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Abstrakt 

 Syftet med studien är att undersöka och förstå vilka variationer av 

bedömningspraktiker som förekommer vid bedömning och betygsättning av 

nyanlända elever i jämförelse med icke-nyanlända i bildämnet. Studiens empiri har 

samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fokus på summativ och formativ 

bedömning samt aktuella fördelar och nackdelar i bedömningspraxis utifrån ett 

lärarperspektiv. Analysmetod av studiens empiri har genomförts med en 

hermeneutisk metod. Resultatet visar på ett antal variationer av lärarnas 

bedömningspraktiker av nyanlända elever. Specifikt rörande utmanande och lärorika 

bedömningspraxis som framkommer i intervjuerna, vilka kategoriseras och 

redovisas i form av undervisningsdesign, engagemang, ensamhet, avvikande 

bedömningspraktiker, bedömningssyfte, inkludering och design av 

bedömningspraktiker.  
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1 Inledning 

 

Nutidens globala, reflexiva, postmoderna, mångkulturella och mångetniska värld 

bildar nya villkor och kräver nya förklaringar och en ny förståelse av samhället. Det 

är en stor utmaning för den svenska skolan att förhålla sig till de dynamiska 

samhällsförändringarna vilket skolan tyvärr inte har hunnit med eller haft resurser 

att genomföra. Det behövs nya transparenta sätt att förklara och begripa dessa 

förändringsfrågor (Lorentz 2013, 29). Framför allt i ett kunskapssamhälle ökar 

betydelsen att kunna bedöma andras kunskap (Lundahl 2017, 511). 

Det saknas kunskap om ett praktiskt bedömningsarbete och vilka 

bedömningspraktiker som utvecklas i olika ämnen och hur de knyts till respektive 

ämnes kärna eller centrala innehåll. Även om intresset för bedömning har ökat både 

i internationell och svensk forskning finns det fortfarande många 

bedömningsrelaterade utmaningar som kan kopplas till det praktiska genomförandet 

(Lundahl 2017, 548, 550). Det behövs mer studier av bedömningspraktiker som 

avser portfolio, kamratbedömning och självvärdering (Forsberg & Lindberg 2010, 

47). Även om tvärvetenskapligt Centrum för forskning om nyanlända och lärande 

(CFNL) med syfte att vara värdsledande är inrättad finns det ett behov av att 

utveckla forskningsområden som rör lärarnas attityder i förhållande till de 

nyanlända elevgrupperna och vilka lärares pedagogiska praktiker som förekommer i 

samband med detta (Bunar 2010, 115-116). Bildämnet är ännu mindre utforskat i 

denna fråga vilket innebär att mer forskning behövs. 

Första mötet med nyanlända ungdomar som elevgrupp förekom i mitt 

examensarbete som jag tidigare genomfört under lärarutbildningen där jag studerade 

dessa elevers lärandeprocesser i bildämnet. I undersökningen utkristalliserades en 

viss problematik under kategorin omständigheter vad gäller nyanländas 

lärandeprocesser och lärarnas pedagogiska handlingar. I min studie kom jag fram till 

att lärare är i behov av mer omfattande kunskaper och speciell kompetens rörande 

strategier för nyanländas undervisning i bildämnet. Denna utgångspunkt ledde till 

ytterligare funderingar om hur lärares arbete med nyanlända elever kan utvecklas 

exempelvis i bedömningssituationer och vilken problematik som finns. Den 
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specifika situationen som omfattar nyanlända elever och deras skolgång anser jag 

som mer och mer aktuell i dagens skola där verksamma och nyutexaminerade lärare 

kan vara i behov av extra stöd och tydligare vägledning. Därför tycker jag att min 

studie om hur nyanlända elever bedöms i bildämnet kan förefalla informativt och 

kunskapsfrämjande för många medverkanden i skolväsendet.  

Kunskapsbristen om bedömningen upptäckte jag själv under mina tre 

verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) när jag frågade olika lärare i varierande 

ämnen om hur de bedömer nyanlända elevers kunskaper. Det var en problematik 

som ofta diskuterades och lärarna hade olika åsikter. Alla lärare som undervisar 

nyanlända elever brottas med liknande frågor och löser uppkommande problem på 

egen hand utan att konsultera aktuella publikationer och skrifter om nyanländas 

mottagande och undervisning från Skolverket, Skolinspektionen och SKL (Sveriges 

Kommuner och Landsting). Det finns fortfarande för lite information om 

undervisningen för nyanlända elever. (Kaya 2016, 11)  

Fokuset i min studie ligger främst på lärarnas pragmatiska förhållningssätt som 

kan fungera som ett stöd eller kompensation i den komplexa bedömningsprocessen 

av nyanlända elever. Hur går egentligen lärarna till väga när de skall bedöma 

nyanlända elever – vilka strategier använder de sig av? Studien undersöker genom 

en komparativ ansats vad gäller förhållandena för dessa två elevgrupper, det vill 

säga nyanlända respektive icke-nyanlända elever.  

