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”I slutändan blir det alltid en tolkning för mig som lärare, 

vad är exempelvis utförligt och nyanserat?” 

 
 
Sammanfattning 
 
Under 2011 genomfördes en ny gymnasiereform där bland annat betygssystem och 

ämnesplaner uppdaterades. Skolverket eftersträvar även en mer likvärdig bedömning mellan 

lärare, skolor och kommuner. Inom ämnet Fotografisk bild finns inte nationellt gemensamma 

prov för att hjälpa lärarna att bedöma likvärdigt utan det är upp till läraren att sätta nivån efter 

de kunskapskrav som finns, vilket medför en tolkning av de definitioner som finns för varje 

betygsnivå. Syftet med den här rapporten är att undersöka hur lärare tänker kring att bedöma 

elevers bilder i relation till kunskapskraven inom fotografisk bild samt om förutsättningar för 

bedömningen förändrats med den nya ämnesplanen. Fyra intervjuer genomfördes och överlag 

så ansåg alla respondenter att det fortfarande, efter gymnasiereformen, är väldigt öppet för 

tolkning och att ändringen av kunskapskrav inte har främjat likvärdig bedömning nämnvärt. 

De ser även en särskild svårighet när kursen innehåller subjektiva inslag, i form av att läraren 

ska bedöma elevernas kreativa arbeten. Det framkommer dock av både litteratur och genom 

intervjuerna att lärare genom erfarenhet och fördjupade kunskaper inom ämnet kommer en 

bra bit på väg och att de tillsammans bör diskutera mer för att nå upp till Skolverkets mål 

kring likvärdig bedömning.  
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Inledning 
 

Att bedöma elevers resultat och utveckling ingår i rollen som lärare inom alla ämnen. Jag har 

själv hört att många upplever svårigheter att tolka kriterierna och när dessa ska ligga till grund 

för att nivåbestämma och ge eleven ett betyg kan det ibland bli särskilt svårt. Efter att ha 

arbetat som lärare i sex år, inom det jag i denna uppsats kommer beskriva som kreativa 

ämnen, som foto, film och multimedia, har jag själv märkt av en svårighet när det kommer till 

att bedöma elevers kreativa arbeten. Magkänslan man får inför en elevs praktiska resultat 

kanske inte stämmer överrens med resultatet när man tittar på kriterierna för kursen. Detta 

gjorde det svårt för mig i de fall då jag ville ge eleverna ett annat betyg än vad de uppnått i 

förhållande till kriterierna. Frågor som "vad bör man bedöma i en sådan kurs?" och "vad 

bedöms egentligen?" dök upp och därför kändes det självklart att skriva om detta ämne. Ett 

annat problem som jag märkt av är hur olika lärare kan tolka elevers arbeten. Hur påverkas då 

eleven av att lärarens subjektiva åsikter och tolkningar ligger till grund för en objektiv 

bedömning av deras arbeten? Skolverket (2010) säger att lärare ska jobba för likvärdig 

bedömning och då det inom fotografisk bild inte finns någon form av nationellt prov så 

hänger mycket på interbedömarreliabiliteten, som är det mått som anger hur likvärdiga 

bedömningar och tolkningar är mellan lärare. Detta är ett adekvat begrepp i och med att det är 

på detta sätt man kan mäta hur likvärdig bedömning kan vara i ett ämne. Dock kommer inte 

interbedömarreliabiliteten mellan mina respondenters bedömningar att mätas eftersom att jag 

väljer att istället fokusera på att ställa begreppet mot Skolverkets mål om likvärdig 

bedömning. Den erfarenhet jag har fått inom läraryrket pekar på att det är svårt att sätta betyg 

på enskilda uppgifter och enbart ett färdigt resultat.  

 

Inom kreativa ämnen tillkommer en aspekt kring att betygsätta estetik. I den här rapporten 

granskas kursen Fotografisk bild 1 och dess ämnesplan. Det kan uppstå frågor som; Vad bör 

bedömas, och vad krävs för en bedömning, i ett sådant ämne? Är det förmågan att kunna prata 

om en bild, att känna till hur den första kameran fungerade eller kanske att kunna nämna tre 

kända fotografer? Bland skolverkets kunskapskrav för betyget C i Fotografisk bild 1 står 

följande: "Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet." 

Vem har rätt angående vad som är en bra bild? 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur lärare bedömer elevers bilder i relation till kunskapskraven inom 

fotografisk bild samt om förutsättningar för bedömningen förändrats med den nya 

ämnesplanen. Då det är orealistiskt att ta reda på hur alla lärare i landet tänker kring de här 

frågorna så kommer fyra lärare stå som exempel i den här rapporten.  

 
Frågeställningar 

• Hur bedömer läraren elevers kreativa arbeten inom Fotografisk bild? 

• Hur mottogs den nya ämnesplanen av lärarna? 

• Hur påverkas likvärdig bedömning av lärares olika erfarenheter och yrkeskunnande? 
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Bakgrund och teori 
 

Den här delen inleds med den gymnasiereform som genomfördes under 2011, samt kort om 

vilka förändringar som skett. Sedan kommer vi in på problematiken kring 

interbedömarreliabilitet och om det är möjligt att få alla lärare att bedöma precis likadant. 

Även områden som kreativitet och tillförlitlighet inom lärarens roll tas upp för att ge en 

bakgrund till problematiken i den här rapporten.  

 

Jag har i min undersökning utgått från Skolverkets dokument gällande gamla kursplaner, nya 

ämnesplaner samt allmänna mål för den pedagogiska verksamheten. Utöver detta tar jag upp 

vetenskaplig litteratur och har sedan ställt dessa mot varandra. Eftersom att det är ett relativt 

outforskat område så har jag fått använda mig av artiklar inom närbesläktade ämnen där jag 

kan dra kopplingar till just Fotografisk bild.  

 

Enligt kunskapskraven i Fotografisk bild 1 ingår det att bedöma elevernas estetiska och 

tekniska kunskaper inom foto. Läraren får då ha genomgång på dessa områden och för den 

tekniska biten står bland annat moment i att bemästra kamera och blixtar. Den estetiska biten 

innehåller bland annat bildutsnitt, komposition och liknande. Båda dessa områden påverkar 

dock hur slutresultatet blir och elevens färdigheter inom detta bidrar till de färdiga bilderna 

(Skolverket, ämnesplan för Fotografisk bild 1).  

 

Gymnasiereformen 
Tankarna som nämns i inledningen började redan innan den gymnasiereform som 

genomfördes under 2011/2012. Den medförde förändringar inom bland annat ämnesplaner, 

behörighetskrav, gymnasieprogram och betygssystem. I kurserna inom bland annat 

Fotografisk bild förändrades upplägg likväl som kunskapskrav (det som tidigare kallats 

betygskriterier). Från att ha varit fyra steg från Icke Godkänt till Mycket Väl Godkänt, så är 

det nu uppdelat i sex nivåer där A är det högsta betyget och F räknas som underkänt. Det blev 

fler kunskapskrav på varje betygsnivå samt att det inom fotokurserna tillkom krav som 

riktades mot bland annat estetisk och teknisk kvalitet, vilket inte fanns utskrivet på samma 

sätt innan. Bland kunskapskraven har nivåerna A, C och E definierade krav som eleven skall 

nå upp till, medan nivåerna B och D är "mellannivåer" utan egna krav. För att nå upp till ett 

sådant betyg så ska man ha klarat alla krav på nivån under och en övervägande del av kraven 

på nivån över (Skolverket, 2011c). 
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När man tittar på de nya kunskapskraven inom Fotografisk bild 1 (Skolverket, 2011b) kan 

man se att det i stort sett är samma kriterier som avses uppfyllas men nivån är olika. Från 

"eleven redogör översiktligt för..." till "eleven redogör utförligt och nyanserat för...". I de 

gamla betygskriterierna (Skolverket, 2006) läggs det däremot på fler och fler punkter stegvis 

för att till slut nå upp till en "mycket väl godkänd" nivå. Det förekommer dock ord och 

formuleringar som till exempel "eleven kan med viss handledning" eller ord som "översiktlig" 

och "utförligt".  

