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Abstrakt 

Denna undersökning behandlar hur två bildlärare på högstadiet tolkar 

kunskapskraven i ämnet bild.  Studien berör hur lärarna känner för 

bedömning, hur de brukar gå till väga samt hur de bedömer komplexa 

kunskapskrav som kommunikation och kreativitet. Studien visar på att 

bedömning inom bildämnet är tidskrävande och subjektivt. Kunskapskraven 

innehåller mycket värdeord och är öppna för tolkning, i slutändan är det upp 

till varje enskild lärare att tolka dem efter bästa förmåga. Studien visar på att 

en viktig faktor för att göra tolkningar är lärarens yrkeserfarenhet. Att bygga 

upp en säkerhet kring hur kriterierna ska uppfattas och hur elevernas resultat 

stämmer in i förhållande till kriterierna verkar vara någonting som tar tid, 

men är nödvändigt.    
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1 Inledning 

1.1 Ämnesval 

Under min första VFU (Verksamhetsförlagd Utbildning) på en 

högstadieskola i södra Sverige fick jag pröva på många olika aspekter av 

bildläraryrket. Förutom att stå framför en klass och hålla genomgång fick jag 

dessutom skriva prov och läxförhör. Jag fick göra planeringar, pröva på egna 

idéer till lektioner, uppgifter och mycket mer. En sak som gjorde särskilt 

intryck på mig var att jag fick hjälpa till med bedömning av elevarbeten 

utifrån skolverkets betygskriterier. Eftersom jag inte var behörig lärare var 

det naturligtvis inte jag som satte det slutgiltiga omdömet, men min 

handledare lät mig gå igenom olika klassers elevarbeten och bedöma dem 

enligt betygsmallarna. Efteråt gjorde hon samma sak och vi kunde jämföra 

hur vi hade placerat elevernas arbeten på betygsskalan. I många fall stämde 

våra bedömningar inte överens och det var första gången det slog mig hur 

olika två personer kan tolka de instruktioner skolverket förser lärarna med. 

Intresset som föddes där har lett till att jag i den här studien har valt att 

fördjupa mig i betyg och bedömning inom bildämnet.  

I kunskapskraven för bildämnet i slutet av årskurs nio framgår att 

eleverna ska kommunicera genom bilderna de framställer (Skolverket 2011).  

Hur gör en lärare för att tolka ett sådant kriterium? Jag uppfattade det inte 

alls som självklart huruvida eleven hade kommunicerat i den specifika 

bilduppgiften jag bedömde. Under diskussionen med min handledare blev det 

tydligt att vi båda kunde motivera våra respektive bedömningar för samma 

elevarbete. Därmed mitt intresse för hur bildlärare tolkar kunskapskraven. 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och belysa hur några bildlärare gör för att 

tolka de kriterier skolverket har gett för bedömning och betygssättning för 

högstadiet. 
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Frågeställningar; 

• Hur utformar bildläraren undervisningen för att den ska stämma 

överens med kunskapskraven? 

 

• Hur bedömer bildläraren elevarbeten som inte tydligt stämmer 

överens med kunskapskraven i bedömningssituationer? 

 

• Hur bedömer bildläraren komplexa kunskapskrav som 

kommunikation och kreativitet? 

 

1.3 Förförståelse 

I det här avsnittet sammanfattar jag kort min förförståelse inför den här 

studien. I skrivande stund har jag studerat bildpedagogik i tre terminer. 

Genom dem har jag fått en viss kunskap om de teorier och den forskning som 

finns på området. Mitt teoretiska vetande gällande det aktuella ämnet har i 

huvudsak sin grund där. Jag har genomfört en VFU-period under min 

utbildning med bild som huvudämne. Därigenom har jag en mycket 

begränsad erfarenhet av praktisk bildundervisning. Utifrån min nuvarande 

förståelse för bildpedagogik har jag tolkat det resultat jag har fått fram 

genom undersökningen    

1.4 Bakgrund 

I det här avsnittet tas det upp två exempel på bakgrundsinformation till betyg 

och bedömning inom bildämnet som jag har uppfattat som relevanta för 

studien. Det gäller betygsättning i bildämnet efter införandet av Lgr11 

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) samt 

information om bedömning utifrån den nationella utvärderingen för 

bildämnet från 2015. 
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1.4.1 Betygsättning i Lgr11 

I Bildundervisning och lärande genom bilder (2017) tar Stina Myringer 

Karlsson, bildlärare med magisterexamen i bildpedagogik samt projekt och 

utvecklingsledare på Kunskapsskolan, upp betyg och bedömning inom 

bildämnet. Hon påpekar bland annat att det är av stor vikt att som lärare 

kontinuerligt dokumentera vad eleverna kan i förhållande till vad 

kunskapskraven visar att de ska kunna.  När eleven sedan ska 

helhetsbedömas är det möjligt för läraren att utgå ifrån ett brett underlag med 

flera nivåer (Myringer Karlsson 2017, 89-90). 

Hon tar också upp att bedömning och betygsättning som ska räknas som 

högkvalitativ också behöver vara likställd. Det leder till en problematik 

eftersom betygsättning onekligen utgår ifrån lärarens sätt att bedöma, alltså 

en subjektiv faktor. Myringer lyfter fram en metod att bearbeta dilemmat 

med som främst går ut på att samarbeta bildlärare emellan och jämföra 

varandras bedömningar. På det sättet är det möjligt att få in flera åsikter och 

skapa ett mer innehållsrikt omdöme att utgå ifrån (ibid.). 

1.4.2 Nationella utvärderingen i bild 2015 

Skolverkets nationella utvärdering i bildämnet, Bild i grundskolan, 2015, 

som utgår ifrån Lgr11, visar hur eleverna i årskurs nio klarar de olika 

kunskapskraven. Rapporten är till största del skriven av Anders Marner, 

professor emeritus i pedagogiskt arbete med inriktning mot bilddidaktik vid 

institutionen för estetiska ämnen vid Umeå Universitet och Hans Örtegren, 

docent i pedagogiskt arbete vid samma institution. Rapporten visar att den 

största delen av eleverna i årskurs nio uppfyller kunskapskraven vad det 

gäller att framställa bilder. Det vill säga de tekniska aspekterna av ämnet 

(Marner, Örtegren 2015, 98). 

Däremot framgår det också att kriterierna som gäller bildanalys, 

kreativitet och så vidare, inte alls uppfylls i lika stor utsträckning. För att 

uppnå betyget E i kursplanen för Lgr11 ingår det att eleverna uppfyller 
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kunskapskraven för kreativitet, bildanalys och liknande. I huvudsak avses de 

kriterier som inte är rent tekniska färdigheter. Trots att alltså en stor del av 

eleverna i årskurs 9 inte uppfyller de kraven och egentligen inte har visat att 

de har de kunskaper som krävs för ett godkänt betyg, är det inte lika många 

som faktiskt får F, alltså underkänt (ibid.). 

1.5 Avgränsningar 

På grund av begränsad tid hade jag inte möjlighet att intervjua mer än två 

lärare. För att avgränsa studien ytterligare har jag lagt ett större fokus på de 

komplexa delarna av kunskapskraven som handlar om kreativitet och att 

eleverna ska kommunicera genom sina bilder (Skolverket 2011). 

1.6 Forskningsöversikt 

Betyg och bedömning är ett brett område som tangerar över flera olika 

infallsvinklar. Kunskapskravens, läroplanens, lärarens och elevens är 

exempel. Den här studien inriktar sig på lärarens synvinkel i förhållande till 

bedömning och därför har jag utgått ifrån forskning som berör just det. 

1.6.1 Återkoppling och bedömning inom lärarprogrammets slöjdkurser 

I Kunskapande, kommunikation och bedömning i gestaltande utbildning 

(2008) presenterar Anna Ekström en undersökning om återkoppling och 

feedback om slöjdstudenters arbeten på lärarprogrammet. Ekström är 

doktorand i didaktik på institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning 

mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner vid Stockholms 

universitet. Studien grundar sig på sammanlagt 75 timmars filmat material av 

slöjdundervisningen på lärarhögskolan. Tio timmar som rörde redovisningar 

valdes ut, transkriberades och analyserades. Materialet samlades in i 

samband med KOMOLÄR-projektet (Kommunikation och lärande inom 

slöjdpraktiker) och i studien Ekström redogör för har ett särskilt fokus lagts 

vid lärarnas kommentarer vid redovisningstillfällena. Av de totalt 706 

kommentarer som lärarna gav var det 15%, det vill säga 101, som hade 
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någon form av värderande karaktär. Av de 101 yttrandena hade 70% en 

positiv innebörd och 30% en negativ. Undersökningen visar på en tendens att 

hellre berömma än att framföra kritik. De positiva kommentarer som 

framkom inriktade sig i huvudsak på det färdiga elevarbetet i helhet. Studien 

visade alltså bland annat på att det under redovisningarna i största 

utsträckning är resultatet som bedöms. Det lades inte samma vikt vid 

studenternas process eller specifika detaljer av deras arbeten (Ekström 2008, 

149-152).   

1.6.2 Portföljmetodik 

Portföljmetodiken förekom i ett program som hette Arts PROPEL, vilket var 

ett projekt som utgick ifrån Harvard Graduate School of Education. Projektet 

inriktade sig på vilka förmågor och förutsättningar som möjliggör för 

människor, i det här fallet främst barn och ungdomar, att kunna tolka 

konstformer och även kunna uttrycka sig genom dem. Undersökningen hade 

ett särskilt fokus på självreflektion, och den fullständiga processen av ett 

elevarbete sparades i en portfölj (Lindström et al. 2013, 156–157). 

