 

Sverige har haft tre olika betygssystem under 1900-talets andra hälft. Vi har haft det absoluta 

betygssystemet, det relativa betygssystemet och mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet.
19

 

 

Det absoluta betygssystemet fanns fram till 1960-talet och utgick från att kunskapen som 

fördes över till eleverna var absolut och säker. Betygskalan som fanns var sjugradig och 

eleverna fick betyg från årskurs 1 varje termin. 

A = Berömlig 

a = Med utmärkt beröm godkänd 

AB = Med beröm godkänd 

Ba = Icke utan beröm godkänd 

B = Godkänd 

BC = Icke fullt godkänd 

C = Underkänd 

 

I folkskolan fick eleverna även betyg i uppförande och flit med beteckningarna A, B, C, och 

D där A var det högsta betyget. 

 

Det relativa betygssystemet infördes 1962 i och med den nya läroplanen Lgr 62. Det relativa 

betygssystemet grundade sig på ”den matematiska teorin om normalfördelning” vilket syftade 

på att rangordna eleverna systematiskt, vilket skulle vara tillförlitligt och rättvist. 

Betygsskalan var femgradig, från 1 till 5, och betygen skulle fördelas procentuellt mellan 

eleverna, exempelvis kunde 38 % i en klass få betyget 3. Betyg sattes både i låg- och 

mellanstadiet och från årskurs 7-9.  

Betyg:    

1 = 7 % 

2 = 24 % 

3 = 38 % 

4 = 24 % 

5 = 7 % 

Även under Lgr 62 fanns betyg i ordning och uppförande då de betygen för ordning var 

tregradig och fyrgradig i uppförande. Betygsbeteckningarna var då A, B, C och D. 

                                                 
19

 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338. Betygshistorik. (2009-12-01) 
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När läroplanen Lgr 69 infördes ändrades betygsystemet något. Betygstillfällen minskades och 

betyg sattes bara i mellanstadiet i slutet av vårterminen och i årskurs 8 och 9 vid varje 

terminsslut. I och med Lgr 69 upphörde även betygsättning i ordning och uppförande. 

 

Under införandet av läroplanen Lgr 80 ändrades betygstillfällen igen och betyg sattes från 

årskurs 8 och 9 i slutet av varje termin. Det relativa betygssystemet blev omdiskuterat och 

väldigt kritiserat, bland annat för att betygen inte framhöll något om elevernas faktiska 

kunskaper, och då eleverna även blev jämförda med andra elever. 

 

Mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet som vi hade fram till 2011, gav i jämförelse med 

de tidigare betygsystemen bättre information om varje elevs kunskapsutveckling. Här 

bedömdes elevernas kunskaper i relation till specificerade kunskapskvaliteter, då i form av 

kursplanernas mål och kriterier.  

Godkänt (G) 

Väl godkänt (Vg) 

Mycket väl godkänt (MVG) 

Dessa steg gällde endast för grundskolan då gymnasieskolans betygsystem även inkluderade 

betyget Icke Godkänt (I.G). 

 

I och med en ny läroplan, Lgr 11
20

, kom det även ett nytt betygssystem. Den nya betygsskalan 

är sexgradig och består av A, B, C, D, E och F, där A är det högsta betyget och medan F är det 

lägsta. Betyget E krävs för att en elev ska vara godkänd i ett ämne, vilket betyder att betyget F 

är under godkändnivå.  Vidare under Skolverkets förslag på betygskala står det:  

 

Som grund för betygsättning ska det finnas nationella kunskapskrav för betygstegen A, C och E 

för årskurs 9. Betyget B respektive D ges i de fall kraven för det underliggande betyget är 

uppfyllda i sin helhet samt att kraven för det ovanliggande betyget till övervägande är 

uppfyllda.
21

 

 

      6.3 Kursplaner 

Som nämnts tidigare fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utarbeta nya kursplaner för 

grundskolan – och gymnasiet, då det har funnits en önskan om en läroplan med tydligare mål 

och riktlinjer. De skulle även utarbeta fram nya föreskrifter om kunskaps krav för det nya 

                                                 
20

 http://www.skolverket.se/sb/d/2627.  Ny läroplansstruktur och ny betygskala.(2009-11-16) 
21

 Ibid. 
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betygssystemet med en betygsstege av A, B, C, D, E och F. Målet var att kunskapskraven 

skulle bli tydligare och utvärderingsbara vilket är viktigt för elevernas likvärdighet och 

rättsäkerhet menar Skolverket.
22

 De nya läroplanerna var klara till 2011. Skolverkets flera 

utkast av ny läroplansstruktur har funnits tillgänglig på Skolverkets hemsida under kortare 

perioder mellan 2009 och 2010, där allmänheten kunnat gå in och lämna sina synpunkter och 

förslag på de nya läroplanerna, vad som saknats eller borde ändras. Det senaste utkastet av 

kursplanerna för bildämnet i grundskolan gick att läsa på Skolverkets hemsida 2010-01-04.
23

 

 

Vidare har Skolverket också gett förslag på hur det nationella provsystemet bör utvecklas och 

utformas. Bland annat kan bildämnet komma att få nytt bedömningsmaterial och att nationella 

prov även ska tillämpas i bild. Om dessa förslag kommer att verkställas återstår att se men det 

som är positivt är att det finns en önskan eller begäran för förändring, och förhoppningsvis 

förbättring.   

 

Enligt Skolverket har rapporter visat att lärare uppskattar de nationella proven då de anser att 

det är ett bra och fungerande stöd vid bedömning och betygsättning men att även elever anser 

det funktionellt med nationella prov.
24

  

 

Skolverket skriver:  

 

Syftet med ett nationellt prov, förutom den betygsstödjande funktionen, kan vara att få fram 

resultatsammanställningar som kan användas vid jämförelser med andra grupper i skolväsendet. 

Sådana jämförelser kan göras på skol- , huvudmanna- , nationell nivå eller mellan olika grupper 

av elever utifrån kön, etnicitet, klass etc.
25

 

 

6.4 Läraren, eleven och kursplanen 

I Lpo 94 stod det att läsa följande under lärarens riktlinjer: 

Läraren skall: 

  

…utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och 

skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn. 

                                                 
22

 http://www.skolverket.se/content/i/c6/01/85/98/konsekvensutredning_grundskolan.pdf. (2010-01-04) 
23

 http://www.skolverket.se/content/i/c6/01/86/24/Bild.pdf. Utkast av kursplan, bild. (2010-01-04) 
24

 http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/  Publikationer: Redovisning av regerings uppdrag 2009-04-27. Förslag 

på hur det nationella provsystemet bör utvecklas och utformas.  Sid. 5(18) 
25

 Ibid. Sid. 7(18) 
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…vid betygsättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 

kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.
 26

 

 

Läraren skulle samla så mycket material och information som möjligt i från varje elev, för att 

ha som grund vid bedömning och betygsättning. 

 

Vidare i kursplanen för bild i grundskolan, stod det bland annat att ämnets syfte var att eleven 

ska utveckla kunskaper om bilden men också kunskaper i bildframställning, analysering och 

kommunikation av bilder. Eleven skulle även utveckla ”lust, kreativitet och skapande 

förmåga, ge allmänbildning inom bildområdet och leda till att eleven skaffar sig en egen 

ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt informationsflöde.” 
27

 

 

Här följer mål som eleverna skulle ha uppnått vid nionde skolåret; 

Eleven skall: 

  

-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 

framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella verksamheter inom bildområdet.
28

 

 

Vid närmare granskning på bedömningen i ämnet bild för grundskolan så var de ganska vaga 

riktlinjer för läraren att utgå ifrån. Bedömningen gällde eleven och dess förmåga att ”tolka, 

förstå, framställa och använda bilder”, att eleven skulle självständigt och varierat undersöka 

och finna olika kreativa lösningar och kunna förmedla sitt budskap i sina bilder och former. 

Vidare stod det att läsa under kriterier för betyget Väl godkänt, bland annat: 

  

- Eleven skapar uttrycksfulla bilder och former med hjälp av såväl traditionella metoder och 

tekniker som moderna visuella medier och tillämpar ett kritiskt förhållningssätt i arbetet. 

                                                 
26

 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 
27

 http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=23&skolform=11&sprak=sv&id=3...  Kursplan för bild 

(2009-11-15) 
28

 Ibid. 



 15 

- Eleven tolkar bilder självständigt och förstår termer och grundläggande begrepp inom 

bildområdet samt har tillägnat sig ett språk om bild och använder det i bildsamtal.
29

 

 

Under kriterierna för Mycket Väl Godkänt stod det bland annat: 

 

- Eleven arbetar utifrån egna idéer, finner förebilder, söker metoder och tekniska lösningar i 

olika konst- och bildtraditioner och bearbetar på ett konstruktivt sätt idémässiga, formmässiga 

och praktiska problem som uppstår i det egna arbetet. 

- Eleven använder bildområdets termer och begrepp, analyserar och värderar bilders funktioner i 

skilda sammanhang samt har ett personligt förhållningssätt till bilder av olika slag. 

- Eleven beskriver och reflekterar över några väsentliga delar av bild- och kulturhistorien, gör 

estetiska jämförelser samt har blick för kulturella och konstnärliga särdrag. 

- Eleven har god kännedom om aktuella verksamheter inom bild- och kulturområdet.
30

 

 

Dessa kriterier kunde vara svåra att följa då de inte hade några riktiga mått över vad som var 

tillräckligt mycket och tillräckligt bra. Det var den enskilde läraren som skulle bedöma om 

vad som var bra eller dåligt, eller vad som var tillräckligt analyserat och reflekterat. Detta 

kunde vara svårt att veta utan konkreta riktlinjer att utgå ifrån.  

