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Abstract 

Den här studien undersöker hur två högstadielärare i ämnet bild upplever och arbetar 

med bedömning och betygsättning. Studiens material samlades in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Frågeställningarna är: Hur upplever två bildlärare på 

högstadiet bedömning och betygsättning av arbetsprocessen och slutprodukten, samt 

hur de tillfrågade lärarna ser på relationen mellan arbetsprocessen och slutprodukten i 

bedömningen och betygsättningen? Resultatet visar på att de tillfrågade lärarna 

upplever betyg och bedömningsarbete i bildämnet som svårt och komplext. Det visar 

även att bedömning och betygsättning i ämnet är särpräglad vilket i sin tur diskuteras i 

ljuset av att betygsättningen varierar mellan lärarna. Studien pekar på vidare 

forskning om elevernas upplevelser gällande bedömning och betygsättning i 

bildämnet.  

 

Nyckelord 
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Förord  

Jag vill tacka de personerna som har tagit sin tid för att göra denna studie möjlig. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnesval 

Bedömning och betygssättning är två olika begrepp som ofta används i samma 

kontext. Bedömning kan ses som en kartläggning av elevens totala utveckling 

(Selghed, 2006). Betygsättning sker när en lärare vid en given tidpunkt sammanfattar 

sina bedömningar av elevens kunskaper och kunnande i ett skolämne. Slutbetyget blir 

det betyg som speglar elevens kunskap och kunnande i det berörda ämnet (ibid., 37). 

Skolverket har en liknande definition av betygsättning, som dock uttalat kopplas 

samman med kunskapskraven i läroplanerna: 

Som lärare utvärderar du allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande till 

kunskapskraven. Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt 

kunnande vid tiden för betygssättningen. 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/betyg-i-

grundskolan/satta-betyg-i-grundskolan 

Att bedöma och sätta betyg i skolan är en företeelse med en lång tradition menar 

Bengt Selghed (2006) som är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik. 

Betygsbedömning uppfattas av många som ett naturligt och självklart inslag i 

skolarbetet. Lärare är skyldiga att sätta ett betyg på elevers kunskap. Trots detta anser 

många lärare att bedömning och betygsättning är svåra och känsliga arbetsuppgifter, 

eftersom betygen är betydelsefulla för elevernas framtid. Elever som blir betygsatta 

upplever ibland att lärarna utövar en makt över dem, speciellt för att ett betyg inte kan 

överklagas (ibid., 11). 

Som lärare är bedömning och betygsättning en del av den pedagogiska praktiken. Att 

arbeta med Lgr 11 som underlag är en självklarhet men det innebär inte alltid att det 

underlättar för lärarna att bedöma och betygsätta elevers arbetsprocesser 

och -produkter. Speciellt svårt kan det vara som lärare att tolka de formuleringar som 

finns i Skolverkets styrdokument. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka, analysera och diskutera hur två lärare på 

högstadiet upplever bedömning och betygsättning av elevers arbetsprocesser 

respektive produkter i bildämnet. 
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Mina frågeställningar är:  

Hur upplever två bildlärare på högstadiet bedömning och betygsättning av 

arbetsprocessen och slutprodukten av elevers arbete?  

 

Hur ser de tillfrågade lärarna på relationen mellan arbetsprocessen och slutprodukten i 

bedömningen och betygsättningen? 

 

1.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som berör bedömning och 

betygsättning. 

1.3.1 Disciplinerande bedömning 
Christian Lundahl som är professor i pedagogik (2007) har, i sin studie med 

kvalitativa intervjuer med lärare, Kunskapsbedömningens historia, dragit slutsatsen 

att bedömning kan ha en disciplinerande effekt, då de som bedöms blir påverkade av 

bedömningen och hur den utformas. Han menar att det är därför betyg och bedömning 

spelar en sådan stor roll i undervisning- och inlärningsprocessen. 

Kunskapsbedömningen blir pedagogers kraftfullaste verktyg för att disciplinera 

eleverna och forma lärandet eftersom den sätter krav på eleverna, vilket disciplinerar 

och sätter fart på dem (ibid., 62–63).  

1.3.2 Lärarens kunskap och erfarenhet 
Bengt Selghed filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik (2006) menar i 

betygen i skolan - kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis, att lärare som 

upplever svårigheter med bedömning och betygsättning har en bristfällig kunskap om 

innehållet i kursplanen och att lärarna tycker kursplanen är svårtolkad. Vidare har 

Riksrevisionen (2011) i sin granskning Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av 

statens styrning utfört en enkätundersökning där majoriteten av de lärare som deltog 

ansåg att det saknades stödmaterial kring arbetet för likvärdig bedömning och 

betygsättning. De menar att lärare behöver få möjligheter att föra diskussioner kring 

bedömning och betygsättning med varandra, för att uppnå en likvärdig bedömning 

och betygsättning. Detta för att kunna jämföra och diskutera sina arbeten och resultat.  

I metastudien Synligt lärande för lärare kommer professorn i pedagogik John Hattie 

(2014) fram till att lärarens agerande och engagemang spelar stor roll för elevernas 

kunskapsutveckling och inställning till ämnet. De lärare som har erfarenhet av 
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bedömning och betygsättning, samt som har flera inlärningsstrategier, bidrar till att 

deras studenter har fler möjligheter för att utvecklas och nå ett högre betyg. På så sätt 

öppnas fler dörrar för att bedöma och betygsätta eleverna på ett mer konkret och 

rättvist sätt.  

De lärare som ger feedback till sina elever på deras arbeten och processande brukar ha 

en positiv inverkan på elevernas kunskapsutveckling och deras betyg. Samtidigt är 

feedbacken mycket uppskattad av eleverna, och bidrar till att läraren får ett underlag 

för betyg och bedömning (Hattie, 2014, 34–49). 

1.3.3 Lärarens kunskaps- och ämnessyn 
Gunnar Åsén är professor emeritus i didaktik vid Stockholms Universitet (2006, 118) 

beskriver i sin studie baserad på kvalitativa intervjuer med lärare att det finns olika 

uppfattningar om bildundervisningens syfte, hur lärare tolkar det på sitt sätt kan 

orsaka problem. Dels påverkar ämneskonceptionerna undervisningen dels elevernas 

syn på ämnet och dess status. Enligt Åsén (2006, 9) ses bildämnet som en avkoppling 

från andra svårare ämnen och tas på mindre allvar av eleverna: Åsén skriver att 

skillnaden mellan lärarnas inställning kan vara en avgörande faktor till varför 

bildämnet inte tagits på allvar. 