Portföljen fungerar sedan som bedömningsunderlag, men bedömningen 

är också en möjlighet för eleverna att vara med och reflektera över sin 

process och dra lärdomar. Howard Gardner, professor i pedagogik vid 

Harvard Graduate School of Education, var en av forskarna som ledde 

studien. I Art Education and Human Development menar han att portföljerna 

inte enbart bör innehålla de färdiga bilderna utan hela processen från skiss till 

slutresultat. Gardner förklarar vidare att projektet byggde på teorin att elever 

får ut mer kunskap genom att ta del av skapande aktiviteter som pågår under 

en längre tid (Gardner 1990, 46). Förutom de kriterier som läraren måste 

förhålla sig till blir även diskussion ett underlag för bedömning och en 

möjlighet för eleven att visa på sin utveckling. I sin text menar Lindström att 

det är viktigt att de kriterier som bedömningen sker utifrån är tillräckligt 

tydliga för att en diskussion ska vara möjlig (Lindström et al. 2013, 162). 
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Arts PROPEL fungerar som ett exempel där forskningen kring 

portföljmetodik har praktiserats och på hur bedömning inom bildämnet kan 

se ut. 

1.6.3 Lärares uppfattningar om mål- och kunskapsrelaterad bedömning 

I studien Betygssystemet som fenomen ur ett lärarperspektiv (2004) har 

Bengt Selghed, filosofie doktor på Institutionen för beteendevetenskap vid 

Kristianstad Högskola, undersökt hur lärare uppfattar det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet. Studien inriktade sig på svenska 

grundskolelärares uppfattningar och tankar kring deras erfarenheter av 

bedömning. Undersökningen var kvalitativ och baserades på intervjuer med 

sammanlagt 30 lärare som undervisade inom de tre grundämnena, 

matematik, engelska och svenska (Selghed 2004, 1-6). 

Studien utfördes kort efter att betygssystemet i Sverige hade reformerats 

om från normrelaterat till mål- och kunskapsrelaterat. Selgheds resultat visar 

på att lärarna som undersöktes var besvikna över att de nya kunskapsmålen 

fortfarande inte innebar att betygen utan diskussion kunde kallas för rättvisa. 

Kriterierna uppfattades som svårbegripliga och lärarna fick göra sitt bästa 

utifrån deras egna förmåga. En av slutsatserna Selghed kom fram till var att 

trots att bedömningen är tänkt att utgå från elevernas resultat och prestationer 

är det i hög grad lärarens subjektiva uppfattning som påverkar vilket betyg 

det blir (ibid, 15). 

1.6.4 Lärares uppfattningar om orättvis bedömning  

I artikeln Teachers´ Experiences of Unfair Grading redogör Fredrik Alm och 

Gunnel Colnerud för en studie undersökte vad det är i en lärares 

betygsättning som gör att betyget kan uppfattas som orättvist. Alm är 

universitetslektor på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid 

Linköpings Universitet och Colnerud är professor emerita vid samma 

institution och lärosäte som Alm. Studien var kvalitativ och utgick ifrån 
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empiri som samlades in från sammanlagt 411 lärare (Alm, Colnerud 2015, 

132-137). 

För att förstå bedömningssituationen utgick forskarna från en förenklad 

teoretisk modell av den, vilken innebar att lärarens uppfattning om elevens 

kunskap jämförs med betygsskalan, som i sig utgår från den aktuella 

läroplanen. Utifrån det insamlade materialet och ljus av teorin, lyfts det fram 

fyra huvudanledningar till varför ett betyg kan uppfattas som orättvist; 

• Det kan vara att lärarens uppfattning är baserad på otillräckliga 

uppgifter. 

• Att läraren har förbisett delar av elevens kunskapsmässiga 

kompetens. 

• Att läraren inte använder sig av de riktlinjer som finns för 

bedömning på ett korrekt sätt. 

• Att det uppstår en kommunikationsbrist mellan lärare och elev. Om 

eleven får en felaktig uppfattning om hur betygen sätts kan denne 

uppleva sitt slutbetyg som orättvist (ibid, 134, 144). 

  

De exempel på forskning som tas upp berör flera delar lärarens inställning 

under redovisningar, hur elevarbeten inom bildämnet kan bedömas, lärares 

tankar kring mål- och kunskapsrelaterade betygssystem samt hur bedömning 

kan uppfattas som orättvis.  I resultatet framgår det att de lärare som 

intervjuades för undersökningen i högre grad försökte se till processen mer 

än till det färdiga resultatet. Det skiljer sig från undersökningen Ekström 

presenterade, trots att det i båda fallen rör sig om gestaltande ämnen. Även 

om bara en av de lärare som intervjuades använde sig av portföljmetodik var 

både angelägna om att se till hela elevprocessen och inte fastna vid hur en 

uppgift såg ut vid inlämning. I likhet med Selgheds undersökning tyder 

resultatet i den här studien på att det är lärarens subjektiva tolkning av 

kunskapskraven och elevens prestation som utgör grunden för bedömningen. 

I det här arbetet tas svårbedömda elevarbeten upp och exempel när uppgifter 



 

8(46) 

 

inte har gått som planerat. Utifrån Alm och Colneruds slutsatser var det ofta 

den punkt som gällde kommunikationsbrist som orsakade problem för 

lärarna som intervjuades för den här studien. Sammanfattningsvis går det att 

säga att det här arbetet i större utsträckning stämmer överens med den 

forskning som vill att lärare ska se till helheten mer än bara till enskilda 

uppgifter och resultat. Forskningen som pekar på att betyg och bedömning är 

subjektivt och utgår ifrån läraren som betygsätter bekräftas också av den här 

studien.   

1.7 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter jag har använt mig av 

för att tolka resultatet i studien. Teorierna utgår från betyg, läroplan och 

faktorer som påverkar undervisning och bedömning.  

1.7.1 Hermeneutik 

Tolkningen av den här studien kommer att utgå ifrån en hermeneutisk 

forskningsansats. Hermeneutik är en term som inom samhällsvetenskapen 

innebär att tolkningen av materialet sker utifrån det perspektiv 

upphovsmannen har haft (Bryman 2018, 52). I Tolkning, förståelse, vetande 

Hermeneutik i teori och praktik skriver Per-Johan Ödman (2017) att en 

hermeneutisk tolkning bygger på öppenhet inför texten snarare än att 

intellektuellt granska den (Ödman 2017, 30). I mitt specifika fall innebär det 

att jag kommer att tolka de svar lärarna gav mig under intervjun utifrån deras 

synsätt och inte mitt eget. Anledningen till att jag valde den här ansatsen är 

att studien i helhet handlar om att förstå hur bildlärare på högstadiet tänker 

kring tolkningen av betygskriterierna. 

1.7.2 Betyg och bedömning 

I Sporre eller otyg – om bedömning och betyg diskuterar Christina Wikström 

(2007) pedagogiska mätningar i form av betyg och bedömning. Hon menar 

att det som lärare finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till under 
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bedömningsprocessen. Exempel kan vara om och hur väl eleverna har gjort 

de uppgifter de har blivit tilldelade. Har de tillägnat sig den kunskap som var 

målet med uppgiften? Om de inte har gjort det, vad beror det i sådana fall på? 

Utifrån den information som läraren lyckas samla in ska ett betyg sättas. 

Wikström menar att betyg är svåra att sätta överlag eftersom att de baseras på 

en hel mätprocess. För att ett betyg ska kunna räknas som rättvist menar hon 

att det är nödvändigt att de olika delarna av processen har tolkats på ett 

korrekt sätt. Sedan behöver också det sammanvägda resultatet av de olika 

tolkningarna vara objektivt och sammanställas på ett lämpligt sätt (Wikström 

2007, 21-22). 

Wikström menar vidare att det är mycket viktigt på vilket sätt 

informationen från prov och uppgifter och liknande tolkas eftersom att det 

ligger till grund för mätningens kvalitet. Ytterligare en aspekt som är värd att 

ta hänsyn till är de konsekvenser mätningen kan innebära, vilken betydelse 

ett betyg kan ha.  Wikström lyfter fram att ett slutgiltigt betyg kan påverka 

eleven på en mängd sätt, bland annat dess självkänsla och motivation. Betyg 

fyller också en funktion i framtida studier och arbetslivsmöjligheter. Ur det 

perspektivet menar Wikström att felaktigt satta betyg teoretiskt sätt inte kan 

accepteras, medan det i praktiken är en svår och komplex process som ibland 

ger felaktiga utslag (ibid.). 

I samma verk som Wikström menar Bengt Selghed (2007) att det mest 

avgörande inom ett betygssystem är vilka kunskaper som ska bedömas och 

hur. Utifrån den ansatsen är några av de viktigaste komponenterna för 

betygssystemet den kunskapssyn det bygger på och de riktlinjer som finns 

för bedömning. Vidare blir då betyg och bedömning någonting som inte 

enbart utgår ifrån betygskriterier utan också ifrån hur vi uppfattar kunskap, 

lärande (Selghed 2007, 37-38).   
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1.7.2 Ramfaktorteori 

I en artikel ur pedagogisk forskning i Sverige presenterar Ulf P Lundgren 

(1999) ramfaktorteorin. Han menar att teorin som helhet skapar det utrymme 

som undervisningen kan ta plats på. De är inte orsaken till hur resultatet blir, 

men om det finns en tydlig målsättning för undervisningen måste ramarna 

anpassas i förhållande till det målet. Vidare menar Lundgren att ramfaktorer 

fungerar som ett sätt att styra undervisning och utbildning i den riktning som 

är önskad (Lundgren 1999, 36). 