 

Då det finns väldigt lite skrivet inom området för bedömning inom kreativa ämnen har jag 

försökt lägga det litterära fokuset på validitet och reliabilitet när det gäller lärares 

betygsbedömning i ämnet. Hur kan man finna hög reliabilitet och validitet i en lärares 

subjektiva bedömning av elevers kunskap och prestation? Detta för att fördjupa inom 

ovanstående områden som till hög grad påverkar lärarens bedömning, mer eller mindre 

medvetet. Jag har inte direkt tagit upp dessa områden i intervjuerna, men har däremot haft den 

vinkeln under analysen efteråt. 

 

Lärarens roll 
Då det fortfarande är subjektivt hur man som lärare tolkar de definitioner som finns i ämnets 

kunskapskrav så väcks frågan om det blev någon förbättring i och med den nya reformen. Hur 

påverkas bildernas bedömning av lärarens tolkning av betygskriterierna? Kaliles (2010) tar 

upp den frågan inom ramen för kursen "Bild och form" och kommer fram till att lärarna anser 

sig ha för diffusa betygskriterier för att kunna bedöma objektivt. Det går helt enkelt inte att 

komma ifrån en subjektiv tolkning av kriterierna. Även fast det gällde betygskriterierna innan 

reformen så är frågan aktuell inom alla ämnen i allmänhet, men kreativa ämnen i synnerhet. 

 

För att ge ett betyg behövs en sammanfattad bild över elevens kunskap, prestation och 

utveckling under en viss period. Detta för att ge eleven möjligheten att nå upp till alla 

kunskapskrav. Då är läraren med under hela processen från genomgångar, föreläsningar, 

uppgiftsutdelning, planering, genomförande och sen reflektion (Skolverket, 2011b). På det 

sättet kan läraren bättre få översikt om hur eleven ligger till. Sedan är det först efter ett antal 

uppgifter som läraren kan se ett mönster i hur eleven tänkte, vilket medför att det behövs ett 

antal ”test” för att göra klart att det är elevens kunskaper som ligger till grund för resultatet 

och att inte andra omständigheter har påverkat (Messick, 1996). Det är inte bara resultatet av 
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produkten som ska stå till grund för bedömningen utan läraren behöver ta med alla elevens 

kunskaper, och där kommer elevens analys och reflektion in (Messick, 1995).  

 
Synen på bedömning 
En annan aspekt på bedömningsfrågan är om synen på betyg, och således även bedömningen, 

skiljer sig mellan lärare och elever. Taljo (2012) beskriver detta som att lärare i högre grad ser 

betyg som en mätare på tillägnad kunskap under kursens gång medan elever ser betyg som en 

möjlighet för vidare studier. I detta fall bör läraren vara konkret kring vad denne vill se för typ 

av resultat för att både eleven och läraren ska ha samma mål med tiden som läggs ner på ett 

visst ämne. Utbildning och bedömningssystemen blir i stort en spegling av samhällets behov, 

dess politiska värderingar och ekonomiska förutsättningar (Eklöf, 2011). 

 

Kunskapskraven är de kriterier läraren ska bedöma efter men då dessa går att tolka så måste 

läraren vara tydlig med villkoren redan i början av en kurs. För att bedöma i ett ämne krävs, 

utöver pedagogisk kompetens, även ett djupare yrkeskunnande. Det senare beskrivs även som 

den viktigaste faktorn gällande utvecklingen av elevers lärande (Lindström & Pennlert, 2009). 

 

Kreativitet 
De kreativa ämnen som syftas till i den här rapporten har gemensamt att det är det kreativa 

skapandet som ligger i fokus. Oavsett om det skapas musik, stillbilder eller film så är kräver 

det en lärare som kan locka fram "skaparglädjen" hos eleverna. Då kreativitet kan upplevas ha 

liknande definition som fantasi och spontanitet när det kommer till lärande så är det ändå 

viktigt att skilja på dessa (Borgsten, 2008). Spontanitet kan liknas vid handlingar som sker 

genom impuls utan någon direkt eftertanke, där personen låter känslorna styra handlandet 

istället för att ta hänsyn till förnuft och eftertanke. Det kreativa tänkandet är inte likvärdigt då 

detta istället tar till redan kända element till en ny problemlösning (Lindström, 2007, s.8). 

Vygotskij (1995, s.17) hade liknande tankar när han poängterade att fantasin berikas av 

erfarenheter: ”Alla skapelser av fantasin är uppbyggda av element som hämtats ur 

verkligheten [...] Det skulle vara ett underverk om fantasin kunde skapa ur ingenting” 

 

Överför man dessa tankar till lärarens roll inom ett sådant här ämne så berikas således 

undervisningen av en lärare med bred erfarenhet inom till exempel fotografering. "Ju rikare en 

människas erfarenheter är, desto mer material förfogar hennes fantasi över" skriver  

Lindström (2007, s.9) 
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Lindström (2007, s.14) tar även upp ett talande exempel kring problematiken i att bedöma 

kreativitet.  
"Det är inte möjligt att på ett objektivt sätt mäta ”skönhet” eller vad det nu är 

vi söker i barns bildskapande. Detta hindrar inte, som John Dewey (1934) 

påpekade i Art as Experience, att vi med hjälp av olika kriterier kan bedöma 

kvaliteter som vi värdesätter. Det är lätt att räkna upp sådant som man vill att 

eleverna ska lära sig i bildämnet; det är däremot betydligt svårare att urskilja 

ett fåtal kriterier på sådant som är av avgörande betydelse för elevers skapande 

förmåga." 

 

Tillförlitlighet 
En fråga som är aktuell inom skolan är om läraren bedömer det som avses bedömas. Det är av 

vikt att läraren under hela bedömningsprocessen har målet med undervisningen klart för sig. 

Lorensson & Martins (2012) skriver om formell samt informell bedömning då formell 

bedömning avser till exempel muntliga och skriftliga redovisningar. Informell bedömning å 

sin sida innefattar att bedöma de olika aktiviteter som sker i klassrummet då elevernas arbete 

observeras och läraren kan vara delaktig i processen genom att diskutera uppgiften under 

arbetets gång. Styrdokumentens kunskapsmål ska alltid vara i fokus oavsett bedömningsform 

men det är även viktigt att läraren även är medveten om vilken bedömningsmetod denne 

använder (Lorensson & Martins, 2012). Men även att som lärare vara medveten och att inte 

bara se betygssättningen som en kontroll av att eleven nått upp till en viss nivå då lärandet i 

stort innehåller mycket mer än så (Pettersson, 2007).  