1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka och förstå vilka variationer av 

bedömningspraktiker som förekommer vid bedömning och betygsättning av 

nyanlända elever i bildämnet. Jag sökte efter om det skiljer sig i bedömning mellan 

nyanlända elever och icke-nyanlända elever och vilka skillnader som finns samt vad 

dessa kan bero på. Frågeställningarna ligger till grund för att besvara studiens syfte 

utifrån ett lärarperspektiv.  

Frågeställningar: 

1. Vilka bedömningspraktiker använder bildlärare vad gäller formativ 

bedömning av nyanlända i bildämnet och varför?  



 

3(53) 

 

2. Vilka bedömningspraktiker använder bildlärare vad gäller summativ 

bedömning av nyanlända i bildämnet och under vilka villkor? 

3. Vilka fördelar eller nackdelar aktualiseras i bildlärares bedömningspraxis av 

nyanlända i bildämnet i jämförelse med ”icke-nyanlända” elever?  

1.2 Bakgrund för bedömning 

1.2.1 Nyanlända elever  

 

Enligt Skolverkets föreskrift Utbildning för nyanlända elever definieras en nyanländ 

elev enligt följande: 

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som 

numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat 

sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han 

fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års 

skolgång här i landet. (Skolverket 2016, 8) 

 

Tidsbegränsningen under vilken en nyanländ elev bär just denna status är noga 

definierad vilket till stor del styr skolan. I frågan om nyanländas inledande 

bedömning är det önskvärt att enbart lärare med ämneskunskaper bedömer dessa 

elevers kunskaper vilket säkerställer att bedömningen blir adekvat (Skolverket 2016, 

23). Undervisningsdesign bör innefatta fem centrala områden: planering, 

genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och 

dokumentation (ibid., 28). Alla ämneslärares gemensamma ansvar är att arbeta på 

elevens språk- och kunskapsutveckling. Det arbetet framhävs i samarbete med andra 

kollegor och skolpersonal genom ett kontinuerligt utbyte av egna erfarenheter och 

kunskaper (ibid., 29–30). Även ”prioriterad timplan kan vara ett alternativ för de 

elever som skolan bedömer skulle gynnas av att under en begränsad tid få 

koncentrera sig särskilt på ämnet svenska som andraspråk, vilket möjliggör lärande i 

skolans övriga ämne” (ibid., 33). 

Vad gäller nyanländas generella bedömning är det relevant att beröra Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) ”Skolans 

värdegrund och uppdrag” under rubriken ”En likvärdig utbildning” som säger: 
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Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper (Lgr 11, 6) 

 

Dessa utgångspunkter om elevens nuvarande kompetenser bör 

uppmärksammas av alla lärare som bedömer praktiska färdigheter hos varje 

nyanländ elev.  

1.2.2 Bedömning  

 

Bedömning har en essentiell kärna med stor anknytning till lärandet och 

kunskapsbildningen. I Kunskapsbedömning i skolan framgår olika syften vad gäller 

bedömning såsom kartläggning och värdering av kunskaper, återkoppling för 

lärande, synliggörande av praktiska kunskaper samt utvärdering av undervisningen.  

(Skolverket 2012, 27) 

Bedömningen ingår i ett kunskapsuppdrag och regleras av skolans giltiga 

dokument. Uppdraget grundar sig i en kunskapssyn med olika kunskapsformer 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som är avhängiga av varandra. I 

undervisningssammanhang bildar dessa kunskapsformer en helhet för elever och 

ingår i ett vidgat kunskapsbegrepp och en förmåga. (Skolverket 2012, 28) 

Progression förekommer som ett nyckelbegrepp i bedömningssammanhang och bör 

finnas i all undervisning och allt lärande. Det förtydligas i kunskapskraven för de 

olika betygsnivåerna där progressionsgraden successivt ökar för varje betyg (ibid., 

30).  