Även Göran Linde tar upp ramfaktorteorin i Det ska ni veta! En 

introduktion till läroplansteori (2012). Linde menar att lärare har vissa ramar 

att hålla sig efter när de planerar sin undervisning, dels fysiska ramar dels 

regelsystem som till exempel kursplaner och kunskapskrav. Fysiska ramar 

kan utgöras av sådana faktorer som storleken på klasser, den utrustning 

läraren har tillgång till etcetera. Även beslut som ligger utanför lärarens 

kontroll, som hur stor budget kommunen avsätter till skolan, avgränsar 

handlingsutrymmet. Linde tar även upp reglerande ramar som den enskilde 

lärarns kompetens och det aktuella betygssystemet. Ramfaktorteori går att 

sammanfatta som forskning om hur sambanden mellan de olika 

ramfaktorerna påverkar undervisningen. De slutgiltiga resultaten, de faktorer 

som påverkar dessa samt själva undervisningsprocessen står i fokus för den 

forskning som rör ramfaktorteori (Linde 2012, 17-18). Det är de här 

betingelserna jag har använt i tolkningen av mitt resultat.  

1.7.3 Läroplansteori 

I Läroplansteori och didaktik av Ninni Wahlström (2015) skriver hon att 

läroplansteori ständigt utgår ifrån frågan om vad som räknas som kunskap, 

en fråga som både är svår att svara på och som är ständigt kopplad till 

pedagogik. Enligt läroplansteori handlar en läroplan om just kunskap, vad är 

det eleverna behöver veta, vilken kunskap är viktig? Ur ett historiskt 

perspektiv som sträcker sig tillbaka ända till det antika Grekland har 
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läroplaners innehåll bestått av vad samhället har ansett vara viktig kunskap. 

Ur en läroplansteoretisk synpunkt går det alltså att säga att en läroplan 

sammanfattar vad ett samhälle för tillfället anser vara värdefulla kunskaper 

som eleverna kan komma att ha nytta av (Wahlström 2015, 9-10). 

Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv bygger varje ämnes specifika 

läroplan på en form av kollektiv uppfattning om vad som är viktigt för det 

ämnet, ett urval av kunskaper som anses vara centrala. Urvalet i sig består av 

många mindre val som inte alltid medvetet har gjorts utifrån det samlade 

vetandet inom ämnet som finns just där och då. Ämnesplaner skrivs ofta om 

och det är då viktigt att komma ihåg att det inte är en helt och hållet ny plan 

som skrivs från grunden, utan de bygger på de tidigare urval som har gjorts, 

och över tid sker det små förskjutningar i den kanon som utgör grunderna för 

ett skolämne, och därför kan vi över tid känna igen innehållet i ett ämne och 

mer eller mindre veta vad det går ut på. En läroplan betraktas ur ett 

läroplansteoretiskt perspektiv alltså inte enbart som ett dokument för 

undervisningen utan som en sammanfattning av alla de principer och 

uppfattningar som ligger bakom den. De kan samlas bakom ett av de mest 

centrala begreppen inom läroplansteori, vilket är läroplanens kod (ibid, 11-

25). 

En läroplanskod kan delas upp i tre olika nivåer, den första samhälleliga 

nivån utgår ifrån vilka kunskaper, principer och liknande det är som väljs ut i 

förhållande till det rådande samhället och dess värderingar. Den andra nivån 

handlar om faktorer som rör skolan i sig själv, till exempel hur den styrs och 

hur den faktiska läroplanen ser ut. Den tredje och sista nivån grundar sig i 

hur den praktiska situationen i klassrummet ser ut och hur läroplanens 

innehåll tar sig uttryck i praktiken (ibid, 26). Jag har använt mig av de här tre 

nivåerna i tolkningen av mitt resultat. 
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1.8 Metod 

I det här avsnittet redogörs för den metod jag har använt mig av under 

utförandet av studien. Bland annat tas tillvägagångssätt, intervjumetod och 

etik kring intervjuerna upp.  

1.8.1 Tillvägagångssätt 

Mina intervjuer genomfördes med två bildlärare som arbetade på olika 

högstadieskolor i Kronobergs län. Båda intervjuerna skedde i enrum med 

lärarna. Intervjuerna undersökte hur lärarna uppfattar tolkning av 

kunskapskraven, hur de lägger upp sin undervisning för att resultaten ska gå 

att bedöma enligt matriserna för Lgr11 samt hur de tänkte kring bedömning 

av komplexa kunskapskrav som kommunikation och kreativitet.  

1.8.2 Intervjumetod  

I genomförandet av den här studien valde jag att använda mig av kvalitativa 

semi-strukturerade intervjuer. Jag valde den här formen av intervju till min 

undersökning för att jag ville undersöka hur bildlärare tolkar 

betygskriterierna och det är deras uppfattningar som är viktiga för studien. 

Utifrån det perspektivet kommer hermeneutiken att vara en användbar ansats 

till undersökningen. Semi-strukturerade intervjuer skiljer sig från 

strukturerade genom att de kan anpassas efter informanten, medan 

strukturerade intervjuer i högre grad utgår ifrån forskaren. Intervjuguiden för 

semi-strukturerade intervjuer är också mindre bestämd och behöver inte 

nödvändigtvis följas ifall intervjun skulle hamna i en riktning som inte var 

väntad. Därför passar den kvalitativa intervjumetoden bättre för min studie 

än den strukturerade (Bryman 2018, 561).  

Intervjuerna genomfördes med lärarna enskilt en åt gången eftersom 

studien syftar till hur varje lärare själv tolkar och bedömer kriterierna. För att 

informanterna inte skulle påverkas av varandra var det därför lämpligast att 

intervjuerna skedde i enrum. Semistrukturerade intervjuer genomförs ofta 

flera gånger med samma informant (ibid, 562), någonting som jag på grund 
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av tidsbrist inte har möjlighet att göra. Jag har istället baserat studien på de 

intervjutillfällen jag hade att arbeta med.  

Under min första intervju märkte jag att en del av frågorna i min 

intervjuguide liknade varandra så pass mycket att de gav liknande svar. 

Dessutom kunde ordningen var bättre uppställd. Inför nästa intervju 

korrigerade jag intervjuguiden och gjorde en uppdaterad version. Både den 

första och andra versionen går att hitta i bilagorna. 

1.8.3 Etik 

Mina intervjuer utgick ifrån de fyra huvudkraven för etik inom forskning 

sammanställda av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2002) vilka är de som 

följer; 

Informationskravet: 

Informanterna informeras om vilket syfte studien har och vad de har för roll i 

den samt att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta sitt 

deltagande när de vill. 

Samtyckeskravet: 

Deltagarna i studien ska ge sitt fulla samtycke till att medverka, är 

personerna i fråga under 15 år behöver också vårdnadshavare ge sitt 

samtycke. De har rätt att avbryta sin medverkan i studien när de vill utan att 

det leder till någon form av påföljder. Om de väljer att avbryta ska det inte 

heller följas av påtryckningar att fortsätta. 

Konfidentialitetskravet: 

Det råder tystnadsplikt kring informanternas svar och den som har ansvar för 

uppgifterna måste se till att ingen utomstående får tillgång till dem. 

Nyttjandekravet: 
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De uppgifter som samlas in får endast användas för forskningsändamål och 

de får inte användas på ett sätt som skulle påverka informanten utan dennes 

tillstånd. 

För att uppfylla kraven skrev jag innan intervjuerna påbörjades ett dokument 

där jag redogjorde för de olika etiska kraven, vilket informanterna sedan fick 

skriva på. I dokumentet framgick det varför studien genomfördes, att deras 

medverkan var frivillig, och att de hade rätt att avbryta när de ville (Bell 

2014, 61). Det framgick också att intervjuerna skulle spelas in för att inte 

min uppmärksamhet skulle tas upp av att föra anteckningar (ibid, 196). 

Dokumentet går att hitta i bilagorna. 

1.8.4 Analys och tolkning 

När intervjuerna var genomförda transkriberades materialet och sorterades 

genom att jag letade efter återkommande teman och svar i materialet. 

Analysmetoden var en kvalitativ innehållsanalys, vilket i huvudsak går ut på 

att hitta begrepp och teman i materialet som har betydelse för studiens syfte 

(Bryman 2018, 702-703). Jag letade i intervjuerna efter svar och 

samtalsämnen som återkom hos båda informanterna och försökte hitta teman 

som var relevanta för undersökningen. Nedan följer ett exempel på hur ett 

tema har urskilts från intervjuerna. Frågan jag ställde handlade om ifall 

informanterna tyckte att det var svårt att bedöma komplexa kunskapskrav. 

Informant A svarade; 

Ja, det tycker jag, främst att hinna få tillfällen, där vi verkligen…, kan få                                    

till de delarna. Så då får man ju göra på lite olika vis, jag brukar ju ha lite 

små redovisningar med bara några få elever till exempel… 

När jag pratade om de komplexa kunskapskraven med Informant B kom 

redovisningar också upp som samtalsämne. När vi pratade om möjligheter att 

lyssna till eleverna sa hon; 
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 Och där kommer tidsbegränsningen in, inte min utan deras. Att de har 50 

minuter i veckan, alltså man hinner ju inte mycket. Alltså jag vill ha den 

tiden till skapande tid så mycket… 

Utifrån informanternas svar går det att uttyda tidsbrist som ett tema i 

förhållande till deras bedömning av komplexa kunskapskrav. Båda två 

upplevde att deras möjligheter till redovisningar och liknande begränsades av 

den lektionstid de hade att arbeta med. 

1.8.5 Källor och källkritik 

För att hitta forskning till den här studien har jag främst använt mig av 

litteratur inom området betyg och bedömning samt betyg. Jag ansträngde mig 

för att vara kritisk och försökte avgränsa mig till kända forskare med en 

bakgrund inom området.  