 

Då ämnesplanen för Fotografisk bild 1 till stor del avser att gå in i själva processen i en elevs 

framställande av en bild så måste läraren ta del av elevens tankar och tillvägagångssätt under 

arbetets gång. Till exempel måste syftet med vissa tekniska inställningar, eller estetiska val 

eleven gör för att framställa en effekt i en bild, synliggöras och då krävs en aktiv diskussion 

kring bilden mellan lärare och elev i enlighet med ämnesplanen för Fotografisk bild 

(Skolverket, ämnesplan för Fotografisk bild), något som även kan kopplas till Lorensson & 

Martins studie. 

 

Det finns även olika typer av bedömningssituationer och de aktiviteter som läraren genomför 

bör ha ett sådant upplägg att denne kan få ut något av dessa för vidare bedömning i så stor 

utsträckning som möjligt, men att de olika momenten ändå valideras var för sig. Vid större 
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bedömningsaktiviteter, som exempelvis de svenska nationella proven, blir det mer uttalat att 

dessa aktiviteter är bidragande faktorer som finns med i bedömningen. Mindre aktiviteter i 

klassrummet, som kursprov och liknande, används för att implementera de kursmål som finns 

i ämnesplanen. Syftet här är att öka likvärdigheten över landet när det kommer till 

betygsättning (Nyström, 2004). 

 
Interbedömarreliabilitet 
Interbedömarreliabilitet är ett aktuellt begrepp då Skolverket har ett mål att öka likvärdigheten 

i bedömning mellan lärare, skolor och kommuner över hela landet. Detta efter att det bland 

annat kommit indikationer för att skillnaden mellan resultaten i exempelvis de nationella 

proven skiljer sig markant mot de slutbetyg som eleverna sedan fått (Skolverket, 2010, 

2011a). Interbedömarreliabilitet beskriver i vilken utsträckning olika personer bedömer på 

samma sätt. Om man ställer interbedömarreliabiliteten mot Skolverkets mål så bör lärare 

alltså jobba mot att bedöma så likvärdigt som möjligt, vilket de nationella proven bland annat 

ska hjälpa till med. Inom Fotografisk bild finns inga nationella prov så där är lärarna beroende 

av att diskutera med andra inom samma område för att på så sätt kunna främja likvärdig 

bedömning (Skolverket, 2011a). Variabler som påverkar interbedömarreliabiliteten är bland 

annat testledarens utbildning och erfarenhet inom ämnet liksom även hur väl definierade 

variablerna i testmaterialet är (Anderberg & Dahlberg, 2007). För att ställa detta mot lärarens 

roll betyder alltså ämneskunskaper och yrkeserfarenhet mycket för att få en hög 

interbedömarreliabilitet.  

 

Forskare som använder kvalitativa metoder brukar vara noga med att dokumentera varje steg i 

sin metod för att öka transparensen och möjligheten för andra att genomföra exakt samma 

forskningsstudie (Armstrong et al. 1997). All bedömning och analys är en form av tolkning 

och tolkningen innefattar en dialog mellan, om vi tar en lärarsituation som exempel, lärare 

och elev. Här menar dock Armstrong (1997) även att lärarens egna åsikter spelar roll och 

subjektiviteten ”färgar” tolkningen i en sådan ”kvalitativ situation” som det är när en elevs 

arbete ska bedömas. 
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Metod 
Jag har utgått från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som grund för att 

sedan analysera respondenternas tankar och svar med en vinkel mot reliabiliteten kring hur 

respondenterna tycker att lärare ska betygssätta inom Fotografisk bild. Respondenterna har 

även fått bedöma ett fiktivt elevcase inför intervjuerna. 

 

Metodval 
För att få djupare tankar och åsikter kring mina frågor så valde jag en kvalitativ 

intervjumetod, vilket Kvale (1997) beskriver som ett sätt att fördjupa sig inom ämnet snarare 

än att se övergripande mönster. En semistrukturerad intervju leder respondenten i den riktning 

som avses, men lämnar samtidigt öppet för avstickare och följdfrågor.  

 

Giltighetskrav 
Inför intervjuerna var ambitionen att höra respondenternas tankar kring att betygssätta den här 

typen av ämnen. Som förberedelse inför intervjuerna sammanställde jag de frågor jag ville få 

svar på och då frågorna syftade till att få mer djupgående och personliga svar så togs ingen 

hänsyn till att dessa respondenter skulle antas tala för alla lärare eller kunna utgöra ett 

statistiskt underlag.  

 

Respondenter 
De fyra respondenterna i den här undersökningen valdes ut genom deras geografiska 

arbetsplacering, då de är verksamma inom samma län, men på olika orter. Det gav bättre 

möjligheter för att genomföra intervjuerna "öga mot öga" istället för över telefon. Just detta 

var viktigt då jag ansåg att det blev mer förtroligt och att de därför troligtvis kunde ge mer 

personliga svar.  

 

Eftersom att kurserna i Fotografisk bild hålls på gymnasienivå, och att det oftast bara finns en 

gymnasieskola per kommun i länet, så sökte jag upp några av de få lärare som undervisade i 

mediekurser. Genom dessa lärare fick jag sen kontaktinformation till de lärare som hade just 

Fotografisk bild. 

 

Respondenterna kontaktades först genom e-post där de tillfrågades om de var intresserade av 

att vara med i undersökningen. Syfte och kortfattad information om tillvägagångssättet 

presenterades och då alla tackade ja så skickade jag ett par veckor senare ut det elevcase som 
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de skulle förbereda sig med inför intervjuerna. Respondenterna är eller har nyligt varit aktiva 

som lärare inom Fotografisk bild och anses därför införstådda med de tankar och problem 

som kan uppstå i en sådan kurs. Två av de fyra respondenterna har Fotografisk bild 1 med den 

nya ämnesplanen i skrivande stund, medan de andra har haft Fotografisk bild A under de 

senaste åren, med den gamla kursplanen. Ingen av respondenterna har hunnit sätta betyg i 

kursen enligt den nya ämnesplanen, men alla fyra är införstådda med den gamla.  

 

Genomförande 
Respondenterna fick ett dokument med ett fiktivt scenario där det ingick fem bilder som de 

skulle bedöma (se bilaga 1). Två av respondenterna svarade direkt att de inte kunde eller ville 

bedöma bilder utan att veta något om hur eleven hade tänkt eller vad det var för uppgifter som 

skulle utföras. Efter det skickades det ut ett kompletterande underlag (se bilaga 2) med 

påhittade kommentarer från "eleven". Dessa var av sådan karaktär som jag själv märkt av 

bland elever, det vill säga att det är väldigt spridda tankar kring utförande och analys. Ibland 

är det väldigt detaljerat medan det ibland kan vara nästan obefintligt. Det hade varit lättare om 

jag hade försökt efterlikna en "mönsterelev" likväl som motsatsen, men jag försökte efterlikna 

någon i mitten av skalan och därför försökte jag variera tankegångarna. Detta är dock något 

som även försvårar bedömningen oerhört mycket.  

 

Intervjuerna skedde på respondenternas respektive arbetsplatser och två av dem hade bokat 

konferensrum medan de andra intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsrum. Alla 

intervjuerna pågick under cirka en timme och genomfördes utan störningsmoment så när som 

på människor som gick förbi utanför rummen. Först fick respondenterna beskriva hur de 

resonerat kring den uppgift de fått med att bedöma bilderna, samt att de fick motivera och 

beskriva hur de tänkt kring kunskapskraven som finns för kursen. Efter att de fått beskriva 

uppgiften gick frågorna från mer allmänt mot respondentens tankar kring att bedöma enligt 

vissa kriterier i Fotografisk bild. Det fanns vissa förskrivna frågor (se bilaga 1) men det blev 

även ett par följdfrågor och utvikningar som spontant dök upp eftersom. 