Ökningen av kvalifikationskrav i arbetslivet i samband med förändrade sätt att 

vara närvarande, föra dialog och kunna reflektera inför nya krav på elevens 

kommunikativa förmåga, kreativa skapande och kritiska tänkande. Dessa mer 

övergripande kompetenser syns även i underlaget för bedömning och betygsättning. 

(Lindström 2013, 9) 

Det lämnas ett stort utrymme för lärare och elever att välja arbetsmetoder och 

innehåll trots reglerade kurs- och läroplaner. Arbetssätt, organisering av lektioner 

och metoder är inte fastställda. Däremot konkretiseras kunskapskvaliteter för 
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undervisningsutveckling och ramar för innehållets val på en lokal nivå. Detta skapar 

ett tolkningsutrymme för lärares planerings- och utvärderingsarbete med avseende 

till elevernas erfarenheter, intressen, behov och förutsättningar. (Wirström Nilsson 

2010, 10-11) 

Bedömningssituationer, där lärare bedömer mer komplexa förmågor och 

uppgifter, bör vara mer öppna, verkliga, sammansatta och holistiska (Klapp 2017, 

125). För att kunna planera undervisningen och konstruera uppgifter måste lärarna 

tolka styrdokument, kursplaner och kunskapskrav. Det innebär även att tolka 

elevens prestationer, det vill säga göra en sammanvägning av elevens kunskaper och 

förmågor. Generellt kan man enas om att lärarens tolkning är avgörande för hela 

bedömningssystemet. I det tolkningsförfarandet är det viktigt att påpeka att 

kunskapskrav och likaså centralt innehåll är av stor betydelse och bör tolkas på ett 

lämpligt sätt. (ibid., 126-127)  

Det centrala innehållet består av tre viktiga delar som bör ingå i 

bildundervisningen. I årskurs 7-9 bör lektionerna inrymma bildframställning, 

redskap för bildframställning och bildanalys i mindre eller större utsträckning. 

Dessa föreskrifter grundar sig på ett kunskapskrav som måste vara fullgjort i slutet 

av årskurs 9. Varje betygssteg är i detalj förklarat och måste följas av verksamma 

lärare (Lgr11, 28, 30).   

Utmärkande för beskrivningar av kunskapskraven är abstrakta, kvantitativa och 

närbesläktade värdeord som bidrar till en subjektiv lärares tolkning av kriterierna 

(Klapp 2017, 127). Lgr11 förtydligar att varje bedömningstillfälle, även där elever 

visar sina förmågor och sitt kunnande sporadiskt, bör beräknas och kunna utgöra ett 

tillräckligt underlag för bedömning. Styrdokumentet ger en stor frihet till lärarna att 

kunna bedöma elevernas kunskaper och förmågor men kräver samtidigt att lärarna 

är tillräcklig kompetenta och har en relevant utbildning för det (ibid., 131, 133). 

I Lgr11 framgår att ”betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har 

uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne” (Lgr11, 16). 

Riktlinjerna för lärare förespråkar att man försöker främja elevernas 

kunskapsmässiga och sociala utveckling som utvärderas både skriftligt och muntligt 

till eleverna, hemmet och rektorn. Läraren ska utnyttja all tillgänglig information 

och göra en övergripande bedömning vad gäller elevers ”kunskaper i förhållande till 

de nationella kunskapskraven” (ibid., 16). 
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För att få ett visst betyg i samtidens bedömningssystem krävs det att alla 

kunskapskraven är uppfyllda. Detta skapar en risk att eleverna kan bedömas för det 

som de inte kan. Exempelvis duktiga och kompetenta elever kan försämra sina 

betyg om de misslyckas med någon del av betygskriteriet, vilket i sin tur avgör 

deras framtida utbildning (Klapp 2017, 127).  

Bedömningen påverkar undervisning  och klassklimatet enormt. Pedagogens 

organisering och strukturering av arbetet, även benämnt som differentierade 

strukturer, har betydelse för elevers framgång i skolan (Klapp 2017, 146). Lärares 

undervisning med låg eller hög grad av differentiering sätter prägel på hens sätt att 

bedöma, vilka kunskaper som bedöms, vilka bedömningsmetoder som används och 

hur bedömningsprocessen går till. Dessa omständigheter har betydelse för lärarens 

bedömningspraktik vilket följaktigen influerar elevernas lärande. Även lärarens 

hantering av elevernas prestationer exempelvis i form av redovisning och deras 

förutsättningar och jämförelsen emellan dessa, samt lärarens förväntningar på 

elevernas prestationer och lärande är framstående för lärarens bedömningspraktik 

(ibid., 148). 