 

6.5 Lgr 11 

Skolverket kom ut med ett tredje utkast på förslag av hur den nya läroplanen skulle se ut 

gällande från 2011
31

. Utkastet var ett förslag och reviderades fler gånger innan det fastslogs 

ett slutgiltigt förslag
32

. Det som fanns tillgängligt att läsa 2009-11-23, var en beskrivning av 

bildämnets syfte, mål, centrala innehåll i de gällande årskurserna och kunskapskraven för det 

nya betygssystemet A, C, och E för grundskolan.  

Här nedan visas riktlinjerna för årskurserna 7-9. 

 

 

Under syftet stod det bland annat: 

 

                                                 
29

 http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=23&skolform=11&sprak=sv&id=3...  Kursplan för bild 

(2009-11-15) 
30

 Ibid. 
31

 http://www.skolverket.se/sb/d/3092. Utkast till kursplan i bild. (2009-11-23) 
32

 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan. Läroplan 

för grundskolan, Lgr 11. (2013-06-12) 
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Undervisningen i ämnet bild syftar till att eleven ska utveckla kunskaper om hur bilder framställs och tolkas. I 

ämnet studeras den visuella kulturen som består av media, design, mode, konst och arkitektur samt visuella 

uttryck i barn- och ungdomskultur.
33

 

 

Under målen stod bland annat att eleven skulle utveckla förmågan att: 

 

 Kommunicera med bilder för att berätta och uttrycka budskap 

 Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker, verktyg och material 

 Undersöka, bearbeta och presentera olika teman med bilder 

 Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
34

 

 

 Under rubriken centrala innehåll fanns två underrubriker; Bildberättande och gestaltning, och 

Bilduppbyggnad och bearbetning. Under den först nämnda stod det: 

 

 Berättande bilder som gestaltar erfarenheter, åsikter och upplevelser och hur de kan 

framställas. 

 Bilder om identitet, genus, etnicitet och makt samt hur dessa perspektiv är utformade 

och kan framställas. 

 Blandformer i bildframställning och konst. Hur bilder, föremål och material i oväntade 

kombinationer kan skapa nya betydelser. Hur bild, ljud och text kan sättas ihop till 

konstnärliga uttryck. 

 Undersökande bildprojekt, från idé till presentation, om aktuella ämnesövergripande 

teman. Utställningsarbete och digitala presentationer. 

 Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur. Några historiska uttryck, stilar och 

epoker samt exempel på samtidskonsten.
35

 

 

Under rubriken Bilduppbyggnad och bearbetning stod det: 

 

 Material, verktyg och metoder för två- och tredimensionellt arbete, samt hur dessa kan 

kombineras för bestämda syften. 

 Hur föremåls, färgers och återanvända bilders betydelsebärande egenskaper kan 

användas i bildskapande. 

 Hur fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder skapas, förs över till och redigeras 

i datorprogram. 

                                                 
33

 http://www.skolverket.se/sb/d/3092. Utkast till kursplan i bild. (2009-11-23)  
34

 Ibid. 
35

 Ibid. 
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 Tolkning och kritisk granskning av reklam- och propagandabilders budskap och 

påverkan.
36

 

  

I en jämförelse med Lpo 94 och den nya läroplanen Lgr 11 så skiljer sig dessa lite åt, både i 

uppbyggnad och i skriftligt utförande. Det finns fler underrubriker med mer tydliga och 

konkreta riktlinjer i den nya än vad Lpo 94 hade. 

 

Skolverket skrev i ett utkast 2009-11-16
37

, att regeringen föreslog i sin proposition om ny 

betygsskala, olika förslag på kunskapskrav för betygen A, C och E i årskurs 9. Dessa krav 

hade de preciserat för bildämnet i ett senare utkast 2009-11-23.
38

 Det stod att läsa under 

kravet för betyget A bland annat: 

 

Eleven kan gestalta och berätta med ett rikt och varierat bildspråk beroende på bildbudskap och 

bildfunktion. I sitt bildarbete utnyttjar eleven medvetet olika uttrycksformer, väljer och använder 

med säkerhet olika material, verktyg och bildtekniker samt utnyttjar deras uttrycksmöjligheter på 

ett idérikt sätt. 

Vid användning av metoder för tolkning och analys upptäcker, urskiljer och kritiskt granskar 

eleven budskap, innehåll och funktioner i enskilda bilder och visuell kultur från historien och 

samtiden. […] I sina bildstudier kan eleven identifiera och urskilja sammanhang samt jämföra 

värden, uttryck och betydelser så som de kommer till uttryck i den visuella kulturen. Eleven kan 

också inspireras av och självständigt använda den kunskapen för egna syften i sitt bildarbete.
39

 

 

Under kravet för betyget C stod det ungefär på ett liknande sätt som för kriterierna för A men 

vissa ord hade ersatts eller utelämnats, exempelvis ”ett rikt och varierat bildspråk” hade 

ändrats till ”ett tydligt bildspråk” för betyget C. Vidare under kunskapskraven för betyget E 

stod det bland annat: 

 

Eleven gestaltar och berättar med bilder samt kan med handledning pröva varierande 

uttrycksformer för olika typer av bildbudskap. 

Vid användning av metoder för bildsamtal, tolkning och analys beskriver, berättar och samtalar 

eleven om bilder med ett fungerande språk.
40

 

 

                                                 
36

 http://www.skolverket.se/sb/d/3092. Utkast till kursplan i bild. (2009-11-23)  
37

 http://www.skolverket.se/sb/d/2627.   Ny läroplansstruktur och ny betygsskala. (2009-11-16) 
38

 http://www.skolverket.se/sb/d/3092. Utkast till kursplan i bild. (2009-11-23) 
39

 Ibid.  
40
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Då denna studie hade pågått under ett par månader lämnade Skolverket ut ytterligare ett utkast 

för kursplan i bild som fanns tillgängligt på deras hemsida 2010-01-04
41

. Detta utkast hade 

reviderats i jämförelse med det utkast som var daterat 2009-11-23
42

. De intervjuade lärarna i 

denna studie hade inte tagit del av det senare utkastet då den inte fanns tillgänglig vid 

intervjutillfällena i december 2009. I en jämförelse av de båda utkasten kan sägas att de 

skiljde sig på olika punkter, dock var inga större förändringar gjorda. Under rubriken ”syfte” i 

utkastet 2010-01-04, hade några meningar ändrats med exempelvis ”Genom undervisningen 

ska eleverna ges möjligheter att möta och få erfarenheter …”  Även förändringar i texten som 

”eleverna ges förutsättningar…” och ”Undervisningen ska uppmuntra eleverna…” var nya i 

förhållande till det andra utkastet 2009-11-23 där dessa meningar hade blivit ersatta av 

”eleven ska utveckla…” eller ”eleven ska kunna…”  I det senaste utkastet stod det även 

skrivet ”Ett viktigt syfte är att eleverna utvecklar kunskap om hur man kan kombinera eget 

bildskapande med förståelse för olika typer av bilder.” Syftet fanns med det andra utkastet 

också men var då inte stärkt med att det skulle vara ett viktigt syfte. Vidare hade målen 

besktrivits på ett likvärdigt sätt i båda utkasten 

 

7. Hjälpmedel vid bedömning och betygsättning 

Att betygsätta och bedöma elevers arbeten är en uppgift som kräver mycket av läraren i form 

av tillräckligt med material och bevis att utgå ifrån för att kunna göra en så rättvis bedömning 

som möjligt. Då bildämnet är ett praktiskt ämne, och för många ett ämne som är extra känsligt 

att bedöma då det kan integrera på elevens personliga utveckling och kreativitet, kan det i 

vissa fall vara svårt att bedöma och att sätta ett betyg. För att underlätta bedömning så kan 

olika hjälpmedel vara bra att utgå ifrån. Varje skola och lärare har sin egen idé och metod på 

hur de samlar sitt bedömningsmaterial och hur de sedan gör sina bedömningar av eleverna. 

Metoderna och hjälpmedlen är många, även om några är mer eller mindre användbara. Här 

nedan följer några exempel på hur och vad en lärare kan tänka på och använda sig av som 

stöd vid sin bedömning. 

 

7.1.Blooms Taxonomi 

Under lärarutbildningen har ett namn dykt upp lite varstans i undervisningen, nämligen 

Benjamin Bloom. Bloom var en pedagogisk psykolog vid The University of Chicago som 

under 1940-talet konstruerade en arbetsmodell, eller ett system, för att underlätta elevers 

                                                 
41

http://www.skolverket.se/content/i/c6/01/86/24/Bild.pdf. Utkast av kursplan, bild. (2010-01-04)  
42

 http://www.skolverket.se/sb/d/3092. Utkast till kursplan i bild. (2009-11-23) 
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lärande. Modellen kom att kallas Blooms Taxonomi
43

 och går ut på att elever ska med hjälp 

av kognitiva mål utvecklas och lära sig genom modellens olika steg. De olika stegen är: 

1. Kunskap – eleven kan memorera och ta till sig fakta och återge de kunskaperna. 

2. Förståelse – eleven visar förståelse och ser samband med den information/fakta som 

tillgivits. 

3. Tillämpning – eleven kan förstå och omvandla hur de nya kunskaperna kan användas. 

4. Analys – eleven kan analysera fakta och ta ut de viktiga beståndsdelarna och se 

samband. 

5. Syntes – eleven kan dra egna slutsatser och kan skapa eller producera något nytt och 

eget utifrån fakta. 

6. Värdering – eleven kan försvara sina kunskaper och åsikter genom att värdera och 

kritisera fakta/information, arbeten, metoder och lösningar. 

 

Utifrån de olika stegen kan varje lärare utforma en egen taxonomi för att underlätta sina 

elevers lärande, men också för att få en tydligare överblick om vad eleven gjort och hur 

eleven utvecklas i ämnet. 