 

Reliabiliteten på de utförda intervjuerna var hög då de genomfördes under rätt lika 

förhållanden och på likvärdiga tillvägagångssätt utan yttre störande moment (Johansson & 

Svedner, 2010). Intervjuerna genomfördes med samma utgångsfrågor, även om spontana 

avvikelser också kom fram under samtalens gång. Då alla intervjuer spelades in på ljudband 

påverkade inte intervjuarens färdigheter i att skriva snabbt och detaljerat heller då 
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inspelningarna kunde analyseras i lugn och ro vid ett senare tillfälle. Fokus under intervjuerna 

kunde då ligga på att vara mer närvarande i samtalet istället för på att dokumentera allt 

respondenten sa.  

 

Databearbetning 
Efter genomförda intervjuer sammanställdes dessa genom transkribering. Fokus låg på att 

samla respondenternas svar som var relevanta för frågeställningarna samt gruppera dessa 

under respektive tema och frågeställning. Detta för att underlätta inför diskussion och analys 

av materialet. När det slutgiltiga råmaterialet sedan var färdigt för analys menar Trost (2005) 

att det är viktigt att förhålla sig objektiv i rollen som forskare för att varken tolka eller 

förkasta något som respondenterna säger av det som är relevant för frågeställningen.  

 

Vid analys av intervjumaterialet användes främst Kvales (1997) metod för 

meningskoncentrering. Det vill säga att hitta centrala teman i vad intervjupersonen säger. Med 

uppsatsens frågeställningar i åtanke grupperades respondenternas centrala teman för att hitta 

mönster respondenterna emellan. För att exemplifiera och förstärka vissa stycken valdes 

lämpliga citat ut.  

 

Forskningsetiska principer 
I den här rapporten har de forskningsetiska principerna tagits i beaktande. Dessa är 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I en 

inledanden förfrågan om intervju blev respondenterna tillfrågade att medverka anonymt och 

vad syftet med intervjuerna var samt att de uppgifter de lämnar enbart skulle komma att 

användas för denna undersöknings syfte. 
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Resultat 
 

Disposition 
Det här avsnittet är upplagt så att det fiktiva elevcaset redovisas först, följt av de mer 

allmänna tankarna hos respondenterna.  

 
Elevcase 
I ett första steg skapades ett fiktivt fall med en elev vars bilder skulle bedömas. Även ett antal 

kommentarer bifogades och respondenterna fick därefter bedöma och motivera med egna ord 

utifrån kunskapskraven. Här blev det spridda resultat, men lika viktigt som själva betyget är 

motiveringen, som även de skilde sig rejält mellan lärarna, trots samma ämnesplan. Alla fyra 

respondenter ansåg att det inte går att ge något genomarbetat kursbetyg med det underlag de 

fick. Vilket betyder att det fokuserades mer på kommentarer kring bilderna, istället för att 

sätta en exakt bokstav. De betyg som respondenterna kom fram till, enligt de kriterier som går 

att applicera på enskilda uppgifter, var spridda. Den första bilden fick till exempel betyg från 

B till F medan bild nummer fyra fick betyg från A till F, det vill säga bedömningar som går 

över hela betygsregistret från det bäst möjliga till underkänt. Här skiljer sig dock 

motiveringarna väldigt mycket och respondenterna talade om bilden från deras sätt att 

undervisa och hänvisar till hur de arbetar på deras skola eller i deras arbetslag. 

Respondenternas svar angående betygsbedömningen av bilderna var ibland lite diffusa. I 

några fall fick jag inget svar alls vilket gjorde det svårt att göra en komplett jämförelse mellan 

lärarnas betygsättning per bild. Lärarnas tolkningar, utifrån angivna kunskapskrav, av 

enskilda bilder skiljer sig dock. 

 

Sammanfattat var det väldigt spridda åsikter kring hur de olika uppgifterna bedömdes. En av 

lärarna sa att om hon hade hamnat i en sådan här situation som i detta elevcase så skulle hon 

först och främst sätta sig ner tillsammans med eleven och diskutera igenom hur denne tänkt. 

Detta för att få en bättre överblick kring vilka kunskaper eleven har och att göra det hanterbart 

för att ens kunna sätta ett riktigt betyg. En annan lärare sa att denne aldrig skulle sätta sig i 

den situationen att behöva sätta betyg på detta sätt, utan att ha varit med under hela kursen. 

Detta för att eleverna "drillas" enligt lärarens sätt att se på fotografi vilket påverkar en slutlig 

bedömning. Respondenten menar att lärarens kursupplägg ligger som grund för vad, och hur, 

eleven lär sig, vilket även måste vara samma grund som används vid bedömningen.  
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Alla respondenter nämnde dock att bara för att en bild får en viss bedömning speglar inte det 

vad eleven skulle få för betyg i kursen. Eftersom lärarna säger att det krävs att de kan se den 

fotografiska processen och utvecklingen hos eleven likväl som att kunna se hur jämn eleven 

är i sitt skapande.  
"Det går inte att titta bara på en bild för att ge ett betyg. Det är processen som är det viktiga, 

och hur de kommer fram till den färdiga bilden."  

En av respondenterna sa att om eleven följer det tema och den uppgift de har fått så är det inte 

svårt att bedöma hur eleven klarat uppgiften sedan. Denna respondent har satt upp egna 

punkter och kriterier för vad eleven bör kunna hantera efter kursen. Det handlar om dels den 

tekniska biten, som att få en välexponerad bild likväl som att ha en tanke bakom utsnitt, 

vinklar och liknande. Det blir också en sådan situation där lärarens upplägg krävs genom hela 

kursen för att sedan kunna bedömas enligt lärarens grundtanke och tolkning av kursens 

centrala innehåll. En annan respondent framhävde betydelsen av att vara med under 

processen: 
"Det är väldigt mycket fokus på processen. I nästan alla såna kurser står det ”..i samråd 

med” vilket gör att det blir svårt att bedöma. Det går därför inte att komma in med ett gäng 

bilder och bedöma enligt enbart dessa." 

Läraren understryker svårigheten att bedöma det här fiktiva elevcaset då det är raka motsatsen 

till hur de annars jobbar. På dennes skola arbetar de utifrån vissa matriser där varje elevs 

prestation noteras så att det tydligt syns vilka kunskapskrav de nått upp till. Dessa matriser får 

eleven i början av kursen för att veta vad läraren bedömer och under kursens gång ges 

kontinuerlig feedback på vad de kan fokusera mer på för att nå så långt som möjligt. Läraren 

ger dock inget speciellt betyg för varje uppgift utan pratar mer övergripande om elevens 

kunskaper och prestation.  
"Det ställer krav på läraren om det är en elev som brister i en aspekt, och göra tydligt för 

eleven vad denne ska träna på. Det måste göras i god tid, vilket är bra med formativ 

bedömning." 