1.3.4 Återkoppling eller feedback  
En studie som Lars Lindström (2002) har gjort visade att genom feedback kan man 

förstå hur eleven kan gå vidare och att god feedback gynnar lärandeprocesser 

(Lindström, 2002). Vidare menar Lindström att feedback eller återkoppling ges i 

många olika situationer och det kan ges både av lärare men även av elever. Lärare 

använder det för att guida sina elever mot de förväntade studieresultat och fördjupa 

deras kunskap inom ett område. Feedback kan ses som både information, process, 

aktiviteter och erfarenheter (ibid).  

 

1.4. Teoretiska utgångspunkter  

1.4.1 Teoretiska begrepp och definitioner 
1.4.1.1 Bedömning och betygssättning 
Lundahl (2011) menar att bedömning är en handling som ger information om elevens 

arbete och resultat inom exempelvis ett ämne. När lärare bedömer elever i skolan 

leder det oftast till att information artikuleras och dokumenteras på ett eller annat sätt. 

Läraren iakttar och studerar hur eleven arbetar eller löser sina arbetsuppgifter, sedan 
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omvandlar läraren dessa observationer till kriterier för elevens kunskap i form av ett 

betyg. Därefter anges elevens kunskapsnivå genom betyget som tilldelas eleven 

(Lundahl 2011, 11–17).  

Skolverket (u.å.) beskriver att lärare kontinuerligt dokumenterar elevernas kunskaper 

och samlar in olika typer av bedömningsunderlag under terminens gång, för att vid 

terminens slut analysera och värdera elevens kunskaper i förhållande till 

kunskapskraven. Det slutliga betyget ”ska spegla den kvalitet eleven har på sitt 

kunnande vid terminens slut” skriver Skolverket.   

1.4.1.2 Summativ och formativ bedömning 
När man talar om bedömning och utvärdering tas oftast två typer upp: summativ och 

formativ. Lundahl beskriver den summativa formen som en summering eller 

sammanfattning av elevens kunskapsnivå i förhållande till en betygsskala eller 

exempelvis ett statiskt värde. Den summativa bedömningen kan användas för att 

beskriva resultat på olika nivåer inom skolväsendet. I den summativa bedömningen 

fokuseras det på resultatet (Lundahl, 2011, 64).  

Vidare beskriver Lundahl (2011, 65) att den formativa bedömningen syftar till att 

utveckla elevens kunskap men kan även användas till att forma undervisningen som 

läraren bidrar med under utbildningsprocessen. Den används för att påverka och 

forma elevernas lärandeprocesser. En formativ bedömning ger ett underlag under 

utbildningens gång. Den summativa och formativa bedömningen kan komplettera 

varandra menar Lundahl (ibid., 65).  

Enligt Lindström och Lindberg (2008, 20) äger den formativa bedömningen rum i 

samband med undervisning och brukar användas för att vägleda, medan den 

summativa bedömningen brukar äga rum i slutet av exempelvis en kurs och är till 

syfte att kontrollera hur mycket eleven har lärt sig under tiden. På Skolverkets 

hemsida kan man läsa att den formativa bedömningen kan betraktas som ett redskap 

för lärandet, såväl för elever och för lärare. 

1.4.2 Sociokulturellt perspektiv  
Den teoretiska utgångspunkten i min studie är det sociokulturella perspektivet. Med 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling fokuseras samspelet mellan 

kollektiva resurser för tänkande och handling, och individens lärande. Lundahl (2011) 

anser att människan lär sig och utvecklas genom kommunikation och interaktion med 
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andra, och att skolan är en stor del av den sociala praktiken. Lundahl menar även att 

den formativa bedömningen, som innebär en interaktion med andra, har visat ett 

positivt resultat i elevers kunskapsutveckling och lärande (Lundahl, 2011, 49). Enligt 

Dysthe (2003, 88) bygger det sociokulturella perspektivet på en konstruktionistisk syn 

på lärandet, vilket innebär att en elev inte passivt tar emot information, utan 

konstruerar sin förståelse genom aktivitet. Den formativa bedömningen kan vara en 

del av denna aktivitet. 

Lev Vygotskij filosof och pedagog som har varit inflytelserik inom den pedagogiska 

utvecklingen skriver om det sociokulturella perspektivet på lärandet. Han ansåg att 

det är läraren som bär ansvaret för att veta var en elev befinner sig kunskapsmässigt, 

för att eleven ska med rätt stöd från omgivningen utvecklas och nå sin absoluta 

potential. Det som finns emellan vad en individ kan lära sig eller utveckla med hjälp 

och utan hjälp kallar Vygotskij för den Proximala utvecklingszonen. Lärarna ses, 

enligt Vygostkij, som ett redskap som hjälper eleverna att nå den zonen genom att 

exempelvis ge uppgifter som varken är för lätta eller för krävande (Korp, 2003, 67–

68).  

I den svenska utgåvan av Vygotskijs, Tänkande och språk (1999) skriver Lindqvist att 

Vygotskij menar att fantasin är en kreativ förmåga och är grunden till en kreativ 

handling (ibid., 9). Fantasin är inte bara en förmåga att skapa genom kreativitet utan 

det är en del av kunskapsprocessen. När en elev, med hjälp av sin kreativitet, får 

konstruera sin kunskap och det inte finns några givna svar sker det en kreativ process 

och det är där enligt Vygotskij som ny kunskap utvecklas (Lindqvist, 1999, 145).   

Stensmo (2002) beskriver att det är viktigt att se elevens arbetsprocessande och 

kreativitet, inte bara se slutprodukten även om slutprodukten har en betydelse. 

Arbetsprocess och slutprodukt är som två sidor på ett och samma mynt, dessa kan inte 

ställas mot varandra. Man kan inte skapa en slutprodukt utan en arbetsprocess, 

eftersom individer måste processa fram en produkt när det gäller hur den ska se ut, 

vilka funktioner den ska ha, vad som ska användas och så vidare. En process utan en 

färdig produkt kan upplevas som något ofärdigt. (ibid., 23–46).  
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1.5 Metod   

I detta avsnitt presenteras den forskningsmetod som studien vilar på för att besvara 

frågeställningar samt för att uppnå studiens syfte. Urvalet av informanter, de etiska 

överväganden som tagits i akt och valet av analysmetod presenteras även. 

Det finns en rad olika metoder att beakta vid ett genomförande av en vetenskaplig 

studie, bland annat intervju, observation, textanalys eller enkät. Vid valet av metod 

beaktas om metoden är lämplig för forskningsfrågorna och syftet (Bell 2016, 20–23). 

Denna studie vilar på en kvalitativ studie eftersom Bryman (2011, 416) menar att 

fördelen med kvalitativa undersökningar är den möjlighet till flexibilitet och 

följdfrågor som intervjuaren få. En annan fördel är de detaljerade samt fylliga svar 

man kan få i kvalitativa undersökningar, till skillnad från kvantitativa undersökningar 

(Ibid., 413). 