 

7.2.Matriser 

Jag gjorde en telefonintervju med Lotta Fransson
44

 som är projektledare för ”Unik 

Bedömning”, vilket är ett samarbete med kommuner, skolor, myndigheter och universitet som 

har utarbetat detta verktyg på webben för lärare och andra pedagoger. Enligt Fransson 

använder sig många skolor av matriser
45

 för att de anser att dessa kan vara ett hjälpmedel för 

en rättvis bedömning av elever då ett ämne som bild har sådana ytterligheter. En matris
46

 kan 

se olika ut men är ofta uppbyggda på ett likvärdigt sätt genom att exempelvis skriva upp ett 

rutsystem. I rutorna kan det sedan stå ”Teknik” – vad eleven förväntas behärska så som 

perspektiv, färglära, volymer o.s.v. ”Kreativitet” – hur eleven tar sig an de olika uppgifterna, 

”Förståelse” – hur eleven förstår bildämnet som helhet, med uppgifter och tillvägagångssätt. 

Fortsättningsvis kan de olika betygen utskrivas och under dem de olika kriterierna för att nå 

de önskade betygen. 
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 http:// www.pedag.umu.se/utbildning/.../kurser/.../Blooms_taxonomi.pdf.(2009-12-22) 
44
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I en artikel skrivet av Jessica Elmqvist i Grundskoletidningen 5/09
47

, beskriver Elmqvist om 

hur hon som bildlärare har arbetat fram en bedömningsmatris utifrån granskning av 

kursplanen. Hennes reaktion blev att hon inte riktigt hade förstått kursplanerna tidigare. 

Elmqvist hade bara läst dem men aldrig riktigt förstått kursplanerna tills hon började fördjupa 

sig i dem i sitt arbete att konstruera sin bedömningsmatris i bild. 

Elmqvist skriver också att den matris hon nu har utarbetat ser hon bara som en ”grundmatris” 

och kommer att med tiden pröva sig fram och ändra där det behövs. Hon säger sig även arbeta 

fram en processmatris – där det exempelvis ska stå kriterier för förberedelse, genomförande o 

s v, och en produktmatris – där hon vill få med materialhantering, hur färger, former och 

skuggor tillämpas o s v. 

 

Jessica Elmqvist ställer sig undrande till hur matrisen kan då vara till nytta i just bildämnet.
48

 

Hon anser att det är processen som ska bedömas, vilket gör att vad undervisningen handlar 

om är inte lika betydelsefullt längre men att det fortfarande finns många viktiga moment som 

måste finnas med i undervisningen, och att det är där matrisen kommer in och underlättar och 

tydliggör bildens syfte och tillvägagångssätt. 

 

7.3.Portfolio 

Författaren Tina Blythe har i sin bok Undervisa för förståelse
49

 tagit upp olika metoder för 

lärande och även bedömning av elevers arbeten och har då bland annat gett exempel på 

portfoliometodik som ett arbetssätt, men också som ett hjälpmedel för läraren vid bedömning 

av elever.
50

 Ett sätt att få en överblick över sina elevers arbeten och deras processer är att låta 

dem skapa en egen portfolio. Där kan eleven lämna varje utkast och skiss men också färdiga 

arbeten. I portfolion kan varje elev ha en loggbok där de för ner sina tankar och reflektioner 

kring sitt och kanske klassens arbeten och projekt. De kan också anteckna önskemål eller 

annat som de vill förändra i sitt arbete eller vad de skulle vilja göra vidare. Med loggböckerna 

kan läraren föra en kommunikation med varje enskild elev och samtidigt titta till varje elevs 

personliga utveckling och process av arbetet. I och med att läraren har tillgång till detta 

material kan bedömningen av eleven också underlättas. Givetvis bör portfolion kompletteras 

med individuella utvecklingssamtal med eleven för att få ännu mer djup och förståelse för 
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arbeten, både för läraren men också för eleven och dess chans till motivation och utveckling 

av sitt arbete. 

 

Även författaren Olga Dysthe förespråkar portfoliometodiken i sin artikel Om förhållandet 

mellan individ och grupp i portföljprocessen
51

, där hon bland annat skriver om några 

observationer hon har gjort på skolor som använt sig av denna metod. Hon påpekar dock 

vikten av att läraren och skolan bör ha ett samarbete mellan varandra, men också mellan andra 

skolor för att arbeta fram gemensamma bedömningskriterier för portföljbedömning,
52

 detta för 

att göra bedömning och betygsättning mer likvärdigt och rättvist. 

 

Vidare har även författaren Lars Lindström med medforskare gjort studier kring användandet 

av portföljmetodik som han skriver om i sin artikel Produkt- och processvärdering i skapande 

verksamhet
53

. Lindström beskriver hur lärare har utvärderat och bedömt sina elever med hjälp 

av portföljer och skrivna kriterier. Studien visade att det insamlade materialet i portföljerna 

hade varit torftiga och svårbedömda. Lindström förklarar att undersökningen visade att skulle 

bedömning endast göras ut ifrån det insamlade materialet från portföljerna skulle det vara 

svårt att bedöma och betygsätta elever, men med hjälp av elevers loggböcker och samtal med 

eleverna ansåg forskarna att bedömningen inte längre var ett problem eller omöjlighet att 

utföra.
54

  

  

7.4. Övrig litteratur 

I boken Att finna balanser
55

, av universitetsadjunkten Lars-Åke Kernell, skriver han om 

läraryrket och dess komplexitet. Kernell diskuterar lärarens roll och vad som förväntas och 

krävs för att utvecklas i yrket. Lärare behöver olika kompetenser som exempelvis 

ämneskompetens, didaktisk kompetens, metodisk kompetens men också behöver en lärare 

social kompetens, då han eller hon arbetar med människor; både elever, föräldrar och 

kollegor. Som lärare är det viktigt att vara kunnig i sitt ämne och ha god kunskap i hur ämnet 

ska läras ut för att eleverna ska få all den information och hjälp som de behöver för att utföra 

tilldelade uppgifter. Läraren bör vara kapabel att föra en fungerande och förståelig 
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kommunikation gentemot eleverna, men även sina kollegor och elevernas föräldrar för att 

undvika missförstånd, men också för att kunna uppmuntra och ”pusha” elever till att våga ta 

för sig och pröva olika infallsvinklar i sitt skapande. 

 

Som Kernell
56

 påpekar så är läraryrket komplext och så även bildämnet. Bild är ett ämne som 

inkluderar många olika moment, exempelvis färglära, olika målartekniker och material, 

konsthistoria samt digitala och rörliga bilder för att nämna några. Jag anser att detta gör det 

mer invecklat och komplext att planera och utforma undervisningen än exempelvis ett 

teoretiskt ämne. Att sortera ut vad som är viktigt och relevant för eleverna att kunna, men 

också vad skolan har för resurser för att utföra vissa moment. Sedan måste en bildlärare ta 

hänsyn till ett av det största problemet; nämligen tiden, att disponera den på bästa sätt.  

Skolverket har vid nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) gett forskare vid 

institutionen för estetiska ämnen vid Umeå Universitet i uppdrag att göra en utvärdering av 

bildämnet.
57

 Detta för att se till hur bildundervisningen i grundskolan har utvecklats under 

1990-talet och hur framtiden kan bli. 

Författarna till NU-03; Anders Marner, Hans Örtegren och Christina Segerholm, har med 

hjälp av utvalda forskares ämnesstudier, analyserat och utvärderat informationen och som de 

sedan sammanställt i denna rapport.  

 

I deras resultat står det bland annat att bildämnet har utvecklats relativt långsamt jämfört med 

andra ämnen men att det i stället har breddats; ”vilket leder till stoffträngsel och 

urvalsproblem samt spänningar mellan ämnesföreträdare med olika konceptioner.”
58

 I och 

med det anser forskarna att mot bakgrund av den timplan som bilden är tilldelad idag (60 

minuter i veckan) så är och blir det extra viktigt att bildämnet preciseras tydligare i 

styrdokumenten och då som ett bildkommunikativt ämne. De menar att i kursplanen (Lpo 94), 

framstår bildämnet som både estetiskt och kommunikativt. Om bilden ska finnas med i 

framtiden och om skolan ska följa utvecklingen i mediasamhället bör bilden bli ett mer 

renodlat kommunikationsämne, och med det tydligare beskriva i kursplanen ett 

ämnesspecifikt och mediespecifikt perspektiv av bildämnet.
59
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Vidare rapporterar forskarna om bildens situation och framtid, och om bildlärarens situation 

med bland annat tidsbrister och resurser, och bildlärares olika uppfattning av kursplanernas 

innehåll och uppnåendemål. Enligt forskarna lägger lärarna olika vikt vid olika uppnåendemål 

och att en anledning kan vara att det finns en skepsis till kursplanerna, att de inte 

överensstämmer mellan målen och läroprocesserna. Detta menar forskarna kan leda till 

skillnader i bedömning och betyg av eleverna.
60

 

 

8. Resultat och sammanställning av intervjuer 

Här följer en kortfattad introduktion av de lärare som frivilligt ställt upp på intervju (2009). 

Lärare A 

Har varit verksam bildlärare i 7 år och jobbar på en högstadieskola i Västerbotten.  

Lärare B 

Har varit verksam bildlärare i 12 år och jobbar på en högstadieskola i Västerbotten. 

Lärare C 

Har varit verksam bildlärare i drygt 10 år och jobbar på två högstadieskolor i Västerbotten. 

 

Gemensamt mellan dessa bildlärare är att de alla är kvinnor och verksamma ett-ämneslärare,  

d v s, de har behörighet i endast ett ämne och i detta fall är ämnet bild samt att de alla har sin 

arbetsplats i Västerbotten.  

 

8.1. Frågor med svar 

Frågor och svaren från intervjuerna har jag sammanställt här nedan. En del svar har 

komprimerats efter relevans och betydelse för denna studies syfte. 