1.9 Disposition 

Den återstående delen av studien består av följande kapitel: Resultat, (2), 

Analys, (3), Tolkning (4), Sammanfattning (5) och diskussion (6). I nästa 

kapitel presenteras resultatet av mina intervjuer utifrån fyra sammanfattande 

rubriker. I analysavsnittet delar jag upp resultatet i teman under tre rubriker 

som utgår från mina frågeställningar. Samma rubriker återkommer i 

tolkningsavsnittet där resultatet tolkas i ljuset av de teorier jag har valt att 

utgå ifrån. Därefter följer en sammanfattning av resultatet och till sist en 

diskussion där jag redogör för vad studien har lett fram till. 
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2 Resultat 

Det följande kapitlet utgörs av resultatet från intervjuerna. Det är indelat i 

olika underrubriker efter samtalsämnen som kom upp med informanterna och 

som har koppling till mina frågeställningar. Båda lärarna som intervjuades 

var kvinnor och arbetade på olika högstadieskolor i Kronobergs län. De hade 

båda utbildat sig till bildlärare på universitetet i Växjö. För att underlätta 

läsningen kommer den första informanten att kallas för ”Informant A” och 

den andra för ”Informant B”. 

2.1 Generellt om bedömning 

En av mina inledande frågor i intervjuerna var hur informanterna generellt 

kände inför bedömning. Den första intervjun genomfördes med en informant 

som hade arbetat som bildlärare i 19 år och som dessutom ofta hade samma 

elever från fjärde klass upp till nionde. Att sätta ett slutbetyg efter att ha känt 

eleverna så pass länge kändes för henne i de allra flesta fall självklart. 

Någonting hon tyckte var viktigt med bedömning var att redan under 

planeringen av uppgiften vara noga med att alla delar skulle gå att motivera 

och dessutom att vara tydlig med att berätta för eleverna vad det var hon 

bedömde. Att bli klar med en bild behövde inte alltid vara det viktigaste, att 

visa förståelse för de olika delarna av uppgiften kunde räcka för godkänd 

bedömning. 

Informant B tyckte att bedömning generellt var jobbigt eftersom hon 

uppfattade det som något mycket personligt att sätta ett betyg på någons 

arbete. När intervjun genomfördes var hon inne på sin femte termin som 

bildlärare och hade alltså mindre yrkeserfarenhet än Informant A. Hon 

påpekade dock att det hade blivit enklare med tiden, att man lär sig att det är 

processen som framförallt ska bedömas och inte den färdiga bilden. Hur 

eleverna arbetar och tänker kring uppgifterna kom enligt henne i första hand. 

Att se till eleven återkom när jag ställde frågan om vad som är viktigt att 
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tänka på när man bedömer. Hon svarade att hon tyckte att det var viktigt att 

se till just eleven i sig och försöka förstå vilka förutsättningar det fanns hos 

varje individ. Jag frågade om det kunde vara svårt att se till individen med 

tanke på den tidsbegränsning och antalet elever en högstadielärare kan ha. 

Hon menade att det var ett stort problem, många klasser hade enbart 50 

minuter bild i veckan och då tar det lång tid att lära känna alla elever. Hon 

lyfte även fram att de hade många elever med utländsk bakgrund på skolan 

hon arbetade på, vilket kunde utgöra ett exempel där det är viktigt att 

individanpassa. Om en elev inte behärskar svenska språket fullt ut menade 

hon att det är viktigt att anpassa instruktionerna på ett sätt som fungerar för 

alla. Annars skulle bedömningen enligt henne inte vara jämlik. 

Efter att Lgr11 trädde i kraft upplevde Informant A att bedömningen 

hade blivit tydligare, främst på grund av de så kallade ”mellanbetygen”, det 

vill säga betygen D och B. Enligt henne möjliggör de en bedömning som är 

mycket rättvisare än den som förekom i det tidigare betygssystemet. 

Gränserna mellan de dåvarande betygen, G, VG och MVG, framstod som 

väldigt stora, en elev som låg på gränsen till ett G och en annan som låg på 

gränsen till VG fick ändå samma betyg. Men det var inte på det sättet att 

Lgr11 för henne på något sätt är ett perfekt system, en problematik hon 

tydligt upplevde var att det hade tillkommit fler aspekter till undervisningen 

men ingen mer tid till ämnet. Det digitala tar nu större plats och omfattar 

tidskrävande moment som att göra film, samtidigt som undervisningen är 

begränsad till 40 minuter i veckan. 

När jag ställde frågan huruvida betygskriterierna i Lgr 11 var klara eller 

otydliga till Informant B beskrev hon dem som relativt öppna för tolkning, 

någonting hon i sig kunde tycka var positivt eftersom det innebar stora 

möjligheter att skapa egna uppgifter. Vi kom in på att kunskapskraven som 

de ser ut nu innehåller mycket värdeord, enkelt, väl utvecklat och liknande 

(Skolverket 2011). Hon menade att det kunde vara svårt att förhålla sig till 

sådana begrepp på grund av tolkningsmöjligheterna, men också hon 
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påpekade också vikten av att vara likvärdig i sin bedömning. En taktik hon 

hade för att hantera svårbedömda arbeten var att ha ett temaupplägg. 

Terminen delas upp i olika teman och hon satte inte betyg för varje uppgift 

utan skrev istället en kort kommentar för varje elev och sparade alla arbeten 

till slutet av varje termin då hon gjorde en form av helhetsbedömning. Hon 

föredrog den formen av bedömning jämfört med att betygsätta varje enskilt 

delmoment, främst på grund av att det finns många faktorer i skapande 

verksamhet som kan försvåra för eleverna. Om de inte skulle lyckas med att 

använda materialet på rätt sätt och så vidare. 

2.2 Svårbedömda elevarbeten 

På frågan om det kunde dyka upp elevarbeten där bedömning kunde vara 

extra svår framgick det i Informant A:s svar att det kunde hända att sådana 

arbeten dök upp. Min följdfråga var hur sådana situationer då skulle hanteras 

och det framgick att ett användbart tillvägagångssätt kan vara att samarbeta 

med de lokala bildlärarna inom kommunen och gemensamt titta på olika 

uppgifter och varandras sätt att bedöma. Att få veta om det råder 

samstämmighet mellan ens eget och andras syn vad det gäller bedömning 

kan vara värt mycket när, som hon påpekade under intervjun, man som 

bildlärare ofta är ensam på skolan. 

Min nästa fråga var om det hände att hon fick elevarbeten som inte 

tydligt stämmer överens med kriterierna. Hon menade att det kunde dyka 

upp, ofta på grund av att eleverna hade missförstått instruktionerna eller 

använt materialet på ett sätt som hon inte hade planerat. Hon tog upp ett 

exempel med färglära där eleverna skulle blanda ut så många olika kulörer 

som möjligt. En del av eleverna gick då för fort fram och blandade alla sina 

färger direkt och kunde sedan inte göra klart resten av uppgiften som det var 

tänkt. Vanligtvis uppstod sådana problem när hon satte igång nya uppgifter 

som varken hon eller eleverna hade prövat innan. Hon betonade vikten av att 

vara tydlig i sådana situationer för att minska risken för missförstånd. Min 
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följdfråga var hur sådana uppgifter sedan hanteras när det kommer till 

bedömning. Hon brukade i de fallen använda sig av kompletterande 

uppgifter. Den kunskap eleverna inte riktigt visade, exempelvis inom 

färglära, kunde de få en ny chans att visa i en annan uppgift med samma 

tema. 

Informant B menade att det hade hänt att hon planerat uppgifter som 

efteråt inte hade fått det resultat hon hade väntat sig. När hon började arbeta 

som lärare hade hon prövat att ha en större gruppuppgift som involverade 

mycket färg. Dock visade det sig att undervisningen blev väldigt stökig och 

resultatet blev inte alls vad hon hade tänkt sig. Det gick till och med så långt 

att hon var tvungen att lägga ner uppgiften efter att ha haft den med två 

klasser, fastän att det egentligen var planerat att det skulle ha varit med fem 

stycken. Utöver det ändrade hon kontinuerligt uppgifter från år till år, 

allteftersom hon märkte att vissa saker hade möjlighet att förbättras. 

Det ledde in på hur sådana situationer fungerar när det kommer till 

bedömning, om den färdiga uppgiften inte stämmer med kunskapskraven på 

det sätt hon hade tänkt sig. Hon menade att när det händer såg hon det som 

ett ansvar som låg hos henne som lärare och inte hos eleverna. Hon tog upp 

ett exempel när de hade arbetat med digitala medier utan att ha den 

utrustning som egentligen var nödvändig. Eleverna på skolan hade datorer 

som saknade riktiga redigeringsprogram och de hade istället använt program 

som var möjliga att ladda ner gratis via internet. De programmen hade dock 

inte tillräcklig kapacitet för att utföra uppgiften på det sätt som det var 

planerat. Hon tyckte inte att det efteråt var rättvist att ge dem ett sämre betyg 

på grund av att uppgiftens planering inte hade fungerat. Vad hon istället 

brukade göra var att se mer till hur eleverna hade arbetat med uppgiften och 

bortse ifrån att deras resultat kanske inte såg ut som hon hade förväntat sig. 

På flera av frågorna kom tidsbrist upp som ett problem hon var tvungen 

att hantera. Bland annat om ifall hon brukade ta hjälp vad det gäller 

bedömning av bildlärarkollegor som arbetar i andra delar av kommunen. Hon 
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svarade att hon hade kontakt med flera andra bildlärare men att de inte hade 

lyckats hitta någon tid då alla haft möjlighet att komma. Det här var något 

hon tyckte var tråkigt eftersom hon gärna hade velat samarbeta, även i andra 

sammanhang än just bedömning, till exempel att ha en gemensam 

elevutställning. 