 

Bedömning i kreativa ämnen 
I ett andra steg under intervjuerna så diskuterades deras mer allmänna tankar kring 

bedömning inom den här typen av ämnen. Här återkom flera åsikter och man kunde se en röd 

tråd genom alla fyra intervjuer kring kravet att se hela den fotografiska processen, inte bara 

slutresultatet.  
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Processens betydelse 
Alla fyra respondenter sa att det är processen som är det viktiga, och utan att ha insikt i detta 

så går det inte att bedöma om eleven uppfyllt kunskapskraven. Respondenterna nämnde även 

att man som lärare måste ha insikt i detta för att veta att det ens är eleven som tagit bilderna 

själv. De kan även vara tagna vid ett tidigare tillfälle men "råkat" passa in för den uppgift de 

fått. Dock brukar sådant visa sig då läraren tillslut känner igen bildspråket och nivån hos en 

elev. En av lärarna påpekar att det nu  även finns tekniker för att se kamerainställningarna 

som var aktuella vid fotoögonblicket, vilket visar allt från datum, tid, kameramodell samt 

kamerans exponeringsinställningar.  

 

 

Elevens utveckling 
Under en kurs utvecklas eleven och en respondent talade om att vissa elever utvecklas 

jättemycket och tar till sig genomgångar och lärarens inlägg, medan vissa elever bara får till 

bra bilder utan ansträngning. Respondenten berättade ett exempel där den tidigare kategorin 

jobbar ambitiöst och planerar, kämpar till sig en bra bild och sedan reflekterar över detta 

medan den andra eleven kanske har lätt för skolans värld och bara går ut och tar en lika bra 

bild utan att behöva tänka. Sedan kom en konstaterande fråga från respondenten:  
"Vem av dessa skulle du vilja anställa?" 

Samma respondent berättade att hon sällan är med om att det är diskussioner kring betyg 

eftersom hon så grundläggande går igenom vissa aspekter inom foto som hon anser viktiga 

och att det är utifrån dessa en bedömning görs. Både läraren och eleverna är medvetna om 

detta och om lärarens feedback ifrågasätts hänvisas eleverna till den tidigare genomgången. 

Vilket leder till att eleverna påminns om kriterierna och blir då benägna att godta betyget. 

Eftersom läraren är tydlig med vad hon vill att eleven ska göra så blir även bedömningen 

enklare. 
”Har de själv varit slarviga så vet dem det” 

Samma respondent säger att även elevens attityd och ambition kan påverka hur det går i 

kursen. Hon säger även att inom flera kunskapskrav står det att eleverna ska redogöra med 

läraren och om någon elev är oengagerad så kanske det gör att de inte når upp till alla kraven.  
"Ambitioner och attityder påverkar absolut. Har man en seg och dålig attityd så redogör och 

samråder man sämre." 
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Lärarens tolkningar 
En svårighet som alla fyra respondenter talade om är att trots kunskapskraven så finns det 

ändå alltid en tolkning hos läraren. Både när det gäller innehåll, upplägg och bedömning. 

Kursen är inte så definierad i ämnesplanen att det står precis hur den ska genomföras, så där 

kommer lärarens kunskaper in. Både ämneskunskaperna, som flera av respondenterna tog upp 

som en viktig aspekt för förståelsen för ämnet och därmed även bedömningen, likväl som den 

pedagogiska delen för att kunna lära ut på rätt sätt så att eleverna kan ta till sig kunskaperna. 

Sedan kommenterades även tolkningen av elevernas prestation och resultat: 
"Det gäller att vara tydlig med vad man vill mäta. Sen bör man inte säga att något är 

”snyggt” utan att man har olika generella regler i ryggen, och att lära eleverna att se och 

förhålla sig till dessa." 

En annan lärare fortsatte i samma bana: 
"Man säger inte ”fin” eller ”ful” utan kopplar alltid till den genomgång man inlett kursen 

eller uppgiften med." 

Det centrala innehållet påverkas även av lärarens tolkning. Då det inte står definierat precis 

vad som ska finnas med i kursen så är det upp till läraren att välja vad som ska tas upp.  
"Kunskapskraven och det centrala innehållet ligger som grund men det är tillslut ändå upp 

till läraren att välja uppgifter." 

Även nivådefinitionerna kräver lärarens tolkning enligt alla respondenterna.  
”I slutändan blir det alltid en tolkning för mig som lärare, vad är exempelvis utförligt och 

nyanserat?” 

Läraren visar oftast upp exempelbilder som denne själv gillar, eller tycker passar av en viss 

anledning, så visst styrs det till viss del när det handlar om att påverka eleverna, enligt en av 

respondenterna. Det är därför även viktigt att uppmuntra eleverna att bidra med sin egen smak 

när det gäller bilder. Till exempel genom att de får visa bilder de själva gillar, utifrån vissa 

kriterier eller genrer. 

 

En respondent tog som exempel att om läraren har en lång erfarenhet av yrkesförberedande 

program så får denne en annan bild av vad som är exempelvis ”nyanserat” jämfört med om 

man har jobbat länge på ett studieförberedande program. Denne sa att det därför är bäst att få 

vara på olika nivåer och olika program för att få en bredare, och därmed rättvisare, bild av 

dessa definitioner.  
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Nivåbestämma estetik 
Respondenterna verkar vara överens om att det inte enbart är en färdig bild man bedömer när 

man sätter betyg. Eftersom det inte täcker upp alla kunskapskrav att bara se på slutresultatet. 

Samtidigt kan läraren inte enbart vara subjektiv och bara gå efter om denne tycker bilden är 

bra eller dålig. Det krävs ett sammanhang för att kunna bedöma bilderna. En uppgift med 

vissa specifikationer där speciella värden mäts. Det krävs också en teoretisk grund att luta sig 

mot, och i det här fallet gäller det vår västerländska kulturs generella regler inom estetik. 

Eleverna bör även vara medvetna om att bilder kan upplevas annorlunda i andra kulturer.  
”Lärarens uppdrag är att minimera subjektiviteten så mycket som möjligt, men samtidigt 

vara medveten om att den finns där. Man ska inte heller hamna i situationer där det handlar 

om det är snyggt eller inte, utan eleven måste veta redan från början vad som gäller och vad 

som bedöms." 

Ett annat problem med att nivåbestämma estetik är att två lärare kan tycka och tänka helt olika 

trots likvärdiga utbildningar. En av respondenterna berättade om sin situation med en tidigare 

kollega där de hade helt olika syn på ämnet. Detta kan medföra inkonsekvens för eleverna om 

lärare kommer med så pass olika tankar och arbetssätt, om till exempel den ena läraren har 

grundkursen medan den andra har fortsättningskursen. En annan respondent berättade 

däremot om hur de inom arbetslaget diskuterar bedömningsfrågor kontinuerligt även om de 

inte har precis samma ämnen. Definitioner återkommer inom flera ämnen och ibland kan de 

rådfråga kollegor om de är tveksamma i något fall.  

 

Förnyad ämnesplan 
I denna fråga var det lite mer delade tankar. Det finns givetvis förbättringar i och med mer 

utförliga kunskapskrav och även fler nivåer, men två av respondenterna tog även upp att med 

den tidigare kursplanen var det enklare att utforma kursen själv och att man ändå kunde läsa 

in många delar av de nya kriterierna även tidigare. Risken, eller om man vill beskriva det som 

en möjlighet, är då att de var mer öppna för tolkning, berättade en av lärarna. En respondent 

sa att den nya ämnesplanen ger bättre möjligheter till att ställa upp matriser, som man sedan 

mer översiktligt kan "bocka av" allt eftersom eleven har nått upp till dem.  