 

1. Hur ser du på bedömning och betygsättning i bildämnet?  

Lärare A anser att det inte är svårt att betygsätta och bedöma elevers bilder men desto svårare 

att förklara för eleverna hur och varför hon satt ett visst betyg. Däremot menar hon att hennes 

elever är väldigt ofta medvetna om var de står och vad de är värda för betyg, de har god 

självinsikt. Hon tror att de vet och känner sin arbetsinsats och kanske även jämför sig 

gentemot sina andra ämnen vilket medför att eleverna sällan ifrågasätter eller att det uppstår 

konflikter vid betygsättning. 
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Lärare B säger att det är svårt att bedöma och betygsätta då det är få riktlinjer, inte som i de 

teoretiska ämnena. Hon säger att hon personligen tittar mest på processen av elevers arbeten 

och berättar att eleverna har egna mappar som hon tittar i men att hon även för anteckningar 

under arbetets gång vilket hon sedan lägger ihop med bilder och moment för att sedan 

utvärdera. Hon anser att hennes bedömning känns rättvis och likvärdig eftersom hon går 

igenom kriterierna med eleverna i början av terminerna. Hon påpekar dock att hon tycker de 

är lite luddigt skrivna men försöker förklara dem så gott det går, utöver det så ser lärare B till 

helheten av varje elev. 

 

Lärare C menar att det är omöjligt att sätta rättvisa betyg och säger att allt är en tolkningsfråga 

om vad som bör bedömas och hur. Hon berättar att hon själv tittar främst på teknik, kreativitet 

och förståelse, att skapande processen är det viktigaste. Hon säger vidare också att hon inte 

ser några svårigheter med betygsättning och bedömning av elever. Hon tycker att hon har ett 

gott stöd i att använda sig av matriser som hon och hennes kollega har utarbetat och tycker att 

de funkar jättebra på den ena skolan som hon jobbar på, där den är väl inarbetad, på den andra 

skolan är den så pass ny så hon menar att det inte flyter på lika bra än så länge. Förövrigt 

påpekar hon att den enda riktiga svårigheten enligt henne är att hon kan vara lite velig när det 

gäller att sätta ett G eller VG, då hon helst inte vill sänka eleven. 

 

2. Hur mycket eller hur lite hjälp anser du att du har av styrdokumenten och 

kursplanerna? 

Alla tre lärare säger sig inte titta så mycket på styrdokumenten längre då de anser att de kan 

dem vid det här laget. 

  

3. Om du läser igenom punkten ”Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av 

nionde skolåret” i kursplanen för bild, kan du kommentera dem? (Svårt eller lätt 

att bedöma uppnående mål?) Punkterna är dessa: 

Eleven skall: 

 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, 
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 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. 

 

Lärare A tycker det är svårt att säga om hon verkligen utgår från de punkterna. Hon 

kommenterar punkten ”kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften” med att 

undra vad som egentligen menas med ”bestämda syften”. Vidare anser hon att den tredje 

punkten känns gigantisk och undrar hur man ska hinna med allt. 

 

Lärare B tycker att det känns ”luddigt” och otydligt. Hon anser också att målet med att en elev 

ska kunna kritiskt granska och analysera; att verkligen förstå vad man håller på med ligger på 

VG nivå, vilket hon anser att inte alla kan men att de flesta i alla fall kan och bör kunna 

berätta något som de ser. 

 

Lärare C säger att hon anser att målen i sig inte är orimliga men att det kan vara orimligt att 

nå dem eftersom hon anser att hennes klasser är så stora - ca 30 elever per klass – vilket hon 

menar att det kan bli svårt att hinna med allt. 

 

   4. Hur väl känner du till Skolverkets förslag på nya kursplaner och betygsystem? 

På denna fråga svarar lärare A att hon har hört talas om en förändring men inte så mycket mer 

än så.  

 

Lärare B säger sig inte heller ha så mycket kännedom om förslaget men berättar att hon varit 

på ett informationsmöte om detta på Umeå universitet vid ett tidigare tillfälle. 

 

 Lärare C säger att hon känner till lite grand om förslaget och kommenterar det med att hon 

tycker att förslaget är orimligt. Vidare sa hon att hon ansåg att Skolverket är på väg att 

förstöra bildämnet med exempelvis nationellt prov och att allt blir väldigt styrt, ”Det tar ifrån 

eleverna sin egen fantasi och kreativitet!” 

 

5. Läs igenom Skolverkets utkast som är daterat 2009-11-23, rörande förslaget av 

ny kursplan i bild och betygsystem, vad kan du ge för kommentarer till den? Vad 

ser du för eventuella förändringar? Hur upplevs syftet och målen? 
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Här svarar lärare A spontant att hon anser att kursplanen känns tydligare men samtidigt mer 

styrt än den nuvarande, att man då inte har samma möjlighet att lägga upp sin planering som 

man vill. Hon kommenterar även betygsystemet A, C och E med att hon anser att det känns 

som konstiga steg, förstår inte riktigt meningen med bokstäver. Vidare säger hon att syftet i 

kursplanen känns bättre formulerat men att själva innehållet inte verkar skilja sig så mycket 

åt, dock lade hon märke till en nyhet: ”I ämnet studeras den visuella kulturen som består av 

media, design, mode, konst och arkitektur samt visuella uttryck i barn- och ungdomskultur.” 

Hon kommenterade detta med att säga att hon inte känner sig så väldigt insatt i de områdena, 

särskilt mode och säger sig önska fortbildning i dessa ämnen. 

Vidare anser hon att etnicitet, genus o s v känns nytt, men också undersökande bildprojekt och 

aktuella ämnesövergripande teman känns nytt.  

 

Under punkten ”Centralt innehåll, undervisningen i bild ska behandla följande centrala 

innehåll i årskurserna 7-9” säger hon att vissa punkter inte fanns med i den gamla kursplanen 

men att det i stort känns bekant, dock så tycker hon det är tydligare och det i den nya även 

inkluderar två underrubriker ”Bildberättande och gestaltning” och ”Bilduppbyggnad och 

bearbetning”. Lärare A påpekade att hon tyckte att det inte stod något konkret om färglära, 

perspektiv, överskärningar o s v, alltså inget ord om grundkunskaperna. Hon anser överlag att 

målen verkar bra men att det inte känns riktigt rimligt på grund av för lite tid. 

 

Lärare B kommenterar att med det nya betygssystemet följer mer möjligheter och eftersom 

det innehåller fler skalor tror hon att det blir rättvisare. Vidare tyckte hon att syftet kändes 

tydligare, att det förklarar mer och känns mer verklighetsförankrat så pass bra att man skulle 

kunna visa det för eleverna och de skulle förstå menade hon. Även målen tyckte hon var 

tydligare beskrivet, att även om den är ganska utförlig med metoder o s v så menade hon att 

det ändå inte kändes så styrt. Betygskriterierna tyckte hon fortfarande var ganska vagt 

beskrivna, dock tyckte hon att E-nivån var bra då det stod ”ett fungerande språk” istället för 

”att analysera”. Hon ansåg också att med den nya stegen ger det mer möjligheter för lärare att 

sätta rätt betyg men också att eleverna får en större chans eftersom det ”gamla” systemet (Lpo 

94) kan tolkas ”fel” då det innehåller så mycket ”måste” och ”ska kunna”. Avslutningsvis sa 

lärare B att hon inte direkt kunde uttala sig om några nackdelar i den nya men att hon var lite 

orolig under punkten för ”rörlig bild” då hon menar att många skolor inte har dem resurserna 

plus att tiden är knapp. 

 



 27 

Lärare C ansåg att syftet kanske var lite enklare skrivet än i Lpo 94, och under målen tyckte 

hon att ”främmandegörning” var bra. Vidare tyckte hon att upplägget av målen innehöll långa 

och ofullständiga meningar vilket hon ansåg gjorde att man tappade bort sig en bit in i 

meningen. Beträffande innehållet så tyckte hon att det kändes likvärdigt med det ”gamla”, 

bara lite omskrivet. Generellt ansåg lärare C att det inte var några större förändringar men att 

det kanske stod mer utförligt beskrivet om hur datorn kan användas i undervisningen.  

 

6. Vilka förändringar tror du måste göras i din undervisning i och med införandet 

av ny kursplan? 

Lärare A säger att hon kommer att behöva nya och fler datorer, digitala kameror då det verkar 

krävas en del tekniska förutsättningar för att bland annat eleverna ska kunna ha en egen 

portfolio med bilder osv. Hon säger även att hon kommer att behöva vidare utbildning i 

media, teknik, bildhantering och photoshop, men också att hon behöver fördjupa sig lite mer i 

arkitektur, mode och design. 

 

Lärare B tror inte att hon kommer att behöva ändra så mycket i sin undervisning men oroar 

sig lite för datorerna. Hon sa att deras fyra datorer är gamla och det räcker ju inte för att en hel 

klass ska kunna arbeta. Hon tror dock att en fortbildning i dator inte är lönt om det inte finns 

resurser med datorer, färgskrivare och särskilda program. Vidare säger lärare B att eftersom 

tiden är knapp så anser hon att man får titta på vad som är viktigt just nu även om mycket 

förändras och tyvärr är data-delen stor. 

 

Lärare C säger att hon inte kommer att behöva göra några förändringar i sin undervisning då 

hon påstår att hon redan jobbar på detta sätt. Hon lägger till att det dock kommer att behövas 

mer pengar och mindre klasser. 