2.3 Utformning av undervisning 

Att planera uppgifter var ett tema som återkom under intervjun med 

Informant A, bland annat genom frågan hur undervisningen kunde utformas 

för att passa ihop med kunskapskraven.  Hon brukade utarbeta en 

”grovplanering” för terminen och försöka få in alla delarna av det centrala 

innehållet i sin undervisning. Planeringen brukar innehålla en större mängd 

uppgifter som täcker upp för de olika kriterierna och också ge plats för en del 

komplettering ifall någon elev skulle ha missat undervisning eller liknande. 

En annan viktig del av hennes upplägg var att dokumentera elevernas arbeten 

i en så kallad portfolio. Den kunde enligt henne vara nyttigt både för henne 

själv men och för eleverna. Att ta fram en bild de hade gjort för ett antal år 

sedan och visa på deras utveckling kunde fungera som ett sätt att motivera 

dem. 

Jag ställde en följdfråga om portföljmetodik var något hon använde sig 

av kontinuerligt. Hon svarade att hon gjorde det, men att hon skulle vilja dela 

portföljerna med både elever och föräldrar i större utsträckning. Hon menade 

att situationen kunde uppkomma att föräldrar hade svårt att förstå varför 

deras barn fick det betyget det fick, speciellt när betyget inte var så högt som 

de kanske hade önskat. Hon påpekade att det inte händer speciellt ofta, men 

det skulle ändå underlätta om elevarbetena gick att visa för föräldrar, till 

exempel via skolans nätverk. Jag frågade också om hon använde portföljen 

som underlag till elevreflektion, om hon brukade sitta ner med eleverna och 

gå igenom deras arbeten med dem och lyssna på deras åsikter. Hon menade 

att det var viktigt att göra det men att det var svårt att hinna med att sätta sig 
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ner med alla. Hon hade arbetat länge med att försöka få ner antalet elever i 

varje grupp för att det skulle bli möjligt att prata med dem mer under 

lektionstid. När intervjun genomfördes hade gruppanatalet sjunkit från 

mellan 24–28 elever per grupp till mellan 18–20, något hon också påpekade 

hade lett till att deras betyg hade blivit bättre på grund av hon hade haft 

större möjlighet att vägleda dem under lektionstiden. 

Informant B utformade i större mån sina uppgifter en och en. Vanligtvis 

samlade hon inspiration från olika hemsidor eller andra källor för att få en 

idé att börja med. Sedan började hon ”forma” en uppgift med upplägg och 

undersökte vilka delar av kunskapskraven som gick att få in i uppgiften. Hon 

började alltid med en idé som hon själv tyckte var intressant, ibland gick det 

att utveckla den vidare till en uppgift som kunde gå att använda i 

undervisning och ibland inte. Hon tog upp ett exempel om en Gustav Klimt 

uppgift som hon hade velat göra, men hon hade haft svårt att få in tillräckligt 

mycket av det centrala innehållet i uppgiften. 

Jag frågade informanten om portföljmetodik var någonting hon brukade 

använda sig av i sin undervisning. Hon svarade att kollegor hon hade på 

skolan använde det men att hon själv inte hade börjat. Hon påpekade dock att 

hon var intresserad av att använda det och att det förmodligen skulle 

underlätta om elever kunde dokumentera och reflektera över sina arbeten 

redan där. För tillfället sa hon att hennes andraämne tog mycket tid ifrån 

bildämnet. Om hon hade haft mer tid att disponera påpekade hon att det 

säkert var någonting som hon hade kunnat använda. 

2.4 Komplexa kunskapskrav 

Senare under intervjun med Informant A kom vi in på de komplexa delarna 

av kunskapskraven, såsom kommunikation, kreativitet och liknande 

(Skolverket 2011). Jag frågade om sådana krav som inte är rent tekniska kan 

vara svåra att bedöma. Hon svarade att hon tyckte det, framförallt att hitta 

tillfällen då de delarna går att redovisa. För att bedöma om eleverna hade 
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kommunicerat genom sina arbeten och hur tyckte hon att det var nödvändigt 

att höra dem berätta om vad de hade gjort. Vad som hade gått bra, vad som 

eventuellt hade gått mindre bra. Hon påpekade att det är viktigt att processen 

kommer fram och att man inte bara tittar på den färdiga bilden. 

Att höra elevers tankar och åsikter var något som påverkade 

bedömningen på flera plan, till exempel inom områden som konsthistoria och 

arkitektur. Där utgår undervisningen mycket ifrån bildspel som fungerar som 

underlag till diskussion, ett moment där de mer tystlåtna eleverna inte 

kommer till sin fulla rätt. Jag frågade hur man som lärare hanterar den 

situationen när det kommer till bedömning, när man vet att de kan mer än de 

har visat. Hon lyfte då fram att det är just visad kunskap som bedöms och att 

det inom bildämnet finns många sätt att visa kunskap på. Till exempel om de 

under en genomgång av barocken inte säger särskilt mycket under 

diskussionerna, men sedan i sina uppgifter visar att de har förstått vad som 

var typiskt för just den konstperioden är det ändå möjligt att ge dem ett 

godkänt betyg.  

När jag frågade Informant B om hur hon tänkte kring bedömning av 

komplexa kunskapskrav svarade hon att hon tyckte att det var svårt att få 

eleverna att förstå vad de innebär, vad det menas med att kommunicera 

genom en bild. Hon upplevde det som att många hade svårt med fantasi och 

pröva på nya saker. När de väl hittat ett material de kände sig säkra på vill de 

hellre använda det än att pröva ett de inte använt tidigare. Att få dem att 

utmana sig själva var något hon ständigt kämpade med. Jag frågade om hon 

använde sig av redovisningar eller liknande för att bilda sig en uppfattning 

kring hur de hade tänkt kring de kommunikativa och kreativa aspekterna. 

Hon menade att det var svårt att hinna med sådana tidkrävande moment på 

grund av att hon bara hade 50 minuter med varje klass. Men hon brukade 

istället ha en del grupparbeten där eleverna fick diskutera bilder och den 

kommunikativa aspekten av dem. Dessutom pratar hon mycket med eleverna 
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under lektionstid för att bilda sig en uppfattning om hur de har tänkt kring 

vad de ville säga med sina bilder.  

Att utveckla idéer och tänka kreativt upplevde hon som något hon var 

tvungen att locka fram, att be dem tänka ur olika synvinklar och ställa frågor 

om det finns någonting som går att göra annorlunda. Något som hon tyckte 

var mycket viktigt med den kreativa processen var att eleven skulle göra det 

för att själv bli nöjd med sitt arbete och inte för att hon som lärare skulle 

tycka att det var bra. 
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3 Analys av resultat 

Som det nämns i inledningen kommer resultatet i den här studien att 

analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys som utgår ifrån svar och 

teman som återkommer i intervjuerna.  Det här avsnittet kommer att baseras 

på mina frågeställningar vilka är följande. 

• Hur utformar bildläraren undervisningen för att anpassa den efter 

kunskapskraven? 

 

• Hur bedömer bildläraren elevarbeten som inte tydligt stämmer 

överens med kunskapskraven? 

 

• Hur bedömer bildläraren komplexa kunskapskrav som 

kommunikation och kreativitet? 

För att tydliggöra vilka svar temana baseras på följs varje avsnitt av en tabell 

som sammanfattar innehållet. 

3.1 Upplägg av undervisning 

Informanterna hade olika sätt att lägga upp sin undervisning på. Informant A 

brukade använda sig av en planering hon gjorde i början av terminen där hon 

försökte att få in alla delarna av centrala innehållet i sin undervisning. Hon 

täckte upp de olika kriterierna med olika uppgifter som passade till just 

dessa. Under terminen kunde hon sedan arbeta efter planeringen och på det 

sättet få med de olika delarna av kunskapskraven i sin undervisning. Vad 

som är viktigt att komma ihåg är att det inte var nödvändigt att planeringen 

följdes fullt ut, hon kallade den själv för ”grovplanering”. Ifall det skulle vara 

så att en eller flera elever missade något moment fanns det möjlighet att göra 

om upplägget och ge dem tid att komplettera. 

Informant B hade ett annorlunda sätt att planera sin undervisning på. 

Istället för en terminsplanering konstruerade hon uppgifter en åt gången som 
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hon sedan sparade på för kommande år. Hon utgick ifrån olika idéer hon 

trodde kunde vara intressanta att arbeta med och undersökte sedan om det 

skulle gå att få in tillräckligt mycket av kunskapskraven i dem för att det 

skulle kunna bli en färdig uppgift. 

Portföljmetodik var ett ämne som berördes i båda intervjuerna. 

Skillnaden var att Informant A använde det i sin undervisning medan den 

andra inte gjorde det. Portföljen fyllde för Informant A en användbar 

funktion då den bidrog till organisering samtidigt som innehållet i den senare 

kunde användas som ett underlag till diskussion med eleven om hur de olika 

uppgifterna under exempelvis en termin hade gått, vad som har gått bra och 

eventuellt mindre bra. Informant B hade inte själv använt portföljmetodik 

men hade kollegor som hade det. Överlag hade hon en positiv inställning till 

portföljmetodik och trodde att den skulle kunna underlätta hennes 

undervisning. Anledningen till att hon hittills inte hade använt det sa hon 

berodde på tidsbrist. 

 

Fråga till informanterna  Informant A Informant B 

Hur har du utformat din 

undervisning efter 

kunskapskraven? 

Jag gör en 

terminsplanering med 

uppgifter för alla 

kriterier. 

Jag planerar uppgifter en 

och en och försöker få in 

kunskapskraven i 

uppgifterna. 