De nationella utvärderingarna av grundskolan 1992 (NU-92) och 2003 (NU-

03) uppmärksammar problematiska aspekter av bedömning i bildundervisningen på 

grund av skilda uppfattningar om ämnets syfte och dess innehåll. Även varierande 

prioriteringar och olika synsätt på ämnet kan avgöra lärares förståelse om 

bedömning och interpretation av kunskapskraven. (Skolverket 2012, 32, 37)   

1.2.3 Formativ och summativ bedömning 

 

Formativ bedömning avser bedömning för lärandet som äger rum i samband med 

undervisningen i form av coaching och stöd för elevernas lärande, vilken erbjuder 

information om vad eleven kan och hur hen kan förbättra sig för att utvecklas vidare 

(Wirström Nilsson 2010, 73).  

Elevernas prestation och lärande påverkas av undervisningsform, lärarnas sätt 

att agera och varierande möten både i och utanför klassrummet. Betygens funktion 

framträder bara som ett urvalsinstrument (Klapp 2017, 155). Eleverna söker en 

annan feedback än betyg, vilket avser formativ pedagogik eller ett formativt 

förhållningssätt. Det innebär att bedömningen blir framåtsyftande och i högsta grad 
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fokuserar på elevens utveckling och lärande vilket är raka motsatsen mot den 

summativa bedömningen som syftar till summering av elevernas kunskaper i form 

av ett betyg (ibid., 156).  

I den formativa bedömningspraktiken lyfts fem nyckelstrategier fram som 

fokuserar på elevernas lärande. Läraren måste förtydliga lärandemålen, kartlägga 

elevernas tidigare kunskaper, bidra med framåtsyftande feedback, aktivera eleverna 

som läranderesurser för varandra och öka förståelse att vara ansvarig för sitt eget 

lärande. (Klapp 2017, 157)  

Många forskare enas om att en successiv användning av formativ bedömning 

fungerar som det mest effektiva sättet att öka elevprestationer i skolan. Det uppstår 

en rad olika aspekter under den bedömningsprocessen, men forskare betonar tre 

centrala idéer som gynnar den formativa bedömningspraktiken (William & Leahy 

2016, 251). Den första idén lyfter fram en komplicerad relation mellan lärarens 

handlingar och elevernas lärande. Hänsyn måste tas till anpassning av lärarens 

rutinmässiga praktik som relaterar till elevernas förståelse. Den andra idén betonar 

vikten av formativ bedömning som förekommer frekvent och under korta 

tidsförlopp det vill säga minut för minut och dag efter dag. Den tredje idén är den 

svåraste att åstadkomma eftersom det handlar om att läraren måste ändra sina 

etablerade vanor och agera flexibelt i varierande klassrumssituationer. Det avser 

lärarens vilja och ansvar att förbättra klassrumspraktiken för att främja elevernas 

lärande. (ibid., 251-253) 

Summativ bedömning förstås som bedömning av lärandet som äger rum vid 

slutet av en termin, en kurs eller ett arbetsområde. Här framgår summering av 

elevens kunskaper och förmågor i förhållande till den disponerade måluppfyllelsen i 

form av betyg. Själva bedömningsformen beror på syftet med bedömningen. 

(Wirström Nilsson 2010, 73) Summativ bedömning förstås som ett nödvändigt 

element i utbildningssystemet där involverade personer får information om 

elevernas prestationer eller används i statens utvärderingsuppdrag (Klapp 2017, 16). 

Det är viktigt att poängtera att summativ och formativ bedömning har olika 

syften och inte ska förstås som två olika typer av bedömningar utan ska samverka 

med varandra. Den första syftar till summering och betygsättning av elevernas 

kunskaper medan den andra lägger fokus på kvalitativ feedback som bidrar till ökat 

lärande och progress i skolan. (Klapp 2017, 16) 
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Oavsett vilken bedömningsform som är aktuell, formativ eller summativ 

bedömning, är det alltid frågan om innehåll, det vill säga vad som bedöms och inte 

bedöms. Bedömningen är i högsta grad begränsad till innehåll och form. Utifrån 

innehållets urval aktualiseras vad som är viktigt att kunna (Petersson 2013, 32). 