 

7.  Har du någon/några hjälpmedel vid bedömning och betygsättning? 

Lärare A säger att hon inte direkt använder sig av några hjälpmedel förutom att hon delar ut 

betygsmatriser till eleverna vid varje termins början när hon går igenom betygskriterierna och 

förklarar hur hon tänker osv. Hon säger också att hon vid bildanalyser och beskrivningar 

oftast låter eleverna göra det skriftligt, vilket gör att hon får in lite ”stöd” där, men hon 

påpekar att hon sällan sätter ett rent betyg i analys utan bakar in det med det andra som de 

gör. Hon säger sig anteckna ned så ofta som möjligt vad eleverna gör men att mycket kommer 
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hon ihåg. Vidare säger hon att hon hade önskat sig en kollega att kunna diskutera och rådfråga 

med. 

 

Lärare B säger att alla eleverna har mappar där de lägger allt sitt material som hon kan titta 

på, men att hon också gör små noteringar efter varje lektion. Hon säger också att hon sällan 

har skriftliga prov men kan dock ha snabba tester som att de exempelvis får en färguppgift. 

Där tittar hon hur eleverna har löst problemet med skuggor osv. 

 

Lärare C säger att hon alltid utgår från sin matris vilket hon tycker fungerar bra. Hon säger 

också att hon aldrig gör noteringar om eleverna då hon anser att hon har ett otroligt bra minne 

över vad eleverna heter och vad de gjort. Dock säger hon bestämt att hon aldrig har några 

skriftliga prov då hon anser att det är bara ”korvstoppning”, att eleverna inte lär sig något av 

det. 

 

8. Vad skulle du vilja se för förändring för att förbättra och underlätta bedömning 

och betygsättning i bildämnet för att den ska bli så rättvis och likvärdig som 

möjligt? 

Lärare A säger att hon skulle önska sig lite mer mallar av något slag, exempelvis att 

Skolverket ger ut exempel på övningar och uppgifter som de har bedömt och betygsatt, samt 

med förklaringar. Hon säger åter igen att hon önskar kollegor i alla skeenden, från planering 

till slutresultat vilket hon tror skulle bidra till rättvisare bedömning av eleverna. 

 

Lärare B säger att hon tror att Skolverkets förslag med ett nytt betygssystem i form av en 

flergradig skala skulle göra det lättare och rättvisare att betygsätta eleverna. 

 

Lärare C säger att det hon skulle önska var att minska klasserna så att hon hinner med alla och 

att tillsätta mer tid till bildämnet, mer än 60 minuter i veckan vilket hon anser är alldeles för 

lite.  

 

9. Skolverket har i samband med förslaget om nya kursplaner och nytt betygsystem 

även förslagit att införa ett nationellt prov i bild, vad anser du om detta? Är det 

möjligt att utföra ett sådant prov och hur skulle det utföras i sådana fall anser 

du? 

Lärare A menar att det borde vara möjligt att utföra på något sätt, exempelvis med olika 

delmoment. Dock tror hon att det skulle bli svårt att få till men hon anser att det borde vara 
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värt att pröva, att det skulle vara intressant att se om det kan fungera. Hon tycker också att om 

ett nationellt prov skulle göras så borde provet bara hållas i vårterminen i nian så att eleverna 

har hunnit gått igenom allt och för att det ska bli ett rättvisare slutbetyg. 

 

Lärare B tycker att ett nationellt prov i bild inte är så lämpligt och borde vara svårt att 

genomföra på grund av klassernas sammansättning och mognadsnivå på eleverna. Hon säger 

dock att om det skulle inträffa att nationella prov ska införas vill hon i så fall se att proven 

sätts i åttan, eftersom hon tror att det skulle vara för tidigt i sjuan och för sent att lägga provet 

i nian. Hon tillägger att hon inte är särskilt förtjust i nationella prov över huvudtaget då hon 

tycker att det blir alldeles för styrt och att de är för mycket betygsgrundade i proven. 

 

Lärare C uttrycker att det hela skulle vara idioti. Att nationella prov skulle döda kreativiteten 

och att det skulle vara omöjligt att nå målen med sådana prov då det skulle ta för mycket tid 

att utföra. Hon tror att bildundervisningen skulle bli ett enda långt prov i sådana fall. Hon 

ställer sig också frågan om när elevernas egen kreativitet då ska få plats. Vidare säger hon att 

ett nationellt prov inte skulle vara ett hjälpmedel för att underlätta bedömningen av eleverna, 

hon tycker sig få tillräckligt med underlag ändå. Hon använder sig av bland annat 

gruppdiskussioner i stället för skriftliga prov men också olika praktiska prov, som exempelvis 

ett teknik- och begreppsprov där eleverna får visa hur de har förstått uppgiften och hur de 

hanterar teknikerna osv. 

 

8.2 Analys av intervjuer  

Här följer en analys av intervjuerna som även fått nya rubriker för att stödja innehållet. 

 

Svårigheten att bedöma och betygsätta: 

Angående hur informanterna ser på bedömning och betygsättning i bildämnet var 

uppfattningarna olika beroende på vad de ansåg vara problematiskt i arbetet.   

Lärare A sa att det inte var svårt att bedöma, utan snarare att problemet låg i att förklara för 

eleven varför han eller hon fått ett visst betyg, men att eleverna trots allt verkade medvetna 

om deras egna insatser och vad de är värda i betyg då de jämför sig själva i andra ämnen. 

Detta går att koppla till vad som bland annat står i Lpo 94, under målen för bedömning och 

betyg:  
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Skolan ska sträva efter att varje elev /…/utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och  

ställa egna och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 

förutsättningarna.
61

 

 

Informanterna var eniga om att elevernas skapande process var viktig i deras bedömning, hur 

varje elev bearbetade och tog sig an varje uppgift som utdelades. Att se till skapande 

processen kan vara att titta på hur eleven tar emot en uppgift och hur han eller hon löser den 

genom val av olika material och tekniker, att försöka följa deras process, från tanke till 

eventuellt färdig produkt. Det informanterna menar då är att det inte är det slutgiltiga 

resultatet som är det viktigaste utan vägen dit. 

 

Författarna till ämnesrapporten av bild, NU-03 resonerar kring momentet bedömning: 

  

Bedömning är inte endast något som har att göra med betygsättning. Inför vi ett flerstämmigt 

perspektiv också i bedömningen vidgas bedömning till att vara en ständigt återkommande 

aktivitet mellan elever och mellan lärare och elev. Bedömning blir sålunda en del i den 

kommunikativa processen, där varje elev får möjligheten att såväl ge som få synpunkter även av 

andra elever på sitt arbete. Även läraren kan få synpunkter på sitt arbete och synpunkter på 

åtminstone den lokala kursplanen i ämnet. På så vis kan bedömning avdramatiseras och bli en 

del av den dialogicitet och interaktivitet som idealt präglar kreativa miljöer. 
62

                   

 

Att skapa kontakt och kommunicera med eleverna kan förenkla en del av bedömningen då 

alla får komma till tals och förklara sin tanke och ståndpunkt i det hela. Att också som elev få 

öva och lära sig i att ge och ta konstruktiv kritik, både till sina klasskamrater men också till 

sig själv kan vara en god övning, både att ha i de övriga teoretiska ämnena, men också bra att 

ha med sig i framtida yrkesliv.  

 

Styrdokumentens betydelse: 

Beträffande om informanterna handhöll någon form av hjälp av styrdokumenten, svarade alla 

tre lärarna att de inte längre tittar på styrdokumenten då de anser att de har använt sig av dem 

under lång tid och kan dem vid det här laget. Då informanterna fick läsa igenom punkten 

”Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av nionde skolåret” i kursplanen för bild i 

grundskolan, visade informanterna en viss okunskap i hur kursplanen i bild såg ut och dess 
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innehåll. De hade även olika uppfattning och tolkning av kursplanen, och att den inte är 

tydligt skrivet och med mycket innehåll som de ansåg inte skulle hinnas med. Även 

författarna till ämnesrapporten av bild, NU-03,
63

har kommit fram till detta i sin utvärdering, 

att ett stort problem för läraren är otydlig kursplan, för lite tid och för stora klasser.
64

 

 

Lgr 11 och förändringar i undervisningen: 

Vid intervjutillfällena (2009) svarade alla tre lärarna att de hade hört talas om förslaget om en 

ny läroplan men inte visste så mycket mer om det. Informanterna fick läsa igenom 

Skolverkets dåvarande förslag av ny kursplan i bild,
65

 och det nya betygsystemet (Lgr 11)
66

, 

för att sedan kommentera vad de läst och om eventuella förändringar i undervisningen skulle 

vara nödvändig. 

 

I överlag så var informanterna eniga om att utkastet från Skolverket
67

 kändes tydligare och 

utförligare skrivet men att de alla visar en oro över innehållet, bland annat media (digital bild) 

och design, då det kommenterades att kunskap och kompetens fattades inom ämnena och att 

resurserna inte fanns för ändamålet på skolorna, och åter igen så nämndes bristen av tid. 

Detta har även författarna kommit fram till i ämnesrapporten för bild, NU-03
68

. De menar att 

lärare har önskan om fortbildning inom media, framförallt det digitala området
69

 och som 

även författarna rekommenderar skolorna till att satsa på för att många elever har intresset 

men också för att det är ett förhållandevis enkelt medel att använda sig av i en hel klass, då 

bilder går att visa genom en bildkanon osv.
 70

 

I  Lpo 94 står det att läsa under rubriken Rektorns ansvar:  

 

Rektorn har /…/ ett särskilt ansvar för att /…/ personalen får den kompetensutveckling som 

krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter.
71
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Rektorn har alltså ett ansvar och en skyldighet att se till att personalen får den utbildning som 

krävs vid en förändring av kursplaner.  

 

Informanterna hade även olika uppfattningar om huruvida det nya betygsystemet med 

bokstäver och fler grader skulle vara bättre eller inte. Bara en lärare ansåg att betygssystemet 

med flera grader skulle underlätta vid betygsättning. 