1.5.1 Kvalitativ forskningsmetod  
Enligt Ahrne & Svensson (2015, 72–79) behövs empiriska data samlas in och därefter 

analyseras och bearbetas. Genom att använda den kvalitativa metoden får forskaren 

en djupare inblick i vad informanterna upplever och vill förmedla. Studiens frågor 

ställdes i form av en intervju, vilket är en kvalitativ forskningsmetod. Bell (2016) 

menar att den kvalitativa metoden ger möjlighet till en direkt reaktion och upplevelser 

av informanterna och vilket är fördelaktigt för studien i fråga. 

1.5.2 Intervju som metod  
En stor fördel med intervjumetoden är dess flexibilitet. Det finns en möjlighet att gå 

in på motiv och känslor som kan ha en stor betydelse för tolkningen av vissa svar, 

vilket är svårare vid enkätundersökningar. Vid intervjuer finns möjligheten att 

observera hur informanterna ger respons genom tonfall, mimik och pauser för 

ytterligare kännetecken på ställningstagandet till ämnet. Det är även möjligt att 

komma med följdfrågor för att utveckla och fördjupa svaren. En nackdel med 

intervjuer som metod är dock att de kan ta långt tid att genomföra, eftersom man 

under kortare projekt eller studier vanligtvis inte har utrymme för mer än ett fåtal 

intervjuer. Den begränsade mängden data kan medföra att analyser och slutsatser 

försvåras. Ändock kan intervjuer ge ett rikt material (Bell 2016, 189–190).  
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1.5.3 Datainsamlingsmetod  
För att informationen som fås via intervjuer ska bli betydelsefulla måste de 

registreras, analyseras och tolkas. Kvale och Brinkmann (2014, 43) menar att en 

duktig forskare lyssnar och tar emot det som informanterna berättar för att sedan 

kunna tolka innebörden. De menar att forskaren som utför intervjuerna får bland annat 

kunskap om informantens känslor, attityd, och upplevelse.  

Den kvalitativa intervjun kan vara strukturerad eller ostrukturerad. Vid ostrukturerade 

intervjuer finns det inte ett färdigt frågeformulär utan det genomförs som ett naturligt 

samtal (Bell, 2016, 162). Bryman (2011, 132–133) beskriver semistrukturerad 

intervju, som en blandning av strukturerade och ostrukturerade intervjuer. 

Intervjumetoden är flexibel; utöver den samling förberedda frågor kan man ställa 

eventuella följdfrågor (ibid.,). 

I denna studie valdes metoden semistrukturerad intervju, då vissa teman var menade 

att undersökas. Fördelen är att det finns större möjlighet att styra vilka teman som 

diskuteras på grund av de strukturerade frågorna, samtidigt som de ostrukturerade 

frågorna ger informanterna frihet och låter det naturliga samtalet råda. 

Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplatser. Miljön kändes avslappnande 

och naturlig, och vi satt ostörda. Intervjuerna tog ca 60 minuter var och spelades in 

och transkiberades. Inspelningen var godkänd av informanterna på förhand, men 

används inte som ett ljudmaterial i studien utan enbart för transkribering.  

1.5.4 Urval 
Urvalet av informanter skedde slumpmässigt där jag skickade ut informationsbrev om 

förfrågan till att delta i min studie. Informanterna som blev utvalda bestod av en man 

och en kvinna, båda arbetade som bildlärare och svensklärare på två olika 

grundskolor, och de var mellan 35–50 år. Informanterna ville inte, i studien, uttala sig 

om deras hemort, kommun eller vilken skola de arbetar på av etiska skäl. 

Informanterna har arbetat på deras nuvarande arbetsplatser i minst 5 år och inom yrket 

i 15 respektive 10 år. En av informanterna har läst konst på en folkhögskola och 

utbildade sig därefter till bildlärare. Den andra har studerat vid ett universitet till 

ämneslärare och har bild som ingående ämne. Ahrne & Svensson (2015, 40) menar att 

det är till fördel att utföra intervjuer på olika verksamheter eftersom det kan finnas en 

risk att det är ett dåligt arbetsklimat olyckligtvis just i den miljön som forskaren väljer 
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att utföra sina intervjuer. Därför utfördes två längre intervjuer på två olika skolor i 

Västra götalands länd, där lärarna är oberoende av varandra.  

1.5.5 Databearbetning och analysmetod  
Intervjuerna transkriberades direkt efter att de avslutats, på grund av att det antogs att 

det skulle underlätta förståelsen av det som sagts medan intervjuerna var färska i 

minnet. Materialet bearbetades sedan genom en tematisk analysmetod.  

För att tolka och analysera den insamlade datan användes Graneheim och Lundmans 

(2004) modell av kvalitativ innehållsanalys. Modellen är framtagen för forskning 

inom omvårdnad, men har även använts inom andra ämnen och ansågs därför 

användbar för denna studie. Enligt modellen läses transkriberingarna igenom 

noggrant flera gånger. Sedan plockas de meningar eller fraser (samt omgivande text) 

som anses relevanta för studiens syfte och frågeställningar ut, vilket gjordes med de 

transkriberade intervjuerna. Dessa meningar eller fraser kallar Graneheim och 

Lundman (2014, 108–109) för meningsbärande enheter. Enheterna kategoriseras i 

olika dokument för att förenkla sökandet efter likheter, kategorier, metaforer, känslor 

och återupprepningar (Bryman 2011, 529).  

Utifrån enheterna skapades sedan de teman som används i den aktuella studien: (1) 

uppmärksamhet, (2) helhet, (3) otryggt och (4) kreativitet. Temana skapades med stöd 

av intervjuguiden, mina frågeställningar och de teorier och forskning som används i 

studien. Dessa teman är representativa för de svar som informanterna gett och de 

teman innehållsanalysen gav. Sedan sorterades de meningsbärande enheterna in under 

de aktuella temana, för att ge en översikt på de aspekter som undersöks i studien. 