Har du använt 

portföljmetodik i din 

undervisning? 

Ja jag använder det 

kontinuerligt. 

Nej jag har inte haft tid 

att sätta igång det 

projektet. 

 

Utifrån informanternas svar går det att urskilja olika teman vad det gäller 

upplägg av undervisningen. Ett av dem var deras planeringar av uppgifter. 

De skiljde sig åt på det sättet att Informant A planerade hela terminen på 

samma gång, medan Informant B planerade uppgifter en åt gången.  

Portföljmetodik var ytterligare ett tema som båda informanterna visade 

intresse för. Informant A använde det, medan Informant B inte gjorde det. 
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Tiden kom in som en begränsande faktor, men båda påpekade att de såg 

möjligheter med att ha med det som en del i sin undervisning. 

3.2 Elevarbeten 

Informant A upplevde att det var vanligt att elever missförstod instruktioner 

när de började arbeta med helt nya uppgifter. När varken hon som lärare eller 

eleverna fullt ut visste hur det färdiga resultatet kunde se ut hände det ibland 

att eleverna misstolkade instruktionerna och fick resultat hon inte hade väntat 

sig. Hennes exempel med en uppgift i färglära visar på hur det kan se ut när 

en ny uppgift inte går som planerat och lämnar läraren med ett resultat som 

är svårt att bedöma. Hennes lösning på det problemet var att använda 

kompletteringsuppgifter inom samma arbetsområde. De kunskaper eleverna 

egentligen skulle ha visat i den ursprungliga färguppgiften kunde istället 

senare göra en annan uppgift med ett annat upplägg men som i huvudsak 

gick ut på samma kunskapskrav. 

Informant B hade liknande erfarenheter som den första. Hon hade också 

planerat olika uppgifter som hon tyckte verkade intressanta, särskilt i början 

av sin karriär, som sedan inte hade fungerat lika bra i praktiken. Efter sådana 

uppgifter brukade hon ändra dem till nästa år för att få dem att fungera bättre. 

När det kom till bedömning av elevarbeten med ett annorlunda resultat än 

vad hon hade planerat brukade hon ta på sig ansvaret som lärare. I regel hade 

hon överseende med att elevresultaten inte såg ut som det var tänkt. Istället la 

hon då större fokus på hur eleven hade arbetat med uppgiften och hur denne 

hade tänkt kring sitt arbete. I huvudsak påverkade det hennes bedömning i 

väldigt liten utsträckning.  

 

Fråga till informanterna Informant A Informant B 

Händer det att du får 

elevarbeten som inte 

Ja det händer. Vanligtvis 

vid nya uppgifter. 

Ja det händer. 
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stämmer överens med 

kriterierna? 

Hur bedömer du sådana 

arbeten? 

Jag brukar använda 

kompletteringsuppgifter 

med samma tema. 

Jag ser mer till elevens 

process under arbetet. 

 

Ett tema som återkom hos informanterna i avseende av svårbedömda 

elevarbeten var anledningen till varför arbetena hade blivit just svåra att 

bedöma. Båda informanterna menade att det ofta berodde det på att eleverna 

missförstod instruktionerna informanterna gav dem när de skulle börja med 

uppgiften. Informanterna upplevde att oftast förekom när de prövade 

uppgifter som var nya även för dem som lärare. 

3.3 Komplexa kunskapskrav 

Informant A ansåg att det inte räckte med att enbart titta på ett färdigt 

elevarbete för att kunna bedöma kunskapskrav som kommunikation och 

kreativitet. Hennes metod för att hantera den formen av bedömning var att ha 

redovisningar där eleverna fick berätta om hur de hade tänkt kring sina 

arbeten. Vad de ville berätta, hur de hade fått sina idéer och liknande. Hon sa 

att det ibland kunde vara problematiskt rent tidsmässigt att göra sådana 

redovisningar. Att bildämnet hade marginellt med tid påverkade alltid 

undervisningen. Men hennes mål var att få en överblick av hela processen för 

att sedan kunna ge en rättvis bedömning av de kunskapskrav som inte är rent 

tekniska. 

Informant B svarade att hon upplevde bedömning av kommunikation, 

kreativitet och komplexa kunskapskrav överlag som svåra. Vad hon upplevde 

som problematiskt var att få eleverna att förstå vad det innebär att 

kommunicera genom bilder och använda sin fantasi. Dessutom var det inte 

helt lätt att motivera dem och få dem att våga pröva på nya material och 

tekniker. Liksom för Informant A var tiden ett problem för henne. På 50 

minuter i veckan tyckte hon att det var svårt att hinna med redovisningar och 
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andra moment som kunde klargöra hur eleverna har reflekterat under sin 

skapandeprocess. Istället försökte hon i största möjliga utsträckning att prata 

med eleverna under lektionstid. I likhet med Informant A var hon i avseende 

av de här kriterierna intresserad av att lyssna på eleverna och höra hur de 

hade tänkt. 

 

Fråga till informanterna Informant A Informant B 

Upplever du de 

komplexa 

kunskapskraven som 

svåra att bedöma? 

Ja, att hitta tid till dem är 

ofta svårt. 

Ja, det är svårt att få 

eleverna att förstå vad de 

kunskapskraven innebär. 

Hur brukar du gå till 

väga för att bedöma 

dem? 

Jag brukar ha 

redovisningar där 

eleverna får berätta om 

sin process. 

Kontinuerligt prata med 

eleverna under 

lektionstid om deras 

process. 

 

Vad det gäller de komplexa kunskapskraven gick det att hitta flera teman 

utifrån informanternas svar. Bland annat tidsbristen. Mängden tid lärarna 

hade att arbeta med förekom även i andra avseenden än de komplexa 

kunskapskraven, exempelvis portföljmetodiken. Men i just den här formen 

av bedömning blev tiden extra viktig eftersom att informanterna menade att 

tidskrävande moment som redovisningar och presentationer var en 

nödvändighet.  

Det går att koppla till ett annat tema, att lyssna på eleverna. Båda 

informanterna påpekade att det inte räckte med att titta på de färdiga 

elevarbetena för att bedöma kommunikation, kreativitet och liknande. För att 

få inblick i den processen menade de att elevernas egna tankar och åsikter 

kring sina arbeten måste få komma upp till ytan. Därav redovisningar och 

presentationer. 

Ytterligare ett tema som gäller för informanternas bedömning som 

helhet var deras yrkeserfarenhet. Även om informanterna hade arbetat olika 
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länge, varav Informant A hade arbetat betydligt längre än Informant B, 

upplevde båda två att det hade blivit enklare att bedöma med tiden. 
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4 Tolkning av resultat 

Som det står tidigare i studien kommer det här avsnittet att utgå ifrån en 

hermeneutisk forskningsansats. Resultatet från intervjuerna kommer här att 

ställas i förhållande till tidigare presenterade teorier. 

4.1 Faktorer kring bedömning 

Mängden lektionstid att arbeta med återkom hos informanterna. Informant A 

påpekade även att det höga antalet elever per grupp kunde göra det svårt att 

hinna se till alla. Både tidsbristen i undervisningen och elevantalet går att 

återkoppla till ramfaktorteorin. I Det ska ni veta! En introduktion till 

läroplansteori (2012, 17-18), menar Linde att sådana faktorer påverkar i 

vilken utsträckning läraren kan utforma sin undervisning. Informant A hade 

yrkeserfarenhet både före och efter Lgr11 och menade att det efter att det nya 

betygssystemet hade trätt i kraft hade tillkommit fler moment i kursplanen 

utan att det tillkommit någon mer tid. I båda intervjuerna framgick det att 

undervisningen var begränsad av tidsmässiga ramar som påverkade först och 

främst deras möjlighet att lyssna på elever genom redovisningar eller genom 

enskilda samtal. Det påverkade i huvudsak deras bedömning av komplexa 

kunskapskrav som båda menade krävde att man lyssnade på elevernas egna 

reflektioner kring sin skapandeprocess.  

Där finns det ett samband med vad Christina Wikström skriver om 

pedagogiska mätprocesser i Sporre eller otyg – om bedömning och betyg 

(2007). Wikström påpekar där vikten av att varje del av den mätprocess som 

till sist leder fram till ett betyg sker på ett korrekt sätt. Om en del, som tiden 

en elev får till redovisningar av ett arbete, skyndas över kan betygsättningen 

enligt Wikström inte räknas som rättvis. Linde menar vidare att faktorer som 

lärarens kompetens och erfarenhet spelar roll. Utifrån det perspektivet är det 

möjligt att Informant A i större utsträckning kunde hantera tidsbristen, då 

hon hade haft längre tid att vänja sig och arbeta under sådana 
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omständigheter. Mängden lektionstid tillhör enligt Linde (2012, 17-18) en av 

de yttre ramar som är svåra för läraren att påverka men som de ändå måste 

förhålla sig till. Under intervjuerna framkom det att tiden i 

bedömningssynpunkt påverkar lärarens möjligheter att bilda sig en 

uppfattning om alla elevers process och utveckling. 

Portföljmetodiken kom upp som ett tema vad det gällde utformning av 

undervisning. Även om bara den ena av informanterna använde den uttryckte 

de sig positivt om den som koncept. Portföljmetodik innebär att hela 

skapandeprocessen sparas och gås igenom tillsammans med eleven. Ur 

Wikströms (2007) perspektiv skulle en sådan process i avseende av betyg 

och bedömning kunna tolkas som användbart. Istället för att ha enskilda 

redovisningar efter varje uppgift kan det istället sparas till ett senare tillfälle, 

vilket skulle drabba mätprocessen mindre.  