 

Hjälpmedel vid bedömning: 

I Lpo 94 står följande under kapitel 2.7 Bedömning och betyg: 

 

Läraren skall /…/ 

Utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och 

skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn.
72

 

 

Detta kommenterar Skolverket med: 

 

Att bedömningen ska vara allsidig innebär att läraren bör grunda sin bedömning på varierade 

bedömningsformer och vid flera bedömningstillfällen.
73

 

 

Lärare bör enligt Skolverket variera olika bedömningsformer för eleverna med att både ha 

skriftliga och muntliga prov för att dels få in tillräckligt med information från eleven som stöd 

vid betygsättning, men också för att det ska bli så rättvist och likvärdigt som möjligt då eleven 

får fler möjligheter och varierade former att visa sina kunskaper och färdigheter på.  

 

Att använda sig av olika hjälpmedel att tillgå vid bedömning kan vara ett steg till att 

underlätta arbetet men också göra det mer rättvist gentemot eleverna. Informanterna fick 

berätta om de använde sig av några hjälpmedel vid bedömning och betygsättning vilket det 

visade sig att de gjorde, och då i form av matriser, elevmappar samt anteckningar. Ingen av 

dem använde sig av modellen Blooms Taxonomi och inte heller Portfolio modellen, huruvida 

de kände till dessa hjälpmedel eller inte framkommer inte under intervjuerna. Informanterna 

hade även olika förhållningssätt till skriftliga prov som hjälpmedel, då endast två av dem 

genomförde skriftliga prov medans den tredje aldrig använde sig av skriftliga prov då hon var 
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emot metoden. Informanterna fick även diskutera kring huruvida ett nationellt prov i bild
74

 

skulle fungera som ett hjälpmedel vid bedömning och betygsättning eller inte. Även här visar 

informanterna att de har olika åsikter angående nationellt prov. De diskuterade om ett sådant 

prov bör finnas över huvudtaget, och som en informant påpekade att det kunde till och med 

döda elevernas kreativitet.  

 

Förslag till rättvis bedömning: 

I intervjuerna önskade jag få veta vad informanterna ville se för förändring för att bl. a. 

underlätta bedömning och betygsättning. 

 

Informanterna ger några förslag på förbättringar eller förändringar som bör göras för att hjälpa 

dem i bedömning och betygsättning, en lärare ville exempelvis se att det skulle finnas ett 

bedömningsstöd att tillgå från exempelvis Skolverket, vilket det finns. På Skolverkets 

hemsida finns olika bedömningsexempel både för grundskolan och gymnasiet, ”för att stödja 

en rättsäker och likvärdig betygsättning.”
75

  Där kan lärare få hjälp med att exempelvis göra 

en matris och hur den bör användas och tolkas. På hemsidan finns även exempel på olika 

studieuppgifter för elever och hur de kan bedömas
76

. 

 

Vad jag har upplevt vid mina VFU-perioder är att bildlärare är ensamma, i den bemärkelsen 

att de inte har en annan bildlärare som kollega att kunna planera och diskutera med. Det som 

informanterna återkommer till är just detta, en önskan om att ha en kollega inom sitt ämne att 

diskutera och ventilera med. Skolverket rekommenderar även detta; 

 

De kollegiala samtalen – på skolan och mellan lärare på olika skolor – är ett viktigt inslag för att 

betygsättningen ska bli så rättvis och likvärdig som möjligt.
77

 

 

Informanterna trodde även att en minskning av klasserna kunde underlätta undervisningen 

vilket skulle leda till att varje elev hinns med, samt att bildämnet blir tilldelat mer tid som 

senare resulterar i en mer rättvis bedömning.  
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9. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka betyg och bedömning av bildelever i högstadiet 

genom att titta på hur lärarna förhåller sig till de momenten. Studiens syfte var även att 

undersöka vad lärarna anser om Lgr 11, om den nya läroplanen kommer att påverka och 

underlätta eller möjligtvis försvåra undervisningen inkluderat betygsättning och bedömning 

av elever.  

 

Detta har jag då kommit fram till: 

 

Bedömning, betygsättning och hjälpmedel 

Dessa tre lärare hade olika uppfattningar om hur de upplevde bedömning och betygsättning 

samt vad de använde sig för metoder och hjälpmedel för att samla underlag för bedömning. 

Det verkade som att de inte tyckte att bedömning och betygsättning var ett så stort problem så 

som jag hade upplevt det tidigare av egen erfarenhet men också av andra lärare. De visade 

dock en önskan till att få en kursplan med tydligare riktlinjer. Förutom detta hade lärarna en 

viktig punkt som de tittade på när de skulle bedöma sina elever. De var alla eniga om att 

skapande processen var viktigast. Att följa elevens tankegång genom olika moment, så som 

att ändra och prova olika metoder och lösningar för att se vad som lämpar sig bäst för just den 

övningen o s v. Skapande processen visar grunden till vad bildämnet är, att det inte är 

produkten som är det viktiga utan vägen dit, finns inga direkta rätt eller fel. Det är just detta 

som gör bildämnet så unikt och svårbedömt anser jag. 

 

En av informanterna visar en självsäkerhet och trygghet runt bedömning och betygsättning. 

Hon erkänner att det är omöjligt att sätta rättvisa betyg men att hon inte ser det som några 

svårigheter. Denna lärare använde sig av matriser
78

 som hon utgick ifrån, men även att hon 

vände sig till sin kollega för att rådfråga vid problem. Jag tror att detta kan vara en av 

anledningarna till hennes självsäkerhet och lugn kring bedömning och betygsättning. Hon vet 

att hon alltid har ett stöd från sin kollega, som enligt henne själv har ett likasinnat sätt att 

tänka kring undervisning och elever. Att vara bildlärare och ha en kollega är få förunnat, 

vilket jag kan tycka borde vara en självklarhet, som även Skolverket förespråkar i sina 

rekommendationer för att bedömning och betygsättning ska bli likvärdig.
79

 Finns en kollega 
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till hands så kan jag tänka mig att det borde underlätta, dels vid planering av undervisning, 

men också vid bedömningen av eleverna då det finns en till lärare som fått följa varje elevs 

process. Exempelvis utifrån två lärares åsikter och information från en elevs arbeten, får de då 

diskutera och resonera fram till ett betyg, borde vara mer rättvist och likvärdigt än när det bara 

finns en lärare med en åsikt. 

 

En annan lärare ansåg att det var problematiskt att kunna förklara för sina elever hur hon tänkt 

kring deras betyg men samtidigt menar hon att hennes elever verkar ha god självinsikt i vad 

de är värda för betyg. Detta kan skapa problem och missförstånd anser jag. De elever som inte 

har god självinsikt i vad de står betygsmässigt, får problem om de har en lärare som inte kan 

förklara hur han/hon resonerar kring elevens betyg.  En av informanterna ansåg att hennes 

bedömning av sina elever kändes rättvis och likvärdig eftersom hon gick igenom kriterierna 

med dem i början av terminerna, men samtidigt menar hon själv att kriterierna i kursplanen
80

 

är luddigt skrivna. Jag anser att det måste vara svårt att få en rättvis bedömning och att det blir 

svårt att betygsätta sina elever om man själv som lärare inte riktigt förstår kriterierna, hur kan 

man då förklara för sina elever vad som krävs och förväntas av dem? 

 

Som lärare i sådana positioner bör söka sig hjälp på olika plan, ett hjälpmedel för att tydligare 

förklara betyg för sina elever kan då vara matriser.
81

 Det kan vara enklare att ha något mer 

konkret att visa eleven, något som kan vara lätt att förstå och tolka själv, både för läraren men 

också för eleven, vilket en bra utformad matris kan göra enligt förespråkarna.
82

  

 

Två av informanterna använde sig av matriser medan en lärare utgick från elevernas mappar 

vid bedömning, som till viss del kan liknas vid portfoliometoden
83

, då eleverna får samla sitt 

material i en mapp som läraren har tillgång till. Skillnaden här är att denna lärares elever inte 

har loggböcker,
84

  som föreslogs i portfoliometoden, som de kan kommunicera med sin lärare 

med.  Alternativet portfolio kan vara till hjälp vid bedömning av elever, då det går att 

kombinera och anpassa efter behov; ”En portfölj är som en kamelont, som skiftar färg efter 
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vilka pedagogiska grundprinciper som läggs till grund för den praktiska användningen.”
85

 Om 

eleverna får möjlighet att skriva i loggböcker, där de resonerar kring sitt skapande och sina 

mål, så ökar även kommunikationen till läraren, och läraren/eleven, då läraren svarar via 

loggböckerna genom att ge råd och stöd för fortsatt arbete. Dessutom får läraren mer konkret 

bedömningsunderlag då loggböckerna visar elevernas process, från tanke till resultat. Förutom 

att ta hjälp av olika bedömningshjälpmedel så förde två av informanterna anteckningar över 

vad varje elev presterat från varje lektion och använde sig emellanåt av skriftliga prov för att 

få mer betygsunderlag. En tredje informant berättade att hon hade allt i minnet varpå 

anteckningar var onödiga. Hon hade även aldrig skriftliga prov då hon ansåg prov som 

”korvstoppning.” Jag kan tycka att det aldrig är onödigt att göra noteringar över eleverna och 

deras arbeten, för att styrka vad det är man har tänkt och upplevt, dels för en själv och sina 

elever, men även för att en annan bildlärare ska kunna göra en bedömning om det skulle vara 

som så att den ordinarie läraren har blivit sjukskriven.  

 

Skolverket rekommenderar att lärare bör använda varierande bedömningsformer och vid flera 

bedömningstillfällen,
86

 för att öka bedömningsunderlaget. Skolverket hade lämnat ett förslag 

om att eventuellt införa någon form av nationellt prov även i bildämnet.
87

 Förslaget stödde de 

med argumenten om att elever anser det bra med nationella prov och att det är ett bra stöd vid 

bedömning och betygsättning men att även för att göra andra jämförelser inom skolväsendet.  