1.5.6 Etiska överväganden  
Det finns fyra etiska krav som ska tillämpas i studiens alla delar. En av principerna är 

informationskravet, vilket innebär att information måste ges till informanterna. Den 

andra principen är samtyckeskravet som betyder att forskaren måste ha 

informanternas samtycke Dessa två principer diskuterades med stöd av Bell (2016) 

ovan. Den tredje principen är konfidentialitetskravet, som innebär att informanterna 

ska försäkras anonymitet om det önskas. Även denna princip berördes ovan (se 1.5.4 

Urval). Det sista kravet är nyttjandekravet och det innebär att det insamlade materialet 

från intervjun inte får användas i andra sammanhang än i det aktuella 

forskningsområdet (Bryman 2011, 132). Dessa krav och principer har tagits hänsyn 

till i den aktuella studien. 
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1.6 Disposition  

Under denna rubrik presenteras studiens struktur efter detta inledande kapitel. Kapitel 

två innehåller studiens resultat och analys. Dessa delar sammanfogades. Kapitlet är 

uppdelat i fem delar, varav fyra behandlar studiens resultat uppdelat efter temana (1) 

uppmärksamhet, (2) helhet, (3) otryggt och (4) kursplanen. Under dessa rubriker gör 

sig läsaren bekant med informanterna och tar del av hur de bland annat går till väga 

samt hur det kan se ut vid bedömning och betygsättning. Kapitlets sista del innehåller 

tolkningen av resultatet, där de teman som framkom under analysen tolkas med hjälp 

av de teorier, begrepp och den forskning som presenterades i studiens första kapitel. 

I studiens fjärde kapitel diskuteras studiens resultat och analys utifrån det aktuella 

syftet och frågeställningarna, som presenterades i det första kapitlet. Det finns 

slutligen framtida förslag för ett fortsatt arbete med studien som ett sista kapitel.  
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2 Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs resultat som baseras på de intervjuer som gjorts för denna 

denna studie. Informanterna är anonyma och därför har jag använt de fiktiva namnen, 

Goran och Inger. Resultatet redovisas i teman som jag anser ha en utgångspunkt i 

arbetet och har en relevans i nära koppling till forskningsfrågorna.  

2.1 Uppmärksamhet 

Båda lärarna anser att det är svårt och mer tids- och uppmärksamkrävande att bedöma 

i bildämnet än i svenska som är deras andra ämne lärarna undervisar.  

Betygsättning och bedömning inom bildämnet skiljer sig från övriga ämnen, menar 

informanten Inger. Hon anser att det är lättare att sätta ett betyg och bedöma en elev 

inom exempelvis ämnet matematik eftersom det oftast finns ett enda rätt svar. Men i 

bildämnet sker en kontinuerlig bedömning av elevens processer och eventuella 

utveckling av färdigheter. Informanten Goran tycker att betygsättning och bedömning 

inom bildämnet är svårt; han anser att det inte alltid är tydligt vad som gäller. Han 

menar även att det är svårt eftersom bedömning och betygsättning kan tolkas på olika 

sätt av olika lärare.  

När	jag	bedömer	eller	betygsätter	en	elev	brukar	jag	exempelvis	inte	
bedöma…	hur	fin	en	målning	är	eller	hur	fin	skulptur	en	elev	har	gjort…	
om	det	är	det	vi	jobbar	med.	Det	handlar	om	så	mycket	mer	för	mig…	jag	
tittar	på	hur	eleven	började	med	uppgiften	och	hur	det	hela	slutade.	Jag	
kan	inte	dela	ut	ett	betyg	utifrån	hur	fin	jag	tycker	slutprodukten	är…	
(Inger)		

…	Jag	är	ju	bildlärare,	och	har	varit	det	i	10	år	snart.	Trots	det…	tycker	jag	
än	idag	att	betygsättning	och	bedömning	är	jättesvårt	och…	komplext	
inom	bildämnet.	(Goran)		

Lärarna anser att bedömning är komplext eftersom bedömningsprotokollet är 

tolkningsbart. De anser att sättet de bedömer på grundar sig på kursmålen och 

kunskapskraven som finns. Inger säger att hon bedömer fortlöpande under kursens 

gång och att hon försöker ge återkoppling så ofta hon kan. Inger berättar även att efter 

avslutad lektion brukar hon i mån av tid sätta sig ner och föra notiser för att senare vid 

betygsättningen kunna reflektera tillbaka på elevens arbetsprocess. Båda lärarna 

poängterar att bedömningen och betygsättningen inte handlar om slutproduktens 

utseende eller hur estetiskt tilltalande det är. De menar att det snarare är 
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arbetsprocessen och tillvägagångssättet som bedöms, varför man för bildämnet 

behöver vara väldigt uppmärksam.  

…	Jag	hade	önskat	att	mina	lärare	kunde	pusha	mig	till	att	bli	duktigare	
på	det	jag	redan	kan…	å	ge	mig	feedback…	så	var	det	absolut	inte	när	jag	
gick	i	skolan.	Därför	försöker	jag	diskutera	med	mina	elever	så	gott	jag	
kan…	ja	alltså	om	deras	personliga	utveckling	inom	ämnet.	Jag	önskar	
dock	att	jag	hade	mer	tid…	De	diskussionerna	jag	för	med	mina	elever	
har	jag	sedan	som	betygsunderlag…	har	de	tagit	åt	sig	av	det	jag	sagt	
eller…	behövs	det	utvecklas	eller	har	det	inte	skett	någon	utveckling?	
(Inger)		

Goran berättar i intervjun att han har väldigt lite tid över för att samtala om 

bedömning och återkoppla direkt på elevarbeten. Han menar att han är 

undervisningsbunden i stort sett hela dagen. Han brukar bedöma efter kunskapskraven 

som står i kursplanen. Goran säger dock att han tidvis brukar ge en snabb feedback på 

arbetsprocessen eller lägger in enstaka kommentarer rörande elevens 

förbättringsområden som är synliga för den berörda eleven. Han menar att det 

synliggör elevens eventuella utveckling.  

Jag	hinner	knappt	med	det	jag	ska	genomföra	under	dagen	eftersom	
mina	dagar	består	av	planering…	möten…	undervisning.	Därför	hinner	jag	
inte…	sitta	och	reflektera	över	varje	elev…	tillsammans	med	de	eller	för	
mig	själv…	Men	jag	önskar	att	jag	kunde	göra	de.	(Goran)	

Utifrån Inger och Gorans svar ger det en inblick i hur lärarna går tillväga. Båda 

lärarna uttrycker att de skulle vilja ha mer tid över för att reflektera och gå igenom 

bedömningen med sina elever, men menar att det inte alltid finns tid för att genomföra 

detta.  

Temat uppmärksamhet berör således den uppmärksamhet som informanterna 

uttrycker är nödvändig, och speciell för bildämnet, som är nödvändig för att kunna 

utföra den bedömning som krävs. Dels den uppmärksamhet som behövs för att kunna 

uppfatta elevernas arbetsprocesser och följa deras utveckling, men även den 

uppmärksamhet som krävs för att kunna tolka de kriterier som finns. 