 

Två av respondenterna tog upp att det nu är svårare att nivåbestämma enskilda uppgifter 

enligt den nya ämnesplanen. Många elever är vana att få veta på vilken betygsnivå en uppgift 

eller prov ligger på. Men då definitionerna är mer reglerade på respektive nivå nu, blir det mer 
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eller mindre omöjligt att sätta ett specifikt betyg på en enskild uppgift. En annan påpekade att 

de nu enbart ger feedback efter hur eleverna klarar en viss uppgift.  

 

Då eleverna nu måste behärska vissa specifika kunskapskrav på respektive nivå så berättade 

en respondent om att man inte nu längre kan ta ett "genomsnitt" av resultaten på 

proven/uppgifterna till att ge slutbetyg som enligt denne ofta hände förut inom en del ämnen. 

 
Problem 
Lärarens kompetens inom ämnet samt inom bland annat pedagogik och didaktik är viktig 

ansåg alla respondenterna. I fall där läraren är väldigt engagerad och driven så är chansen 

större att även det smittar av sig på eleverna, men det är inte bara intresset för ämnet som 

gäller då, utan även att läraren måste vara nog pedagogisk för att få eleverna att lära sig något 

också. En risk som nämndes är alltför begränsade lärare som kanske har nog med kunskaper 

inom foto, men bara visar och lär ut inom exempelvis en viss genre vilket medför att eleverna 

inte får den bredd de behöver.  

 

Det är svårt att ge de högsta betygen ansåg en respondent. Lärarens jobb är då att försöka få 

eleverna att orka lägga ner så mycket tid och energi som krävs för de högsta betygen.  
"Nu kan man inte se genom fingrarna och kanske ge lite högre betyg, som kunde hända 

tidigare." 
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Analys och Diskussion 
 

Disposition 
Den här delen är upplagd så att varje frågeställning har en egen rubrik. Under respektive 

rubrik diskuteras olika tankar kring referenserna i bakgrunden kopplat till resultatet av 

intervjuerna. Avslutningsvis diskuteras även interbedömarreliabilitet samt hur detta kan 

kopplas mot resultaten.  

 

Lärarens bedömningar 
Hur bedömer läraren elevers kreativa arbeten inom Fotografisk bild? 

Alla fyra respondenterna var överrens om att det inte bara räcker med en bild för att kunna 

sätta ett betyg. Planering, utförande, problemlösning, motivering och reflektion är andra 

aspekter som krävs för att få en övergripande bild av elevens nivå. Dessa styrs av 

kunskapskraven och är, enligt alla respondenterna, fortfarande väldigt tolkningsbara även i 

den nya ämnesplanen. Att få en övergripande bild av elevens kunskaper är även något som 

samstämmer med Messicks (1995) tankar kring att det inte bara är resultatet av produkten 

som ska ligga till grund för betygsbedömningen utan att läraren behöver ta med alla elevens 

kunskaper, vilket involverar de som respondenterna nämner. De går även i samma tankar som 

Messick (1996) när det gäller att elever behöver ett antal test (eller uppgifter) på sig för att 

läraren ska kunna se ett mönster i hur eleven tänker och att de först och främst måste se 

eleven jobba och resonera kring sina bilder för att ens veta att det är eleven som tagit dem 

vilket även grundas i det Lorensson & Martins (2012) tar upp angående formell och informell 

bedömning. Det är även först efter ett antal uppgifter som läraren kan se att eleven behärskar 

ett visst moment eller når upp till ett visst kriterium.  

 

Mottagandet av ämnesplanen 
Hur mottogs den nya ämnesplanen av lärarna? 

Lärarna som intervjuades i den här studien var eniga om att den nya ämnesplanens 

kunskapskrav var mer omfattande än den tidigare kursplanens betygskriterier. Även om det 

nödvändigtvis inte blivit bättre i det avseendet att Skolverket hade som mål att få en mer 

likvärdig bedömningsgrund. Respondenterna såg bara fler kriterier men inte färre 

tolkningstillfällen. Därför kan Skolverket (2011a) inte anses ha lyckats med sitt mål, om man 

ska basera det på dessa respondenters svar, men som Armstrong (1997) tar upp så är all 
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bedömning och analys till sist en form av tolkning vilket ställer en fortsatt fråga om 

Skolverkets mål är realistiska och adekvataför denna kurs?  

 

Fallgropar vid lärares bedömningar 
Hur påverkas likvärdig bedömning av lärares olika erfarenheter och yrkeskunnande? 

Som respondenterna gemensamt antyder så kommer det alltid finnas ett visst behov av 

tolkning från läraren. Det centrala innehållet i ämnesplanen beskriver vissa moment eller delar 

som ska finnas med, men inte så specifikt att läraren kan läsa där hur kursen ska läggas upp. 

Det krävs alltså att läraren skapar ett upplägg som eleverna ska gå igenom och då alla har 

olika erfarenheter och bakgrund så kommer aldrig alla upplägg att se likadana ut, oavsett hur 

definierade kunskapskrav man har. På grund av detta så finns alltid en subjektivitet med i 

bedömningen också och det går inte att få en helt likvärdig bedömning, även om det genom 

samtal och diskussion med andra lärare i samma, eller liknande, ämnen går att komma en bit 

på väg. Lindström & Pennlert (2009) beskriver yrkeskunnandet hos lärare som den viktigaste 

faktorn för elevernas lärande och med det som grund kan man lyfta Lindströms (2007) tankar 

om kreativt tänkande och mina egna erfarenheter av att mina favoritlärare under min studietid 

har varit de som har inspirerat mig att vilja lära mig mer inom ämnet. Det är i dessa ämnen jag 

även utvecklats mest.  

 

Interbedömarreliabilitet 
Med grund i det Anderberg & Dahlberg (2007) tar upp kan man anta att det är låg 

interbedömarreliabilitet inom ett ämne som Fotografisk bild. Detta då lärarnas utbildning och 

erfarenheter är olika, samt upplägg och till viss del innehåll är upp till läraren att bestämma så 

blir även tolkningarna olika. Även om Skolverket (2011a) rekommenderar diskussion mellan 

lärare för att öka likvärdig bedömning finns alltid en subjektiv tolkning med. Detta då allt 

innehåll likväl som upplägg och själva bedömningen görs av enskilda lärare utan möjlighet 

till någon motsvarighet till det nationella prov som finns i vissa ämnen. Precis som Armstrong 

(1997) är inne på så kräver all bedömning och analys en form av tolkning och det går inte att 

komma ifrån det när det inte finns något gemensamt mätinstrument för att nivåbedöma elever. 

Då det på grund av sviktande svarsresultat inte utfördes någon mätning av 

interbedömarreliabilitet bland respondenternas bedömningsuppgift kan det däremot vara 

intressant för vidare forskning.   
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Metoddiskussion 
Då "elevcaset" endast var en sekundär fråga för intervjuerna så verkar det som att 

respondenterna uppfattade dess betydelse större än vad det var tänkt, troligtvis efter en miss i 

kommunikationen från mitt första utskick. Efter utskicket med de bilderna som skulle 

bedömas så svarade två av de fyra lärarna att de inte ville, eller kunde, bedöma enbart utifrån 

bilder på det viset. Detta medförde att alla fyra fick ett kompletterande dokument med något 

som skulle liknas vid kommentarer från den fiktiva eleven. Risken att respondenterna inte 

ville ställa upp fick vägas mot hur det kompletterande utskicket kunde påverka resultatet, 

likväl som hela grundidén med det momentet. Då det är begränsat med lärare inom foto så 

valde jag ändå att lägga till elevens kommentarer. Med detta så minskade validiteten i denna 

del av intervjuerna, men då det inte var det primära intresseområdet så anser jag inte att 

intervjuerna i stort tog skada av detta. Tanken med detta moment var från början dock att 

bedöma efter enbart ett par bilder, vilket visade sig vara oförenligt med de arbetssätt 

respondenterna använder.  