Under bedömningen är innehållet och formen betydande, vilket stödjer det breda 

och fördjupade kunskapsbegreppet (ibid., 35). Detta innebär att 

bedömningsprocessen är mångfacetterad och består av valet av innehåll och form, 

observation, beskrivning, analys och tolkning av elevens uppgifter samt 

dokumentation (ibid., 37). Utsett bedömningssätt har inverkan på bedömningen. När 

elevens förmågor analyseras och värderas positivt skapas möjligheten att stödja och 

främja lärandet. Bedömningssituationer utan analys kan betraktas som en dom eller 

ett fördömande. Flexibla bedömningssätt och bedömningsinstrument samt 

anpassningsbar undervisning karakteriserar en produktiv lärandemiljö för eleverna. 

(ibid., 39-40) 

1.3  Forskningsöversikt 

 

Ur ett internationellt perspektiv ökade forskningen om bedömning på mitten av 

1980-talet, vilket präglade en förändrad syn på kunskap och lärande. Forskare från 

Sverige och övriga Norden forskade mindre inom området (Korp 2011, 18). 

Angelägna nya sociokulturella teorier fokuserade på situerat och kollektivt lärande 

samt metakognition och avskaffade innan dess användbara behavioristiska 

förklaringsmodeller. Den nya synen på lärande bidrog till ett nytt 

bedömningsparadigm och till många reformer i skolan. Sverige implementerade 

dessa förändringar snabbt och genomgripande i jämförelse med andra länder (ibid., 

31). I en kunskapsöversikt skriven av filosofie doktor i pedagogik Helena Korp vid 

Högskolan Väst säger att bedömningen måste uppfattas som en integrerad del av 

undervisningen vilket understödjer och stimulerar lärprocesserna i samma grad som 

resultatet av lärandet. Detta kräver förändringar i kunskapsbedömningsformer och 

bidrar till elevernas delaktighet i bedömningsprocessen. (ibid., 12)    

Större delen av svensk forskning av bedömning och betygssättning i estetiska 

ämnen utvecklades av forskaren i estetiska ämnen och professor emeritus vid 

Stockholms universitet Lars Lindström. År 1999 introducerade han en portföljmetod 
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som bedömningspraktik med fokus på lärarens och elevens gemensamma 

bedömning vilket hade ett internationellt genomslag (Lindström 1999, 26–27). 

Lindström forskade i att 8–15 år gamla elever skaffade kunskaper och färdigheter i 

bildskapandet utan djupare förståelse av att följa sina lärsituationer och utan att lita 

på egna bedömningar. Resultatet visar att portföljmetoden omfattar inte bara färdiga 

slutprodukter och elevens prestanda men även ger möjlighet att utveckla elevens 

förmåga att reflektera över sitt arbete på ett undersökande sätt. Exempelvis kan en 

elev med en utvecklad förmåga att resonera kring sitt arbete lämna in ett slarvigt 

gjort arbete, medan en annan elev som saknar färdigheter att resonera kring sitt 

arbete kan lämna in ett noggrant och välgjort arbete. Genom att tillämpa en 

flerdimensionell bedömning gynnas båda elevernas prestation och progression 

(Lindström  2005, 9). Enligt forskningsprojektet Portföljvärdering och elevers 

skapande i bild (1999) med ledning av Lindström och medverkande forskarna Leif 

Ulriksson, bildpedagog och doktorand vid LHS, och Catharina Elsner, bildpedagog 

och universitetslektor, omfattar bedömning av estetiska och praktiska ämnen endast 

språkliga, muntliga och skriftliga omdömen där utrymme för dold kunskap och 

andra icke-verbala moment saknas. För att motverka det och öka variation av 

kvaliteter i ämneskompetens utarbetades två typer av kriterier – produkt- och 

processkriterier. Detta kan bidra med fler ingångar på bedömning men bör 

kompletteras med kommunikations kriterier. (Skolverket 2012, 38) 

År 2008 utforskade socialantropologen Sabine Gruber i ett intersektionellt 

perspektiv ett samband mellan etniska och sociala aspekter och arbetsvillkor hos 

skolpersonalen genom etnografiska fältstudier i sin forskning Skolan gör skillnad: 

Etnicitet och institutionella praktiker. Forskning avser skolpersonalens skiljaktiga 

dagliga praktiker och hur deras varierande förhållningssätt skapas och förverkligas 

mellan olika elevkategorier med annan kulturell bakgrund och tillhörighet. Analysen 

av skolpersonalens vardagliga praktiska tillämpningar är grundat på en kritisk 

förståelse av etnicitets begrepp och dess innebörd som inrymmer en problematisk 

vaghet (Gruber 2008, 19). Enligt hennes resultat är det uppenbart att personalen, där 

majoriteten består av lärare, utövar en praktik som delar in eleverna i svenska och 

invandrare (ibid., 18).  