2.2 Helhet 

Lärarna sammanfattar uppdraget kring bedömning och betygsättning någorlunda 

samstämmigt. De menar att det är lätt för vem som helst att dela ut vilket betyg som 

helst, men att det krävs mycket arbete för att slutligen dela ut ett betyg som känns 

rättvist och rätt. Informanterna berättar att bedömningsuppdraget i sig känns speciellt, 
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eftersom det är ett stort bevis för eleverna på vad de kan och inte kan. Vidare är 

betyget i många fall avgörande för elevernas framtid. Lärarnas mål är att främja 

lärandet och väcka lusten till att lära nytt hos eleverna.  

…vi	lärare	bär	ett	stort	ansvar,	betyg	tycker	jag	är	väldigt	viktigt	å	det	vet	
jag	att	många	av	mina	elever	också	tycker…	betygsättningen	inom	bild	vill	
jag	påstå	kan	vara	svårt,	det	gäller	att	se	på	helheten	och	inte	enbart	vad	
som	sker	just	där	och	då.	Bedömning	och	betygsättning	är	två	olika	
saker…	att	bedöma	är	när	man	för	en	viss	dialog	mellan	sig	själv	eller	
eleven	och	försöker	utveckla	elevens	lärprocess.	Jag	försöker	alltid	föra	
en	dialog	med	mina	elever.	(Goran)	

Det	är	mycket	speciellt	tycker	jag…	mm…	det	är	ett	stort	uppdrag…	
många	elever	har	framtidsvisioner…	och	betygets	syfte	är	för	att	kunna	
söka	vidare	till	olika	yrken	de	vill	säga…	därför	anser	jag	att	det	är	ett	
stort	uppdrag…	inom	bild	är	det	dessutom	extra	speciellt,	det	är	svårare	
att	betygsätta	en	elev	inom	bild	tycker	jag	än	i	andra	ämnen.	(Inger)	

Bedömning	och	betygsättning	är	två	olika	moment…	Man	måste	som	
lärare	kunna	se	över	helheten	av…	kunskap	hos	en	elev.	(Inger)	

Temat helhet berör således den helhet informanterna uttrycker att man som lärare 

måste beakta i bedömnings- och betygsättningsmomenten. Den ena informanten 

uttrycker bedömning som dialog och en utveckling av lärandet, medan den andra 

uttrycker betyg som ett medel för senare mål i yrkeslivet. 

2.3 Otryggt 

Något som tas upp ett par gånger under intervjuerna är den ringa utbildning lärarna 

fått i just bedömning och betygssättning. Informanterna är överens om att deras 

utbildning inte innehöll många veckor som handlade om bedömning och 

betygsättning. Lärarna berättar i intervjuerna att de minns hur de båda två kände sig 

otrygga som nyexaminerade lärare eftersom de endast hade Skolverkets text att utgå 

ifrån. I samtal med andra kollegor berättar lärarna att de fått svar som att uppdraget är 

lite personligt och tolkningsbart.   

Jag	minns…	jag	minns	att	vi	hade	en	liten	del	som	handlade	om	
bedömning	och	betygsättning…	det	är	något	jag	önskar	vi	fått	mer	
kunskap	kring	för	att	inte	vara	så	förskräckta	när	vi	väl	kom	ut	i	
arbetslivet	och	skulle	för	första	gången	sätta	ett	betyg	på	en	elev.	(Inger)	

Det	var	väldigt	lite	utbildning	kring	betygsättning…	alltså	löjligt	lite…	
(Goran)	
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Bedömning och betygsättning inom bildämnet kan se väldigt olika ut beroende på 

läraren. Vidare berättar informanterna att de har favoritdelar i det centrala innehållet 

som de helst jobbar med, men att de även försöker få in resterande delar som ingår i 

kursplanen.  

Jag	jobbar	mycket	med	bildframställning,	det	är	min	favoritdel.	Sedan	
försöker	jag	såklart	ha	moment	med	bildanalys	och	så	vidare…	jag	
försöker	få	in	alla	delar	men	man	har	alltid	…	en	favoritdel	å	det	är	även	
där	jag	lägger	mest	fokus.	(Goran)	

Bildanalys	gillar	jag	att	jobba	med	mest	för	att	jag	känner	att	det	är	min	
starka	sida…	men	jag	försöker	självklart	ägna	tid	åt	bildframställning	
också.	(Inger)	

Temat otryggt berör alltså den otrygghet som lärare känner i sin betygssättning och 

bedömning. De skäl som tas upp är bristande utbildning och det möjliga 

tolkningsutrymmet av styrdokumenten. 

2.4 Kursplanen 

Frågor kring hur lärarna arbetar och hur de upplever elevernas attityd och inställning 

till bildämnet ställdes. Informanterna besvarade frågorna någorlunda lika. De har valt 

att följa den utveckling som skett inom bildämnet och förhåller sig till den senaste 

kursplanen.  

Jag	jobbar	med	det	som	är	aktuellt,	mina	elever	får	oftast	riktlinjer	att	
jobba	med…	jag	sätter	aldrig	stopp	för	deras	kreativitet.	Anledningen	till	
att	mina	elever	får	riktlinjer	är	för	att	jag	inte	vill	att	de	ska	uppleva	eller	
ta	ämnet	mindre	seriöst…	för	att	det	kan	lätt	bli	så…att	de	tar	det	mindre	
seriöst	när	de	får	fria	händer.	(Goran)	

…jag	varierar	mycket	i	mina	undervisningar	och	försöker	jobba	enligt	
kursplanen.	Eh…jag	brukar	även	ta	in	det	som	är	aktuellt	i	samhället	och	
tilldela	en	uppgift	eller	ett	uppdrag	till	mina	elever…	Eleverna	får	jobba	
inom	ramar	men	låta	kreativiteten	flöda,	på	så	sätt	tar	eleverna	ämnet	på	
allvar	och	förstår	att	de	måste	tänka	ur	specifika	banor	kring	projektet	
om	det	är	ett	projekt	vi	jobbar	med.	(Inger)	

Vidare verkar informanterna vara medvetna om att det, bland elever, finns en bild av 

bildämnet som avkoppling från svårare ämnen, och att ämnet tas på mindre allvar än 

övriga ämnen. De menar att de upplever att eleverna behöver riktlinjer och ramar för 

att ta ämnet seriöst och få ett rättvist betyg efter elevernas egentliga kunskap. Trots 

medvetenheten om detta, säger lärarna i intervjun att de vill se elevers kreativitet 

flöda och får ganska fria händer i sitt skapande.  
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Eleverna är väl medvetna om att de bedöms och betygsätts inom ämnet bild. Lärarna 

uppger att de inte är duktiga på att gå igenom kursplanen med eleverna men att de 

delar ut betygsmatriser. Dock berättar informanterna att eleverna vet att det krävs 

närvaro och ett aktivt deltagande för att bli tilldelad ett betyg. Detta i sin tur kan leda 

till att eleverna endast kommer till undervisningen för närvarons skull och för att 

aktivt delta men inte utvecklas.  