 

Det är låg generaliserbarhet på den här undersökningen då respondenterna inte kan anses stå 

för den samlade lärarkåren inom dessa ämnen. Det var dock inte heller meningen att 

intervjuerna skulle visa på mer än respondenternas personliga tankar så i det avseendet 

uppfylldes de validitetskrav jag hade ställt upp. Gruppen med respondenter var dels liten, men 

även begränsad geografiskt i landet. Huruvida resultatet skulle bli annorlunda med andra 

lärare från till exempel södra Sverige kan jag ej uttala mig om, även om jag personligen tror 

att det skulle bli rätt likvärdiga svar.   

 

Efter att ha gett respondenterna en uppgift att bedöma ett elevcase kunde jag ha sammanställt 

deras enskilda bedömningar, men eftersom vissa svar var diffusa och ibland uteblev helt 

skulle ett eventuellt diagram bli alltför bristfälligt.  

 

Slutsats 
Den inledande frasen i den här rapporten är ett citat från en av respondenterna och jag anser 

att den sammanfattar mitt resultat ganska bra.  
”I slutändan blir det alltid en tolkning för mig som lärare,  

vad är exempelvis utförligt och nyanserat?” 
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I likhet med Kaliles (2010) undersökning är min slutsats att det inte går att bedöma ett sånt 

här ämne helt objektivt. Det är för många variabler som påverkar en elevs bedömning att man 

som lärare inte kan bortse från egna subjektiva tankar. Om detta är ett problem eller inte kan 

vara en fråga för vidare forskning. Mina tankar efter att ha pratat med de här fyra lärarna är att 

min egen erfarenhet bekräftas i det avseendet att det är väldigt svårt att bedöma den här typen 

av ämnen, men med fördjupade yrkeskunskaper och god pedagogik likväl som en öppen 

attityd kommer man som lärare långt gällande att inspirera och utveckla elevers kunskaper i 

ämnet. Läraren bör dock förhålla sig objektiv gentemot eleven, men ändå ha möjlighet att 

tolka bilderna subjektivt, enligt de kriterier som finns. 

 

Avslutande värdering 
Denna studie är relevant i och med att området är relativt outforskat och att det verkar finnas 

många osäkra tankar bland lärarna kring hur man bedömer likvärdigt inom sådana här ämnen. 

Då ämnet även innefattar bedömning av estetik och liknande subjektiva värden krävs en 

fortsatt diskussion lärare emellan för att komma så långt som möjligt i Skolverkets mål 

gällande likvärdig bedömning.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - utskick till lärare 
 
Intervjuer för examensuppsats - Umeå Universitet 
Kontakt: Magnus Degerman, 070-2747408, magnus.degerman@boden.se 
Handledare: Gunilla Näsström, 090-786 52 98, gunilla.nasstrom@pedag.umu.se 
 
Hej. 
Jag skriver en avslutande examensuppsats på lärarutbildningen på Umeå universitet. Syftet 
med den här rapporten är att granska kunskapskraven för ett ”kreativt” ämne som 
Fotografisk bild samt hur subjektiva estetiska tankar omvandlas och realiseras i vad som ska 
vara objektiva betygsbedömningar bland lärare inom foto. 
Du är utvald för att bedöma ett antal bilder utifrån de estetiska aspekterna i kunskapskraven 
och sedan även diskutera kring dina tankar inom detta. Även om ett betyg ska baseras på en 
hel kurs och elevens övergripande kunskaper kan detta visa på problematiken i att bedöma 
estetik.  
Sist i dokumentet finns kriterierna för den nya kursplanen för Fotografisk bild 1 samt för den 
tidigare Fotografisk bild A. Tanken med detta är för att du ska få möjlighet att reflektera lite 
kring de ändringar som gjorts inför den senare intervjun. Exempelvis; Är det lättare att 
nivåbestämma eleverna enligt den nya kursplanen än tidigare? Är det bra att de har mer 
kriterier riktat mot estetiken nu?  
 
 
 
Scenario: Du blir hastigt anställd på en gymnasieskola mitt i terminen där du ska ta över en 
grupp i Fotografisk bild och tyvärr börjar det redan närma sig tid för att ta fram 
betygsomdömen. Du känner inte dessa elever och vet än mindre vad de har fått för uppgifter 
och har därför bara att utgå från de bilder de lämnat in. Bilderna nedan lämnades in av en elev 
och nu ska du ge ett betyg som du anser är i nivå med elevens fotografiska prestation, 
motivera även så utförligt du kan kring dina val baserat på kriterierna.  
Ett slutbetyg ska givetvis helst baseras på en mer övergripande bild inom en kurs, men din 
uppgift är att plocka ut och använda de kunskapskrav som är relevanta för scenariot.  
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Kunskapskrav – Fotografisk bild 1 
 
Betyget E 
- Eleven redogör översiktligt för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i 
processen hänger samman. Dessutom redogör eleven översiktligt för några olika digitala 
bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar. 
- Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder i samråd med handledare. Bilderna är av 
tillfredsställande teknisk kvalitet. Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I 
arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma 
visuella effekter.  
- Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. 
- Eleven avläser och tolkar någon fotografisk bild samt resonerar översiktligt om vad bilden 
uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder eleven med viss säkerhet enkla begrepp. 
- Eleven redogör översiktligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika genrer, även ur ett historiskt 
perspektiv. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom området.  
- Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.  
- Dessutom redogör eleven översiktligt för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. 
- När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och 
situationens krav. 
 
Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 
 
Betyget C 
- Eleven redogör utförligt för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i 
processen hänger samman. Dessutom redogör eleven utförligt för några olika digitala 
bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar. 
- Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare. Bilderna är av god teknisk 
och tillfredsställande estetisk kvalitet.  
- Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med viss 
säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar 
utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. 
- Eleven avläser och tolkar några olika typer av fotografiska bilder samt resonerar utförligt 
om vad bilderna uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder eleven med viss säkerhet 
avancerade begrepp. Eleven redogör utförligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan 
några olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv. 
- Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom området.  
- Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Dessutom redogör 
eleven utförligt för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. 
- När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och 
situationens krav. 
 
Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 
 
Betyget A 
- Eleven redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för hur de olika 
delarna i processen hänger samman. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat 
för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och 
begränsningar.  
- Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare. Bilderna är av jämn och 
god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.  
- Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder 
eleven med säkerhet och med variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma 
visuella effekter.  
- Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och 
budskap. 
- Eleven avläser och tolkar flera olika typer av fotografiska bilder samt resonerar utförligt och nyanserat om vad 
bilderna uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder eleven med säkerhet avancerade begrepp.  
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- Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, för skillnader mellan flera olika genrer, även ur ett 
historiskt perspektiv. 
- Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser inom området.  
- Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. 
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom 
fotoområdet. 
- När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens 
krav. 
 