Informanternas planering återkom också, enligt ramfaktorteorin (Linde 

2012, 17-18) är planeringen en av de faktorer som lärarna faktiskt har 

möjlighet att påverka. Informanterna hade olika sätt att planera in sina 

uppgifter under terminen, Informant A gjorde en terminsplanering medan 

Informant B planerade uppgifter en åt gången. En viktig skillnad var att 

Informant A efter behov kunde ändra i sin planering och till exempel lägga 

till kompletteringsuppgifter.  

Jag tolkar deras respektive svar som att Informant A med sin längre 

yrkeserfarenhet hade lättare för att hantera tidsbrist och la upp en 

terminsplanering då hon visste att behovet av att komplettera kunde dyka 

upp. Ramfaktorer som tid och gruppanatal var svåra att påverka för lärarna 

och prövar deras yrkeskompetens. (ibid.) 

4.2 Svåra bedömningssituationer  

Båda informanterna menade att eleverna ibland missförstod olika uppgifter 

eller på grund av begränsat material inte fick det resultat de hade planerat att 

de skulle få. Eftersom uppgiften var planerad utifrån kunskapskraven kunde 
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det sedan vara svårt att bedöma uppgifterna utifrån dem. Båda gav exempel 

på sådana uppgifter. Informant A tog upp en uppgift med färglära där 

eleverna hade förbrukat allt material utan att göra klart uppgiften och den 

andra en uppgift med bildmanipulation. I det senare exemplet hade de saknat 

de redigeringsprogram som egentligen var nödvändiga för uppgiften. Båda 

informanternas exempel går att koppla till läroplansteori och de tre nivåerna 

för en läroplanskod (Wahlström 2015, 26). I de här exemplen är det främst 

den första och tredje nivån som är aktuell. Den första nivån utgår ifrån 

läroplanen i sig och vilka kunskaper som idag anses vara viktiga för ämnet. 

Båda informanterna hade planerat uppgifter utifrån läroplanen och därifrån 

valt teman som kunde passa. Den tredje nivån går ut på hur den verkliga 

undervisningssituationen ser ut och hur läroplanen tar sig uttryck i praktiken. 

I båda informanternas svar framgår det att den tredje nivån, alltså den 

praktiska situationen, var problematisk då skolorna inte tillhandahöll 

tillräckligt med material. Det brast alltså mellan de olika nivåerna, 

kursplanen kräver en sak men det är inte alltid skolorna har de resurser som 

är nödvändiga.  

Det går även att se problemet ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv 

(Linde 2012, 17) då materialet läraren har tillgång till begränsar möjligheten 

att följa läroplanen fullt ut. Det är en aspekt som ligger utanför lärarens 

kontroll, men som de ändå tvingas förhålla sig till. Det sätter krav på deras 

kompetens, att kunna arbeta med begränsade medel. Även det är något som 

Linde anser vara en ramfaktor och i intervjuerna framkom det att 

informanterna hade olika sätt att hantera sådana situationer. Informant A, 

som hade betydligt längre yrkeserfarenhet än den andra, brukade komplettera 

med andra uppgifter och ge eleverna nya chanser att lära sig och visa 

kunskap på. Informant B hade istället överseende med hur resultaten blev 

och använde sig inte av några ytterligare uppgifter. Enligt ramfaktorteorin 

kan lärarens erfarenhet vara en faktor som sätter ramar för undervisningen, 

vilket det här kan vara ett exempel på. Informanten med längre 
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yrkeserfarenhet arbetade sig runt problemet medan den andra i större 

utsträckning accepterade situationen som den var. 

4.3 Komplex bedömning 

Vad det gällde de komplexa kunskapskraven återkom ramfaktorteorin (Linde 

2012, 17) och yttre ramar, återigen i form av begränsad undervisningstid. 

Båda informanterna ville höra elevernas åsikter och tankar för att bilda sig en 

uppfattning om hur de hade förhållit sig till kunskapskrav som innefattade 

kommunikation och idébildning och så vidare. De hade i huvudsak två olika 

metoder för att göra det. Informant A hade redovisningar och Informant B 

försökte mestadels på lektionstid att prata med eleverna så mycket som 

möjligt. Båda påstod att det här var ett moment som var svårt att få med på 

grund av den begränsade tiden de hade att arbeta med. De hade 40 respektive 

50 minuter i veckan per klass vilket gjorde det svårt för båda att skapa tid för 

redovisningar varje gång ett arbete som berörde något av de komplexa 

kunskapskraven skulle bedömas. Informant A använde sig dessutom av 

portföljmetodik som enligt Lindström (Lindström et al. 2013, 155) kan 

användas som ett redskap för just bedömning. Dock hade hon svårt att 

använda materialet i elevernas portföljer till utvärdering eftersom det krävde 

att hon satte sig ner för enskilda samtal med varje elev och återigen kom 

tidsbristen in.  

Utifrån den andra nivån i läroplansteorins läroplanskod behöver lärarna 

utgå ifrån hur den nuvarande läroplanen ser ut (Wahlström 2015, 26), vilken 

innehåller kunskapskrav som kommunikation genom bilder och att utveckla 

egna idéer (Skolverket 2011).  Den tredje nivån, som visar på hur 

undervisningen ser ut praktiken, var utifrån informanternas svar svår att 

kombinera med läroplanen som helhet då det fattades tid till alla 

delmomenten. 

Att lyssna på eleverna och inte bedöma deras arbeten enbart genom att 

titta på det färdiga resultatet var något som båda informanterna påpekade 
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som viktigt. Det skiljde sig från undersökningen om bedömning inom 

lärarprogrammets slöjdkurser (Ekström 2008, 149-152), där lärarna i 

huvudsak fokuserade på slutprodukten istället för processen. Jag tolkar det 

som att båda lärarna tog ställning till det ansvar som betygsättning innebär. 

Wikström (2007) påpekar att det är mycket viktigt hur lärare tar ställning till 

de olika delarna av den mätprocess som slutligen leder fram till ett betyg, då 

detta påverkar eleven på en mängd sätt. Deras självkänsla och motivation till 

skolan är exempel.  
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5 Sammanfattning 

Båda informanterna menade att det hade blivit enklare för dem att bedöma 

under deras respektive tid som lärare. I och med Lgr11 påstod Informant A 

att läroplanen i bild fått fler moment att ta ställning till samtidigt som båda 

informanterna påpekade att de inte hade någon mer tid till de nykomna 

delarna. Ur bedömningssynpunkt påverkade också tidsbristen deras 

möjligheter att bedöma de kunskapskrav som inte är rent tekniska och svåra 

att få en överblick av enbart genom att titta på ett färdigt elevarbete. Båda 

lärarna försökte vad det gällde de kraven att prata med elever, ha 

redovisningar och på olika sätt få höra deras tankar kring skapandeprocessen. 

Det var något båda hade svårt att hitta möjlighet till under den lektionstid de 

hade till förfogande. 

När de planerade sin undervisning förhöll sig de två informanterna till 

läroplanen på olika sätt. För att de slutgiltiga elevresultaten skulle gå att 

bedöma la Informant A upp en terminsplanering där hon bockade av de olika 

delarna av kunskapskraven. Informant B planerade uppgifter enskilt utifrån 

en idé och undersökte sedan hur den kunde passa i förhållande till 

kunskapskraven. Ibland hände det dock att de trots planeringen fick uppgifter 

som var svåra att sätta in i något av betygskriterierna. Anledningarna kunde 

vara att eleverna hade missförstått instruktionerna, bristande utrustning eller 

liknande. I intervjuerna framkom det flera sätt att hantera sådana arbeten i 

bedömningssituationer. Bland annat tog Informant A upp att hon brukade ta 

hjälp av andra bildlärarkollegor runtom i kommunen via så kallade 

bedömningsträffar. På det sättet kunde hon få in andra åsikter om arbetena än 

bara sin egen. Informant B hade återigen på grund av begränsad tid inte haft 

möjlighet till att ta hjälp från andra bildlärare. I de fall då det gällde 

missförstånd eller material brukade hon i regel ha överseende med att 

resultatet inte blev som hon hade väntat sig. 

En viktig del för bedömning av de komplexa kunskapskraven var att få 

eleverna att på något sätt prata om sin arbetsgång och få möjlighet att lyssna 
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på hur de hade tänkt. Det kunde ske genom redovisningar eller genom att 

prata med dem under lektionstid. Informanterna menade att det var viktigt att 

få med sådana moment för att göra en rättvis bedömning, men att tiden 

försvårade då de egentligen inte hade något utrymme för dem. Att enbart titta 

på det färdiga elevarbetet räckte enligt informanterna inte när det kom till 

den formen av kunskapskrav som inte som handlade om mer än bara tekniska 

färdigheter.   
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6 Diskussion av resultat 

Eftersom jag endast intervjuade två bildlärare går det inte att dra några 

generella slutsatser från den här studien men jag ser ändå resultaten jag 

kommit fram till som möjliga till upphov av vidare forskning. 

Jag tror att många ser bedömning i bild som någonting vagt och otydligt. 

Det kan bero på att det är ett skapande ämne men jag tror också att 

kunskapskraven i bild bidrar till den uppfattningen. De innehåller många 

värdeord och är öppen för tolkning, till slut är det upp till den enskilde 

bildläraren att tolka dem efter bästa förmåga. Att veta hur ett elevarbete ska 

bedömas framgick inte som något enkelt, särskilt inte i början av 

informanternas karriärer. Den första, som hade arbetat i 19 år, hade lättare 

med att sätta slutbetyg på elever nu, dels på grund av hennes långa erfarenhet 

dels för att hon ofta hade samma elever från fjärde klass till nionde. 

Informant B, som hade arbetat i fem terminer, verkade inte tycka att det var 

lika enkelt att sätta ett betyg eller omdöme. Jag tror att just tiden är en viktig 

faktor för bedömning, att som lärare arbeta sig fram till ett självförtroende 

för att sätta ett betyg på skapande och personligt arbete. 