Jag	hade	inte	talat	sanning	om	jag	säger	att	jag	brukar	gå	igenom	
kursplanen	med	mina	elever…	det	händer	sällan.	Dock	har	vi	ett	forum	på	
skolan,	där	brukar	jag	ladda	upp	de	olika	kriterierna	för	varje	betyg	för	att	
eleverna	ska	kunna	ta	en	titt…	Ibland	kan	jag	uppleva	att	eleverna	bara	är	
på	plats	för	att	göra	det	de	ska	göra	och	sedan	gå	därifrån	utan	att	
egentligen	ha	lärt	sig	någonting	detta	för	att	eleverna	är	medvetna	om	
att	de	betygsätts…	och	det	gör	mig	lite	ledsen…	kanske	beror	det	på	
ämnets	status?	Jag	vet	inte…	(Goran)		

Kan	inte	påstå	att	jag	alltid	gör	det…	ibland	händer	det	att	jag	gör	det,	
men	oftast	skriver	jag	ut	kursplanen	och	ger	det	till	eleverna.	Mina	elever	
vet	att	det	minsta	som	krävs	är	närvaro	sedan	måste	de	klara	av	det	som	
står	i	kursplanen.	(Inger)	

Citaten visar att lärarna inte brukar gå igenom kursplanen och kursmålen med 

eleverna utan snarare att eleverna får göra det på egen hand.  

Temat kreativitet problematiserar elevernas attityd till bildämnet och dess status i 

relation till informanternas ovilja att hämma elevernas kreativitet. På grund av att de 

vill låta elevernas kreativitet flöda blir kursplanen och kunskapskraven inte en del av 

klassrummet och ämnets praktik. 
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3 Tolkning av resultatet 

Studien har gett inblick i hur lärarna upplever uppdraget att bedöma och betygsätta, 

hur lärarna går till väga med bedömning och vilken vikt arbetsprocessandet och 

slutprodukten har i bedömningen och betygsättningen.  

3.1 Uppmärksamhet 

Temat handlar om den uppmärksamhet som informanterna tycker krävs för att kunna 

utföra sina bedömningsuppdrag. Dels den uppmärksamhet som behövs för att kunna 

uppfatta elevernas arbetsprocesser och följa deras utveckling, dels uppmärksamhet 

som krävs för att kunna tolka de kriterier som finns. 

Båda informanterna upplever bedömning och betygsättning inom bildämnet som ett 

svårt och komplext uppdrag. Fokus inom utbildning har på senare tid riktats mot 

grundskoleundervisningen, och att en processorienterad syn på lärandet har blivit allt 

viktigare. 

Likväl menar informanterna att svårigheten ligger i att det i bildämnet inte finns ett 

enda rätt svar (en enda rätt slutprodukt), utan att det handlar om hur eleven utvecklats 

och hur eleven nått fram till slutprodukten emellertid ska givetvis även slutprodukten 

vara godtagbar. Båda lärarna är ense om att de inte lägger fokus på hur estetiskt 

tilltalande en produkt är, utan främst på hur eleven utvecklade och arbetade mot 

slutprodukten. Dock kan man påpeka att informanterna möjligen lägger för liten vikt 

vid slutprodukten. Stensmo (2002) påpekar att även om slutprodukten har en 

betydelse, en process utan en färdig produkt kan upplevas som något ofärdigt. Frågan 

är om det ens skulle vara möjligt att betygssätta utan en slutprodukt, då denna bör stå 

får något mer än dess eventuella estetiska utseende. Lindström (2002, 40) menar 

bland annat att lärare måste bedöma elevens arbete, både resultat och process, för att 

kunna bidra till elevens utveckling. 

Båda informanterna försöker ha en kommunikation med eleverna och återkoppla till 

dem kring arbetsprocessen. Den ena beskrev det som att föra en ”dialog”. Detta är en 

form av diskussion gällande elevens utvecklingsbehov som man kan se ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Inom det sociokulturella perspektivet anser man att 

lärandet sker i samspel med omgivningen, alltså läraren i detta fall (se 1.4.2 

sociokulturellt perspektiv). När eleven får denna typ av feedback från läraren kan det 

bidra till ökat lärande (Lundahl, 2011, 49). Informanterna uttryckte att de ansåg att 
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den formativa bedömningen och feedbacken kunde ha en utvecklande effekt på 

elevernas kunskaper. 

Läraren fungerar som ett stöd i och med feedbacken och tillsammans diskuterar lärare 

och elev hur arbetsprocessen fungerar och om det finns något som kan bättras och 

hur. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man tolka det formativa arbetet som att 

läraren guidar eleven inom ramen för den proximala utvecklingszonen. Enligt 

Vygotskij är det lärarens ansvar att veta var eleven befinner sig kunskapsmässigt, för 

att kunna ge detta stöd (Korp, 2003, 67). Dock uttrycker informanterna att de önskar 

att det fanns mer tid för att kunna reflektera kring och föra en dialog med eleverna för 

att bidra till deras utveckling. 

3.2 Helhet 

Temat berör den helhet informanterna uttrycker att man som lärare måste beakta i 

bedömnings- och betygsättningsmomenten. Temat kan även ses ur ett formativt och 

ett summativt arbete; den ena informanten uttrycker bedömning som dialog och en 

utveckling av lärandet, medan den andra uttrycker betyg som ett medel för senare mål 

i yrkeslivet. 

Det framkommer i studien att lärarna arbetar både formativt och summativt, såsom 

det beskrivs i presentationen (se 1.3 Tidigare forskning). Informanterna i studien ger 

feedback och input på elevernas slutprodukter under arbetsprocessen, de vill hela 

tiden kunna föra en dialog med eleven för att förbättra elevens kunskaper. Lundahl 

(2011, 64) beskriver den formativa bedömningen som ett redskap för att forma 

undervisningen och forma elevernas lärandeprocesser. Han menar även att den utgör 

ett underlag för den slutliga summativa bedömningen och betygssättningen (Lundahl, 

65). Detta arbetssätt beskriver informanterna, i och med att de för anteckningar om 

elevens utveckling under utbildningens gång eller använder formativa diskussioner 

med eleverna som betygsunderlag. 

Lindström och Lindberg (2008, 22) beskriver att den summativa bedömningen brukar 

äga rum i slutet av en kurs och är till syfte att kontrollera den kunskapen som eleverna 

besitter just där och då, och Lundahl (2011, 64) tydliggör kopplingen till 

betygskriterierna. Även detta gör informanterna. 