 

Att se skriftligt prov i bild som ett hjälpmedel, och då främst om ett nationellt prov skulle 

kunna underlätta bedömningen av eleverna var det blandade åsikter om från informanterna. 

En av informanterna som brukar använda sig av skriftliga prov stod ganska positiv inför 

förslaget, hon ansåg att det inte borde vara omöjligt att utföra och att det var värt att göra ett 

försök. De andra informanterna ställde sig negativa till förslaget, med en motivering om att 

nationella prov gör det alldeles för styrt och att det dödar kreativiteten och det i slutändan blir 

mer till en belastning för lärarna. Ett nationellt prov ska väl vara styrt för att vara likvärdigt 

och mätbart med resten av landet? Det är det som är tanken med ett sådant prov anser jag, att 
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det är nationellt framtaget. Att ett prov även skulle döda kreativiteten har jag svårt att tro då 

jag inte riktigt kan se vad det är i provet som kan hämma och förstöra eleven. Jag kan snarare 

se att eleven kan känna sig motiverad att prestera när vetskap finns om att detta prov gäller 

över hela landet. Det finns de elever som uppskattar skriftliga prov då de anser att det passar 

dem bäst, och om undervisningen ska vara rättvis och likvärdig så bör även de eleverna få en 

chans att visa vad de kan i en bedömningsform som passar dem. Likaväl som att en elev har 

problem att utrycka sig skriftligt i exempelvis det engelska språket bör få möjlighet att visa 

sin färdighet muntligt, bör det finnas alternativa bedömningsformer i bilden. 

 

Om jag ser till mig själv så skulle jag se provet som en morot, att få se var jag står i 

jämförelse med resten av landet. Dessutom tror jag att ett nationellt prov i bild kan bidra till 

att höja statusen av ämnet, det kan uppfattas mer seriöst. Höjs statusen så tror jag även att 

eleverna kommer att bli mer engagerade och motiverade och ser även allvaret i ett praktiskt 

ämne. Beträffande hur provet skulle se ut och utföras kan bli lite svårare, men som lärare A 

föreslog att man skulle kunna utföra provet med olika delmoment kanske inte är helt fel. En 

provdel med exempelvis konsthistoria, en del med material- och tekniklära och kanske även 

en del som kan vara praktisk, i form av att eleverna får slå ihop de andra delarna av provet 

genom att visa sin förståelse med att använda sig av olika tekniker och material för att skapa 

något ur konsthistoria delen. Att exempelvis måla en tavla som visar att eleven har förstått 

vad surrealism är. Givetvis kan inte alla moment göras under en och samma dag, men så är 

även fallet i de andra ämnena där nationellt prov utförs. 

 

Jag anser att det är diskutabelt om när ett sådant prov bör ligga, det beror helt på syftet av 

provet anser jag. Ska provet finnas för att hjälpa eleverna att se vad de bör utvecklas i eller 

ska det finnas för att se vad de har utvecklats i, alltså även ett stöd för läraren vid bedömning 

och betygsättning? 

 

Förändring för att göra bedömning och betygsättning mer rättvist och likvärdigt 

Informanterna hade olika önskningar om vad som saknades för att göra bedömningen och 

betygsättningen mer rättvis. En lärare hade en önskan från Skolverket om att de kunde ge ut 

exempel och övningar som de bedömt och betygsatt för få något mer konkret att utgå ifrån vid 

bedömning. Som jag även nämnde tidigare så har Skolverket en sådan hjälp på deras hemsida 
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med bedömningsexempel
88

. Vid tidpunkten av intervjun fanns det bedömningshjälp för 

grundskolan i ämnena engelska, matematik, modersmål, religionskunskap och svenska, men 

tyvärr ingen bild. För gymnasiet fanns i alla fall ”rörlig bild”. Detta har dock ändrats, från 

2012 finns det på Skolverkets hemsida
89

 ett väl fungerande bedömningsstöd för bild i 

grundskolan, men även slöjd, musik, idrott och hälsa. Detta stöd som Skolverket erbjuder 

kommer förhoppningsvis att vara till hjälp för många lärare, jag är dock orolig för att lärarna 

inte har informationen om att hjälpen existerar. 

 

En återkommande önskan, eller snarare begäran från informanterna var att ha en kollega, en 

kollega i bildämnet.  Bara en av dessa tre informanter hade en kollega att arbeta med. Av egen 

erfarenhet vid mina VFU-perioder har jag sett och hört av mina handledare att det kan vara 

väldigt ensamt att jobba som bildlärare, då de sällan har någon att diskutera med och komma 

med nya idéer och förslag på uppgifter med, och vikten av att få diskutera och analysera sina 

elevers arbeten och processer, men även om sin egen utveckling som lärare. Jag har märkt 

under dessa VFU-perioder hur uppskattad jag har varit då jag med ”nya ögon” har kunnat 

bidra med lite nya uppgifter och övningar, men också kommit med nya idéer och 

infallsvinklar på saker och ting. Mina handledare har ofta sagt att det är alltid lika trevligt med 

en ”lärarkandidat” som rör om lite i grytan, för det är enligt dem så lätt att bli hemmablind; 

det är svårt att se och komma på något nytt eller vad som behöver förändras. De har även visat 

uppskattning i att få diskutera bedömning och betygsättnig med mig, då de sällan har den 

möjligheten. Jag har förstått att de tycker det är skönt att få bekräftelse i deras tankesätt vid 

deras bedömning då det visat sig att även jag har bedömt likvärdigt med dem. Att få ha en 

kollega är nog väldigt bra och viktigt för att öka likvärdigheten av bedömningen av eleverna 

men som i många andra fall kan det vara svårt att kräva detta då det är ofta resursmässigt 

omöjligt att utfärda. Det kostar kommunen mycket pengar att exempelvis betala lön åt två 

bildlärare i en liten skola med få elever, vilket kan vara förståeligt, men kommunen borde i 

samråd med rektorer kunna erbjuda alternativa kollegor, d v s kollegor som kanske jobbar i en 

annan kommun som kan samarbeta med varandra på olika plan, så som att träffas och 

diskutera betyg o s v. 
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Klasstorleken var också en punkt som informanterna diskuterade och hade önskemål om 

förändring, de ansåg att de hade för stora klasser. Stora klasser medför att det kan bli svårt att 

hinna med och hjälpa alla elever, men också att hinna se hur de arbetar, hinna ge råd och 

diskutera kring deras arbeten. Stora klasser medför även en arbetsmiljö som inte alltid är 

rofylld och inspirerande, snarare stressande då det är mycket som händer runt omkring, det 

blir svårt att finna arbetsro. Av egen erfarenhet har jag märkt att för vissa elever kan det dock 

vara upplyftande och inspirerande med att jobba i stora grupper då kreativiteten kan smitta av 

sig på varandra. Har man turen att omges av många kreativa och inspirerande människor så 

vore det underbart, tyvärr så blir motsatsen dubbelt upp ifall den stora gruppen är väldigt 

negativt inställda och oföretagsamma, de kan förstöra atmosfären och inspirationen för alla. 

 

Att kräva mindre klasser kanske kan vara svårt att utfärda även om det är de flesta lärares 

dröm och önskan. Kanske skulle det vara rimligare att kunna kräva större lokaler och fler 

kollegor i ämnet för att kompensera? 

 

Informanterna ville även se en förändring beträffande tiden som är tilldelad bilden. De ansåg 

att bildämnet hade för få tilldelade timmar (60 min./vecka, 2009) och önskade mer tid. Det 

kan jag verkligen hålla med om. Åter igen så kommer orättvisan fram och ett 

praktiskt/estetiskt ämne, som bild, får vika sig för de mer ”viktigare” huvudämnena. Bild är 

ett tidskrävande ämne och bör inte stressas på anser jag. Då det innehåller många olika och 

tidskrävande moment så borde bilden ha mer tid. Dels för att eleverna ska hinna sätta sig in i 

uppgiften som ges, att få tid till att fundera, reflektera, inspireras och framförallt att hinna 

slutföra sina arbeten men också för att läraren i sin tur ska hinna med att se och bedöma sina 

elever i de olika processerna. Att bara ha 60 minuter per klass i veckan är inte mycket tid för 

eleverna att utveckla sitt skapande eller att hinna bli bedömd i, åter igen - var ligger rättvisan i 

det? 

 

Hjälp av styrdokument och kursplan 

Informanterna ansåg sig kunna styrdokumenten och kursplanerna och inte behövde titta på 

dem. Det visade sig dock att när de fick läsa igenom kursplanen för bild
90

 så märktes det att 

informanterna inte var fullt förtrogna i vad de olika punkterna stod för och vad de betydde. De 

kommenterade med att säga att punkterna var otydliga och gigantiska. Det upplevdes som att 
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de var överraskade över vad som stod under målen och dess innehåll istället för visa ett 

igenkännande, som att de verkligen skulle ha haft vetskap om kursplanen. 

 Även om en lärare anser sig kunna dessa styrdokument innan och utan, så kan det aldrig 

upprepas tillräckligt ofta. Att ta sig tiden (vilket inte alltid finns) och sätta sig ner och 

verkligen granska och analysera styrdokumenten borde ge vinst i det långa loppet. Som 

författarna till NU-03 diskuterade så visar lärare skepsis till kursplaner vilket då forskarna 

menar kan bidra till att det blir skillnader i bedömning av elever, det blir inte likvärdigt.
91

  

 

Ny läroplan och medföljande förändringar i undervisningen 

Ordet förändring kan klinga negativt i mångas öron då det kan medföra extra jobb och kanske 

ändra väl inarbetade rutiner, men också att det kan medföra nya moment som man inte har 

någon som helst kunskap i, sådant kan vara väldigt skrämmande. Då kan det vara skönare och 

tryggare att inte bry sig så mycket och fortsätta i sina gamla invanda spår, för att slippa ta del 

av eller ta ställning till något nytt.  