Båda informanterna menade att eftersom kunskapskraven är så pass 

öppna som de är måste man som lärare vara likvärdig i sin bedömning. Jag 

tycker att det är en av de viktigaste delarna av bedömning inom bildämnet. 

Det återanknyter till Stina Myringer Karlsson som i Bildundervisning och 

lärande genom bilder (2017) menar att en bedömning inom bildämnet som 

ska räknas som högkvalitativ måste vara just likvärdig. Eftersom tolkningen 

av kunskapskraven är subjektiv menar Myringer Karlsson att ett effektivt sätt 

att göra bedömningen mer objektiv på är att samarbeta med andra bildlärare 

och höra deras åsikter. Det var något Informant A hade gjort, medan den 

andra inte haft möjlighet till det. Jag håller med Myringer Karlsson om att en 

av de viktigaste faktorerna för bedömning är att den behöver vara likvärdig. 

Hur hanterade bildlärarna då ett elevarbete som skiljde sig från resten 

och är extra svårbedömt? Jag fick olika svar på den frågan, Informant A 
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använde kompletteringsuppgifter. Om en uppgift inte gick som planerat 

kunde eleverna få en ny chans genom en liknande uppgift. Informant B hade 

i större utsträckning överseende med att det slutgiltiga resultatet inte blev 

som hon hade tänkt sig. I de fallen såg hon hellre till processen och elevens 

motivation och vilja till förbättring under arbetets gång. Om jag skulle välja 

mellan deras respektive metoder föredrar jag Informant A:s. Framförallt 

tycker jag att det är viktigt att eleverna får de chanser de behöver för att lära 

sig det läroplanen föreskriver att de har rätt till. Även om tiden kan göra det 

svårt tycker jag att komplettering av de uppgifter som inte har gått som 

planerat är något att sträva efter i högre utsträckning än att enbart gå vidare i 

planeringen. 

Jag tycker att det är något som är viktigt för bedömning inom bild som 

helhet, lärarens förmåga och vilja att se till elevens process och 

utvecklingspotential mer än bara det färdiga arbetet. När jag påbörjade 

studien hade jag uppfattningen att bedömning i bild var någonting subjektivt 

som kunde skilja sig mycket från lärare till lärare, även om kunskapskraven 

är desamma. Efter att ha genomfört den här uppsatsen känner jag mig mer 

övertygad om att bedömning verkligen är något komplext som till allra 

största del utgår ifrån läraren som bedömer. Jag känner mig nu säkrare på att 

en viktig del av yrket som bildlärare är att i bedömningssituationer anstränga 

sig för att se till elevens process och vilja att utveckla sig genom uppgifterna 

mer än bara till hur resultatet ser ut. 

Att se till processen hänger ihop med bedömning av de komplexa 

kunskapskraven. Informanterna menade att det krävdes att man lyssnade på 

eleverna och fick en överblick av deras tankar kring hur arbetet hade gått. 

Hur de hade tänkt, var de hade fått sina idéer ifrån, vad de ville säga och så 

vidare. Någonting jag tycker var en tydlig skillnad mellan informanterna var 

deras yrkeserfarenhet och hur den påverkade deras bedömning. Informant A 

menade att det efter 19 år som bildlärare kändes enkelt att sätta slutbetyg, 

något som inte framkom hos Informant B. Jag tror att erfarenheten i sig är en 
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viktig komponent för att kunna tolka kunskapskraven som lärare. Det är 

möjligt att det är en enkel slutsats men jag tror att det tar tid att bygga upp ett 

självförtroende för att, som Informant B påpekade, göra någonting så pass 

personligt som att sätta ett betyg på en skapande process.  

Avslutningsvis hoppas jag att den här studien ska kunna bidra till vidare 

eftertanke vad det gäller bildläraren som bedömare och de ramar och resurser 

denne har till förfogande. Varför saknar bildämnet den tid som kursplanen 

kräver? Borde det finns riktlinjer för hur kommunikation och kreativitet ska 

bedömas? Är sådana riktlinjer ens möjliga? I ”Nationella utvärderingen i 

bild” (2015) framgår det att många elever blir godkända i bild trots att de 

inte uppfyller kunskapskraven som gäller kreativitet, bildanalys och andra 

icke tekniska färdigheter. Informant B brukade ha överseende med uppgifter 

som missuppfattades eller av någon anledning inte blev som hon hade tänkt 

sig. Kan det finnas en koppling mellan den formen av bedömning och vad 

som framgår i utvärderingen? Det är exempel på möjliga forskningsfrågor 

som jag tror kunde vara intressanta att fördjupa sig inom. 
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8 Appendix/bilagor 

8.1 Bilaga 1 
 

Intervjuguide version 1; 

Hur länge har du jobbat som bildlärare? 

- Vad var det som fick dig att välja det yrket? 

 

Var är du utbildad? 

- Vad tycker du att du fick med dig därifrån? 

 

- Hur känner du generellt inför bedömning? 

 

Upplever du att betygskriterierna i Lgr11 är klara eller otydliga? 

- På vilket sätt? 

 

Finns det något exempel när det har varit extra svårt att sätta ett betyg eller 

ett omdöme? 

- Vad berodde det på? 

- Hur hanterade du den situationen? 

 

Händer det att du får ett elevarbete som inte tydligt stämmer överens med 

kriterierna? 

- Om det händer, vad är det som skiljer sig mellan arbetet och 

bedömningsmallen? 

- Är det vanligt att det händer? 

- Hur hanterar man det? 

 

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man bedömer? 

- Vad är det som kan gå fel? 
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8.2 Bilaga 2 
 

Intervjuguide version 2; 

Hur länge har du jobbat som bildlärare? 

- Vad var det som fick dig att välja det yrket? 

 

Var är du utbildad? 

-  Vad tycker du att du fick med dig därifrån? 

 

Hur känner du generellt inför bedömning? 

 

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man bedömer? 

- Vad är det som kan gå fel? 

- Vad kan det bero på? 

 

Upplever du att betygskriterierna i Lgr11 är klara eller otydliga? 

- På vilket sätt? 

 

Händer det att du får ett elevarbete som inte tydligt stämmer överens med 

kriterierna? 

- Om det händer, vad är det som skiljer sig mellan arbetet och 

bedömningsmallen? 

- Är det vanligt att det händer? 

- Hur hanterar man det? 

 

Känner du att det har blivit enklare att sätta betyg och omdömen med tiden? 

- I sådana fall, på vilket sätt? Om inte, varför? 

- Händer det att du tar hjälp av kollegor? 
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På vilket sätt har du utformat din undervisning för att den ska passa med 

betygskriterierna? 

- Hur kan undervisningen i sådana fall se ut? 

- Exempel? 

- Tycker du att det är svårt att forma undervisningen för att elevresultaten ska 

gå att    bedöma? 

 

Har det hänt att en uppgift du har planerat inte har fått det resultat du hade 

väntat dig? 

- Om det har hänt, vad gjorde du då? 

- Tycker du att nya uppgifter ofta inte blir som man hade tänkt sig? 

- Kan det påverka ens bedömning, i sådana fall hur? 

 

Någonting som kanske kan verka extra svårt när man läser 

bedömningsmallen för bild är de komplexa delarna, som kreativitet och att 

eleverna ska kommunicera genom sina bilder.  

Upplever du att det kan vara något som är svårt att bedöma? 

- Om det är svårt/lätt, på vilket sätt? 

- Hur brukar du gå till väga? 

 

Finns det något som gäller tolkningen av kunskapskraven som du tycker inte 

har framkommit? 

8.3 Bilaga 3 
 

Förfrågan om deltagande 

Jag heter Viktor Lindström och utbildar mig till bildlärare på 

Linnéuniversitet i Växjö. För tillfället håller jag på med den delen av min 

utbildning som går ut på att skriva en vetenskaplig uppsats inriktad mot 

ämnesdidaktik. Jag har valt att undersöka hur bildlärare på högstadiet tolkar 

kunskapskraven för betyg och bedömning och fördjupa mig i hur de tänker 

kring bedömningssituationen. 
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Resultatet i undersökningen kommer att baseras på intervjuer med bildlärare 

som arbetar på högstadiet. Du är en av de lärarna. Nedan följer information 

om de etiska regler som gäller för intervjun, samt vad som kommer att hända 

med de uppgifter du lämnar. 

Studien syftar till att undersöka hur bildlärare på högstadiet tolkar 

kunskapskraven och hur de tänker kring bedömning. Som informant är din 

medverkan helt frivillig och du har rätt att avbryta intervjun när du vill. Den 

kommer att utföras under ett enskilt tillfälle och tidslängden är beräknad till 

ca 30 minuter. De uppgifter som samlas in under intervjun kommer enbart att 

användas för forskningsändamål. 

Det är endast jag som kommer ta del av dina svar och ingen obehörig 

kommer att få tillgång till dem. I studien kommer dina svar att framgå 

anonymt. Efter godkänd examination kommer uppsatsen att laddas upp på 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet, http://www.diva-portal.org) 

För att underlätta transkriberingen och för att undvika att uppmärksamhet 

läggs på att föra anteckningar kommer intervjun att spelas in. 

Vid eventuella frågor går det att kontakta mig via e-mail, 

vl222gp@student.lnu.se 

Det går också att kontakta min handledare Anna Micro Vikstrand; 

anna.micro.vikstrand@lnu.se  

Ditt Samtycke 

Jag vill delta i studien och är medveten om att jag har rätt att ändra mig när 

jag vill. 

__________________________________          ____________________________ 

Underskrift                                                      Namnförtydligande 
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