Informanterna uttrycker att de försöker jobba både summativt och formativt, eftersom 

de anser att den senare metoden hjälper eleverna att jobba effektivare och kan bidra 
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till utveckling hos eleverna. Detta överensstämmer med Lundahls (2007:62–63) 

slutsats att bedömning kan ha ett disciplinerande syfte och påverka elevernas 

motivation och lärande positivt. Båda lärarna menar att de försöker lägga ner tid på att 

uppmärksamma, dokumentera och ge feedback på elevernas arbetsprocessande och 

utvecklande, men uttrycker att tiden inte räcker till för denna typ av bedömning. Detta 

överensstämmer med undersökningar som har visat att lärare sällan använder sig av 

den formativa bedömningsformen eftersom det tar längre tid och kräver mer arbete 

för lärarna (Lindström & Lindberg, 2008, 24).  

Lundahl (2011, 64–65) skriver i sin forskning att de olika bedömningsformerna kan 

komplettera varandra vilket informanterna håller med om. Detta resulterar i att 

eleverna får en större chans att utveckla kunskaper inom ämnet och börja processa. I 

intervjuerna menar lärarna att de är intresserade av arbetsprocessen hos eleven för att 

kunna sätta betyg och mindre intresserad av slutprodukten. De påpekar även att vissa 

elever tror att deras närvaro på lektionerna leder till ett godkänt betyg men att det 

absolut inte är så eftersom lärarna arbetar väldigt mycket med hur eleverna har 

utvecklats och ser på helheten av det eleverna åstadkommit. 

3.3 Otryggt 

Temat otryggt berör den otrygghet som lärare känner i sin betygssättning och 

bedömning, på grund av bristande utbildning och det möjliga tolkningsutrymmet av 

styrdokumenten. 

Selghed (2006) menar att lärare som upplever svårigheter med bedömning och 

betygsättning har en bristfällig kunskap om innehållet i kursplanen och att lärarna 

tycker kursplanen är svårtolkad. Vidare menar de att bedömningsuppdraget är 

tolkningsbart och kan se olika ut beroende på lärare. Detta kan knytas samman med 

Riksrevisionens (2011) bedömning att lärare behöver få möjligheter att föra 

diskussioner kring uppdraget med varandra, för att uppnå en likvärdig bedömning och 

betygsättning. Detta för att kunna jämföra och diskutera sina arbeten och resultat.  

Utöver eventuella brister i likvärdigheten och det svåra som ligger i 

bedömningsuppdraget påverkar bristande kunskaper i bedömning hos läraren även 

eleverna på andra sätt. Hattie (2014) menar att de lärare som har erfarenhet av 

bedömning och betygsättning, samt som ger flera inlärningsstrategier till elever, 

bidrar till att eleverna fåt fler möjligheter för att utvecklas och nå ett högre betyg. Då 



	 22	

vidgas problematiken från att handla om likvärdighet i bedömning till likvärdighet i 

undervisning. 

3.4 Kursplanen 

Att lärare kan tolka ämnet på olika sätt går att utläsa utifrån Åséns (2006) forskning 

som nämns ovan. Gamla ämnestraditioner lever kvar för vissa lärare medan andra 

lärare anpassar sig till dagens kursplan som i sin tur är anpassad till vår sociala kultur. 

Informanterna i denna studie var ärliga och talade om att de oftast väljer ett område 

att jobba med men att de ibland försöker få med andra kurskriterier också för att det är 

ett måste. Den ena informanten arbetar mycket mer med bildframställning och den 

andra med bildanalys vilket är det som dagens kursplan trycker på.  

Informanterna ger uttryck för att de inte gärna hämmar elevernas kreativitet, och att 

detta kan leda till mindre styrning. Skolverket menar att det är en del av lärarnas 

uppdrag att främja elevernas kreativa förmåga:  

Det uppdrag som skolan har är bland annat att främja elevers utveckling 

till aktiva och kreativa individer genom att stimulera deras 

självförtroende, nyfikenhet och kreativitet samt viljan till att lösa problem 

och testa egna idéer (Skolverket, 2011a). 

Lärarna är ense om att de gärna låter kreativiteten flöda hos eleverna, de menar att de 

aldrig sätter stop för elevernas kreativitet och tror att det bidrar till deras utveckling. 

Som diskuterat ovan (se 1.4.2 Sociokulturellt perspektiv) stämmer detta väl överens 

med ett sociokulturellt synsätt på kunskapsprocessen, där slutsatsen är att eleverna 

kan utveckla sina kunskaper genom att utforska sin kreativitet (Lindqvist 1999, 145).  

Dock kan man mena att själv arbetssättet informanterna använder sig av för att öka 

elevernas kreativitet i själva verket påverkar bildämnets status och därmed elevernas 

egna engagemang och arbete. Hattie (2014, 66) beskriver att lärarnas engagemang har 

en stor inverkan på elevernas kunskapsutveckling. Hatti (2014) beskriver att lärarna 

kan påverka synen på bildämnet på detta sätt. Det är viktigt att undervisningen och 

inlärningen är synlig, vilket inte bara engagerar eleverna utan även underlättar för 

lärarna vid bedömning och betygssättning. I relation till detta påpekar Lindström 

(2002, 42) den kontinuerliga formativa bedömningen av processen bidrar till att 

synliggöra lärandet. 
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4 Sammanfattning  

Lärarna arbetar nästintill på samma sätt vid bedömning och betygsättning. De avviker 

från varandra genom tidsbegränsningarna lärarna har i deras scheman under dagarna.  

Bedömning och betygsättning upplevs som svårt och komplext av informanterna 

eftersom de tolkar kursplanen och kursmålen på olika sätt. Inom bilden är det extra 

svårt att bedöma och betygsätta för att det inte är som i svenskan där det oftast finns 

ett enda korrekt svar, i bildämnet kan man processa och hela tiden utveckla sin 

skicklighet och det finns aldrig ett rätt sätt eller ett enda rätt svar.  

Båda lärarna försöker arbeta utifrån både summativa och formativa bedömningen för 

att göra inlärningen lättare för eleverna. Lärarna tar hänsyn till både arbetsprocessen 

och slutprodukten vid bedömning och betygsättning, men berättar att slutproduktens 

utseende inte spelar någon roll utan att fokus läggs på arbetsprocessen och 

utvecklingen hos eleven. Lärarna säger i intervjun att de vill främja elevernas kunskap 

på bästa sätt och hjälpa dem att nå ämnets kunskapskrav. Lärarna berättar att de 

försöker ha en dialog med eleverna om deras arbetsprocess för att motivera och bidra 

med ny kunskap.  

Dock uttrycker båda informanterna att de skulle behöva mer tid för bedömning och 

betygsättning, samt mer utbildning kring det. En bristande utbildning och/eller 

erfarenhet i bedömning och betygssättning kan leda till bristande i likvärdighet i 

betygen som delas ut. 