 

Jag blev överraskad över att informanterna hade så lite vetskap om Skolverkets förslag om 

nya kursplaner och betygssystem
92

 då det varit en lång och pågående process. Att det bara var 

en av lärarna som hade varit på ett informationsmöte rörande förslaget kändes märkligt. 

Varför hade inte de andra fått ta del av det? Eller kanske de hade blivit erbjudna att delta men 

avstått? Enligt informanterna hade deras respektive rektorer inte direkt nämnt något om 

Skolverkets förslag. Jag undrar varför dessa rektorer inte har informerat sina anställda om 

Skolverkets förslag, det är hans/hennes skyldighet.
93

  

 

Att sätta sig in i förändringar som nya läroplaner kan medföra, bör få ta sin tid, det måste få 

landa mentalt. Att få tid och möjlighet att diskutera och ventilera med rektor och kollegor om 

vad en sådan förändring kan komma att medföra.  Men också praktiskt få förbereda eventuella 

förändringar som kan bli. Jag kan dock tycka att det är varje lärares skyldighet att hålla sig 

uppdaterad om vad som händer på sin egen skola men också vad som sker inom skolväsendet 

i övrigt. För att skolan ska utvecklas bör alla engagera och visa intresse till förändring och 

förbättring. 

                                                 
91

 A. Marner, H. Örtegren & C. Segerholm. (2005) Skolverket. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. 

Ämnesrapport till rapport 253. Bild. Stockholm: Elanders Gotab. Sid. 142-146 
92

http://www.skolverket.se/sb/d/3092  Utkast till kursplan i bild. (2009-11-23)   
93

 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. 2.8 Rektorns ansvar. 



 41 

Informanterna fick under intervjuerna läsa ett utkast från Skolverkets hemsida innehållande 

förslag
94

 till nytt betygssystem och nya kursplanen för bild. Reaktionerna var blandade, det 

var både positiva och negativa, dock så var de i överlag eniga om att Skolverkets förslag 

kändes tydligare och utförligare skrivet i jämförelse med den äldre kursplanen.
95

 Det som var 

förvånande var att de inte hade så mycket att kommentera om det nya betygssystemet. En 

lärare ansåg bara att det var konstiga betygssteg och ställde sig skeptisk till införandet av 

bokstäver medan en annan lärare såg det hela som positivt med ett nytt system, hon såg de 

olika stegen som en möjlighet att ge eleverna rättvisare betyg. Jag kan hålla med denna lärare 

om detta då jag anser att fler betygssteg gör att det finns möjlighet till variation i 

bedömningen. Det är inte bara svart eller vitt, det finns gråskalor emellan också. Det kan 

också vara så att ett flergradigt betygssystem kan vara lättare att förstå. Exempelvis en elev 

som får ett G kan ha svårt att förstå hur mycket som skulle ha krävts för att få ett VG, det är 

ett så stort hopp, men om en elev som får ett D kan kanske lättare förstå och visualisera att det 

är inte så långt till nästa steg som är ett C, och från C till B är det inte heller så långt. Det kan 

då upplevas som att det inte borde vara omöjligt att förbättra sina betyg. 

 

Skolverkets förslag om ny kursplan i bild
96

 ansåg en av informanterna att Skolverket var på 

väg att förstöra bildämnet då det blir för styrt, att elevernas kreativitet förstörs. Detta kan 

upplevas motsträvande och negativt men förmodligen är det bara en rädsla för att allt ska bli 

sämre. Att det ska komma att göras förändringar i något som kanske fungerar och rullar på 

bra. Under den tid som förslaget om nya kursplaner och betygsystem fanns att tillgå på 

Skolverkets hemsida så fanns det möjlighet för alla utomstående att lämna kommentarer och 

önskemål om hur utformningen av de nya reformerna borde se ut. Varje enskild lärare har rätt 

och makt att påverka och ge egna förslag på vad som bör förändras eller vad som fungerar, 

allt för att bidra till en rättvisare skola. Alla har då ett eget ansvar om man vill att det ska bli 

en bra förändring eller inte, att klaga på och kritisera förslag som man inte har så mycket 

kunskap i upplevs inte så professionellt anser jag. 

 

Den största förändringen som informanterna visade oro och ängslan över var att de inte hade 

de tekniska resurser som behövdes för att följa den nya kursplanen. Det saknades digitala 

kameror men framförallt fler datorer, och då datorer som har de program som krävs för att 
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arbeta med exempelvis rörlig bild o s v. Att det också fanns en oro över bristande kunskap 

inom vissa områden som kursplanen föreslog är fullt förståeligt anser jag. Dessa lärare gick 

sin bildlärarutbildning för minst 10 år sedan och mycket har hänt sedan dess. Har man 

dessutom som lärare inte tillgång till nya tekniska resurser kan det bidra till att intresset för 

användandet av datorer minskar och det i sin tur leder till ointresse att önska sig fortbildning 

inom området. 

 

 T. Krokmark diskuterar i sin artikel
97

 runt detta fenomen, beroende på vad läraren anser är av 

vikt i undervisningsinnehållet och vad som då bör vara med i undervisningen. Detta styrs efter 

lärarens förhållningssätt till det som skall läras ut beroende på sin egen kunskap och intresse 

på området. Jag anser att en lärares attityd och intresse återspeglar väldigt mycket i sin 

undervisning, det är både för- och nackdelar med detta. Det negativa kan vara att läraren -       

p g a av sitt ointresse och okunskap -  kanske väljer att bortse viktiga delar och moment i 

undervisningen, vilket gör att eleverna inte får den likvärdiga undervisningen som resten av 

landet. Det positiva i återspeglingen av lärarens egenintresse kan vara att denne har en 

omfattande kunskap och passion inom vissa områden som gör att eleverna får en stor och 

ovärderlig inspirationskälla till lärare. 

 

Teknisk utrustning som datorer, digitalkameror, bild kanoner m. m. kostar mycket pengar, och 

det vet även lärarna, därav oron som informanterna visar, över den budget som är tilldelad 

bildämnet inte ska räcka till att införskaffa de tekniska material som fordras, vilket i sin tur 

leder till en oro över om pengarna ska räcka till det övriga som behövs i bildundervisningen. 

Att som lärare känna en personlig stress av att inte kunna ge sina elever det som föreslås i 

kursplanen är väl befogat, och att dessutom ha stora klasser gör inte situationen lättare.  

 

9.1 Sammanfattningsvis 

I denna studie har jag slutligen kommit fram till att de lärare jag intervjuat har haft olika syn 

och uppfattning rörande mina frågeställningar. De har visat sig att bedömning och 

betygsättning uppfattas olika hos informanterna, att det har haft olika innebörd, men som ändå 

visade att ämnet är stort och inte alltid så problemfritt. Det finns alltid något som inte är 

tillräckligt bra och som behöver utvecklas. Det som den ene läraren anser vara enkelt kan vara 

ett problem för den andre. Deras åsikter om Skolverkets förslag av en ny läroplan var även 
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delade, men att de överlag verkade positiva till förslaget, om inte annat så var det några delar 

som var mer uppskattat än andra, så som tydligare skriven kursplan. De gav dock kritik till att 

kursplanen innehöll fler moment som krävde teknisk utrustning vilket de inte hade och skulle 

kosta pengar, men även att det skulle kosta dem tid, den tid som de anser inte finns tillräckligt 

av i bildämnet. De visade även blandade åsikter huruvida det nya betygsystemet med fler 

skalor skulle kunna bidra till att bedömning och betygsättning skulle bli mer likvärdigt och 

rättvist. Informanterna gav som förslag till förbättring för att göra bedömning och 

betygsättning så rättvist och likvärdigt som möjligt, med att kollegor önskas för att diskutera 

och rådfråga med, ett nytt och tydligt betygssystem, mer tid till bildämnet, önskan om mindre 

klasser, tilldelning av mer kapital till bilden för att införskaffa bland annat ny teknisk 

utrustning; så som datorer, digitala kameror o s v. även ville informanterna ha fortbildning i 

olika områden för att kunna följa den nya kursplanens innehåll.  

 

Validiteten av denna studie kan vara svår att fastställa då den innehöll endast tre informanter, 

men enligt författarna Johansson och Svedner
98

 kan det vara tillräckligt för att en 

undersökning ska bli mättad, d v s man har fått den information som behövs och bedömer att 

resultaten inte kommer att förändras med fler informanter. Jag anser att mina informanter har 

kunnat diskutera och argumenterat en stor del av mina frågor bra och ingående. Så här i 

efterhand kan jag tycka att jag borde ha formulerat frågorna något annorlunda för få ännu mer 

preciserade svar, men å andra sidan kanske frågorna hade blivit för styrda då vilket inte hade 

gett mig de resultat jag var ute efter. Jag känner mig dock nöjd efter omständigheterna med att 

jag är en förhållandevis oerfaren intervjuare, och att jag har fått fördjupat mig i läroplaner och 

styrdokument samt olika bedömningshjälpmedel som jag inte gjort tidigare på samma sätt.  

 

Med den här studien har fler tankar och funderingar dykt upp som vore intressant att följa 

upp. Dels så skulle det vara intressant att göra denna undersökning med ännu fler informanter 

i form av både lärare och elever för att erhålla ett ännu mera djup och förståelse för ämnet. 

Det skulle även vara intressant att vid ett senare tillfälle följa upp och se hur den nya 

kursplanen och betygssystemet har bemötts och fungerat i skolorna. Att se vilka problem eller 

frågeställningar som dykt upp, eller kanske har alla tidigare problem med att bedöma och 

betygsätta rättvist och likvärdigt i bild försvunnit? Detta återsår att se, förhoppningsvis 

kommer det att förändras till det bättre 
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