 
 
 
Betygskriterier – Fotografisk bild A 
 
Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven utför med viss handledning fotografiska uppgifter och hanterar utrustning och material på ett för 
verksamheten lämpligt sätt samt följer lagstiftning och regler. 
Eleven beskriver sina och andras fotografiska bilder och diskuterar etiska frågor. 
Eleven använder skyddsutrustning och arbetar på ett skydds- och miljömedvetet sätt. 
Eleven visar hur samverkan mellan bild, text och form förstärker budskap och upplevelser. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
Eleven tillämpar sina kunskaper i fotografering och bildframställning på ett kreativt sätt. 
Eleven analyserar fotografiska bilder och ger alternativa lösningar på den fotografiska processen. 
Eleven diskuterar konsekvenser och värdet av upphovsrättsbestämmelser. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven analyserar, bedömer och värderar fotografiska bilder inom olika kategorier och utifrån olika aspekter. 
Eleven påverkar den fotografiska processen för att ge bilden ett personligt uttryck. 
Eleven uppfattar hur de olika delarna i den fotografiska processen hänger samman och drar relevanta tekniska 
och kreativa slutsatser i sitt arbete. 
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Bilaga 2 - utskick till lärare, komplettering 
 
Hej igen! 
Efter att du hoppat in som lärare fick eleven berätta lite om bilderna som tagits. 
Här kompletterar jag med lite mer info kring "elevens syfte" med de inlämnade bilderna så att ni får mer att 
grunda någon sorts bedömning på.  
Fokus i intervjun sedan ligger dock på hur/om man kan bedöma själva bilderna, och även om det inte täcker upp 
alla kunskapskrav så är det era tankar kring detta som är det intressanta.  
 
 
Uppgifter  
Bild 1: Ta ett svartvitt porträtt i studion. Redigera ljus och kontrast i Photoshop efteråt.  
Bild 2: Ta ett färgporträtt i studion. Redigera ljus och färger i Photoshop efteråt.  
Bild 3: Fotografera ett uttryck eller en känsla. Redigera bilden i Photoshop efteråt.  
Bild 4: Fotografera valfritt djur och få gärna till något humoristiskt i bilden. Redigera ljus och färger i Photoshop 
efteråt.  
Bild 5: Ta en bild med höstkänsla. Redigera färger och ljus i Photoshop efteråt.  
 
 
Elevens kommentarer kring de inlämnade bilderna 
Bild 1: "Jag tog en bild på en tjej i klassen och fick inte till blixtarna så jag hade bara ljuset i taket istället. Det 
gick bra när det ändå skulle bli svartvitt. Hade väl ingen tanke mer än att hon var snygg. Fast jag blev inte så 
nöjd ändå." 
Bild 2: "Fotade Johan och fick hjälp med blixtarna den här gången och vi tog rätt många bilder. Jag fick faktiskt 
till det precis som jag ville och jag var ute efter att visa att han har en rätt tuff attityd. Placerade ena blixten 
framifrån honom, ganska rakt från sidan, och sen en svagare från andra hållet. Det var för att få fram mer 
kontraster. Han ser rätt tuff och badass ut så den blev jag nöjd med. Rätt kul att han la upp den på facebook 
också. Vet inte om man kan kalla det modebild, men nog skulle den funka i nån tidning kanske. Först tänkte jag 
att han skulle ha en cigg i munnen men det skulle nog inte rektorn gilla." 
Bild 3: "Vi skulle ta en bild på en känsla eller nån sorts uttryck, och jag ville få med en sån där härlig blick. 
Vilken känsla det visar på vet jag inte men kanske bestämdhet eller nåt. Det viktiga är själva blicken. Vi provade 
först att ta några vanliga, men det blev inte bra nog så jag bad henne röra huvudet och vifta på håret och att jag 
skulle fota precis när hon tittade förbi kameran. Och då fick jag tillslut till den här bilden, som jag blev väldigt 
nöjd med. Synd att det blev konstiga skuggor på kinden bara men i jämförelse med de andra blev denna ändå 
bäst. Jag fick känslan av att hon är ute efter något. Kanske att hon ska ragga upp nån kille, eller kanske slå ner 
nån kille.. nåt sånt. Hon vet vad hon vill i alla fall. Jag minskade färgmättnaden lite i alla fall då det blev fel med 
vitbalansen när jag fotade. Blev ändå bättre så också." 
Bild 4: "Vi skulle fota nåt jäkla djur och jag har varken katt eller hund så jag tänkte gå ut och fotografera nåt 
men det var kallt som attans den dagen så detta var det närmsta ett djur jag kom. Ett kaninspår i snön en bit från 
huset. Frös mest om fingrarna så det blev vad det blev."  
Bild 5: "På hösten ligger ju alltid solen lågt så jag tänkte ta en höstbild i motljus. Gick runt ett tag en fin dag och 
provade rätt mycket olika men jag ville få med bron på något sätt. På andra sidan var det ju militärområde så där 
fick jag ju inte fota. När jag själv stod på bron blev det mest bro, och inge höst, så jag testade och tog denna när 
jag var på väg hem då jag hittade en ensam liten före detta blomma. Tog flera, men tyckte sen när jag såg 
bilderna att den här med sned horisont blev bra, just för att "blomman" blev rak. Det fick det låga perspektivet att 
komma fram ytterligare och det blev rätt bra. Behövde inte justera ljuset men jag drog upp lite mer rött och grönt 
i färgerna efteråt. La till en vinjettering också, vilket fick fram himlen rätt bra. Vet inte hur man ska tolka denna, 
mer än att jag tycker att jag fick fram rätt bra höstkänsla i den döda blomman, det halvförmultna gräset och de 
lövfria träden i bakgrunden. Och så fick jag ju med bron också."  
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Bilaga 3 - intervjufrågor 
 

Del 1 – bedömning av bilder 
- Fråga om bilderna samt motivering kring deras bedömning.  
- Fanns det några svårigheter med att bedöma bilderna?  
- Vilka kunskapskrav var relevanta i bedömningen av bilderna? 
- Saknar du några krav som hade förenklat nivåbedömningen? 
 
Del 2 - Fördjupningsfrågor  
- Vad är egentligen estetik i det här sammanhanget?  
- Hur definierar DU kriterier som ”tillfredsställande teknisk kvalitet” och ”god estetisk 
kvalitet”?  (A: jämn och god teknisk och estetisk kvalitet – C: god teknisk och 
tillfredsställande estetisk kvalitet – E: tillfredsställande teknisk kvalitet) 
- Hur definierar DU ord som ”E: motiverar översiktligt - C: motiverar utförligt - A: utförligt 
och nyanserat” 
- Vad bör bedömas hos en elev i ett sånt ämne?  
- Hur tycker du att den nya kursplanen utvecklades i jämförelse mot den förra i det avseendet? 
- Finns det något ytterligare som de borde ha med bland kriterierna eller bör något tas bort? 
- Hur tänker du kring att lärare ska bedöma något subjektivt som exempelvis vad som är en 
”tillfredsställande estetisk kvalitet”?  
- Vem kan säga vad som är en ”bra bild”?  
- För betyget A krävs att: ”Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har 
ett personligt uttryck.”, hur kan ett personligt uttryck visa sig? Går det att nivåbestämma ett 
personligt uttryck? 
- Finns det andra variabler som spelar in vid betygssättning, än de kunskapskrav som är 
uppställda?  

- Vilka fallgropar kan tänkas uppstå när en subjektiv åsikt ska nivåbestämmas objektivt?  

 
- Övriga tankar kring ämnet?  Ser de några problem eller speciella fördelar med att undervisa i 
foto? 
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