Slutligen diskuterades balansgången mellan att främja elevernas kreativitet och att 

höja bildämnets status. Informanterna uttryckte att de undvek att prata om kursplanen 

och kunskapskraven i undervisningen, och att styra eleverna för mycket, för att 

undvika att hämma deras kreativitet. Detta kan dock resultera i en sänkt status för 

bildämnet och sänkt engagemang från elevernas sida eftersom de kan uppleva att 

läraren inte sätter några konkreta krav utifrån kursplanen. 
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5 Diskussion  

Den här studien har med hjälp av kvalitativa intervjuer analyserat och tolkat hur två 

lärare upplever bedömning och betygsättning, samt hur de ser på elevers 

arbetsprocess och slutprodukt.  

Lärarna upplever det svårt att bedöma och betygssätta både elevernas arbetsprocesser 

och slutprodukter. De anser att bedömningen och betygsättningen skiljer sig från 

övriga ämnen, just på grund av att fokus ligger på processen och utvecklingen istället 

för slutprodukten. Problematiken kan delas upp i de fyra teman som framkom i 

analysen: uppmärksamhet, helhet, otrygghet och kursplanen. Nedan diskuteras 

resultaten från intervjuerna och analysen i relation till studiens frågeställningar. 

Hur upplever två bildlärare på högstadiet bedömning och betygsättning av 

arbetsprocessen och slutprodukten? 

De upplever det problematiskt och svårt. Problematiken kring att bedöma elevernas 

arbetsprocesser uttrycktes dels som den svårighet som finns i att lyckas 

uppmärksamma var elevs processande och utvecklande, dels den tidsbrist som leder 

till att man inte lyckas att genomgående formativt bedöma och föra formativa samtal 

med varje elev. 

En annan problematik som informanterna uttryckte kring bedömning av processerna 

(vilken även relateras till slutprodukterna nedan) är den otrygghet lärarna känner i sin 

betygssättning och bedömning. Otryggheten relateras till både bristande utbildning 

och den bristande likvärdigheten i betygsättningen eftersom kunskapskraven är 

tolkningsbara.  

När det kommer till att bedöma slutprodukten finner informanterna det problematiskt 

att betygsätta produkten. Liknande svårigheter som några av de som nämndes ovan 

uttryckte informanterna även i relation till bedömningen av slutprodukterna. 

Informanterna påtalade även här svårigheterna i den uppmärksamhet som krävs när 

man tolkar betygskriterierna, och en otrygghet i bristande utbildning gällande 

bedömning och betygssättning. Att detta kan leda till en brist på likvärdighet 

påtalades även här. Dock påpekade informanterna vid flera tillfällen att de inte lade 

någon vidare vikt vid slutprodukten i relation till bedömning. Deras fokus låg på att 

bedöma processerna och den eventuella utvecklingen av elevernas kunskaper. Detta 

leder oss till den sista frågeställningen: 
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Hur ser de tillfrågade lärarna på relationen mellan arbetsprocessen och 

slutprodukten i bedömning och betygsättningen? 

Som ovan nämndes lägger informanterna större, om inte all, vikt vid 

arbetsprocesserna vid bedömning och betygssättning. Under temat helhet 

framkommer att informanterna upplever en helhet i betyg- och bedömningsuppdraget, 

då båda delar är nödvändiga. Det formativa och det summativa kompletterar varandra, 

men informanterna uttrycker att det är den formativa bedömningen av 

arbetsprocesserna och utvecklingen som ligger till grund för den summativa 

bedömningen. Således kan man uttrycka det som att även om informanterna använder 

sig av både formativ och summativ bedömning, värderar de elevernas processer högre 

än deras produkter. 

5.1 Förslag på framtida studier  

Studien har bidragit till en ökad förståelse för bland annat hur bildlärare upplever 

uppdraget kring bedömning och betygsättning, samt tyngden de lägger vid 

processandet snarare än slutprodukten. Förslag till fortsatt forskning inom området är 

att intervjua eleverna för att undersöka deras perspektiv på bedömning och 

betygsättning. Man kan göra en djupare undersökning kring lärarnas bedömning och 

betygsättning samt göra intervjuer under den tiden lärarna ska sätta ett slutbetyg under 

terminen. Detta för att klart och tydligt se exakt hur lärarna går till väga och vilka 

känslor som finns kring uppdraget. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Intervjuguide 

 Läraren  

- Examen 
- Hur länge har du varit lärare? 
- Vilka/vilket ämne undervisar du i på skolan? 

 
Egna erfarenheter  

- Vad är dina egna erfarenheter av att bli betygsatt när du gick i skolan? 
- Har ditt sätt att bedöma elever haft en inverkan av din egna skoltid, tror du? 
- När du gick din utbildning för att bli lärare/pedagog, upplevde du att du fick 

tillräckligt kunskaper om betyg och bedömning? 
- Förs diskussioner om betyg på skolan kollegor emellan?  
- Kan du kort beskriva hur en typisk lektion ser ut? Fritt, riktlinjer, etc? 
 

Bedömning och betygsättning 

- När var det första gången du bedömde och betygsatte en elev? 
- Kan du berätta hur du går tillväga när du bedömer och betygsätter? 
- Kan det hända att du jämför eleverna sinsemellan vid bedömning? 
- Brukar du ge eleverna en klar bild av kurskriterierna? 
- Bedömer du alltid eleverna på samma sätt? 
- Går du igenom bedömningen med eleven? 
- Har du tid för att reflektera över varje enskild elev? 
- Hur upplever du ditt uppdrag att bedöma och betygsätta? Lätt? Problematiskt? 

 
Innebörden av betyg 

- Tror du att eleverna förstår innebörden av betyg? 
- Vilka för och nackdelar ser du med bedömning och betyg? 
 

Följdfrågor 

- Berätta mer, kan du utveckla? 
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Bilaga 2 Informationsbrev  

 

 

 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie 

 

Hej! 

Jag är en lärarstudent som just nu skriver mitt självständiga arbete. Jag söker två 

stycken personer att intervjua och hoppas det finns någon på er skola som kan 

ställa upp i min studie. Intervjuerna kommer att vara enskilda och genomföras på 

arbetsplatsen. Beräknad tid för intervjun är ca 60 min. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och alla deltagare kommer att avidentifieras samt 

behandlas enligt Sekretesslagen. Medverkan är helt frivilligt och kan avbrytas när 

som helst utan närmare förklaring. Om du vill medverka, kontaktar jag dig via 

telefon för att avtala tid.  

 

Hälsningar,  

Nina Amin  

na222fn@student.lnu.se 

Linnéuniversitetet, Växjö 

 

 

 

 

	