James H. McMillan, professor och avdelningsordförande för utbildningsskolan 

vid Virginia Commonwealth University, som specialiserar sig på 
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klassrumsbedömning, utvecklade år 2003 en teori om lärarnas betygsättning och 

bedömningspraktiker. I hans teori utkristalliseras olika påverkbara faktorer i lärares 

slutgiltiga beslut om betyg. Betygsättningspraktik innehåller varierande interna och 

externa faktorer, som tillsammans med verkligheten i klassrummet och med hänsyn 

till elevers olika förutsättningar, påverkar beslutet. (McMillan 2003, 35-38) Alla 

dessa omständigheter ryms i en tabell: 

 

Fig.1. Utifrån McMillans (2003) teori om betygsättning   

 

Av detta framgår att lärarnas betygsättningspraktik förstås som en svår och 

komplex process. Förutom värderingen av elevens prestationer, som är kopplad till 

lärarens värderingar och undervisningsfilosofi, tas hänsyn till styrdokument och 

vårdnadshavarna samt klimatet i klassrummet. Dessa faktorer minskar potentialen 

att göra denna process helt och hållet transparent. 

John Hattie, australiensk professor i pedagogik och chef för Melbourne 

Education Reseach Institute på University of Melbourn sedan mars 2011, 

presenterar sin metastudie Synligt lärande för lärare år 2008 där han sammanställer 

800 metastudier och presenterar resultat av 15 års forskning som i sin tur berör 80 

miljoner elever genom 50 000 mindre studier. Denna undersökning är bland de 

största i världen gällande olika åtgärder såsom pedagogiska strategier och 

innovationer med syftet att höja elevprestationer och elevresultat i skolan. I 
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metastudien utkristalliseras de sex viktigaste aspekterna inom utbildningen. Läraren 

har störst inverkan på elevernas lärande och framstår som engagerad, instruktiv, 

aktiv och omtänksam pedagog. Läraren måste vara ämneskunnig och kompetent i 

bedömningsprocessen för att kunna erbjuda meningsfulla återkopplingar som ökar 

elevernas progression. Lärarens uppdrag är att framlägga variation av 

kunskapsmässiga idéer som hjälper eleverna att konstruera nya kunskaper och idéer 

utifrån lärarens angivna förslag. Alla medverkande i skolan måste skapa en speciell 

och trygg skolmiljö där misstag och felaktig kunskap är en del av lärandet. Lärarna 

är kunninga att utforska kunskap och förtåelse och lära ut detta till sina elever. 

(Hattie 2012, 38-39) För eleverna som saknar kunskaper och kompetens i visst 

ämne är återkoppling det mest kraftfulla verktyget som finns för lärandet. Även 

misstag är värdefulla och skapar nya möjligheter. En spänning mellan elevernas 

kunnande nu och vad de kommer kunna senare möjliggör läradeprocess, vilket 

måste välkomnas i skolorna. (Hattie 2012, 169) Hattie drar slutsatsen att synligt 

lärande förverkligas om läraren ser lärandet utifrån ett elevperspektiv och 

uppmuntrar eleverna att bli sina egna lärare.  

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

 

I det här avsnittet presenterar jag ett designteoretiskt perspektiv som avser didaktisk 

design och design av utvärderingsinstrument och bedömningspraktiker. Även 

Vygotskys teori om den närmaste utvecklingszonen och Bachtins dialogicitet som 

tillsammans med ovan nämnda perspektiv utgör mina teoretiska utgångspunkter.  

1.4.1 Didaktisk design  

 

 Inom designteoretiskt perspektiv ingår begreppet didaktisk design i olika 

sammanhang som stöd att förstå lärprocesser pågående i skolan och utanför. 

Begreppet kan förstås dubbelsidigt. Å ena sidan handlar det om en förmåga att bilda 

sociala processer och förutsättningar för lärande. Å andra sidan berör det själva 

individen som omskapar eller re-designar information i sina individuella 

innehållsrika processer. Ett annat multimodalt begrepp är design för lärande, även 

kallat didaktisk design 1, omfattar hela genomtänkta och åstadkomna anordningen 

av lärandet som inkluderar lagar, skollokaler, undervisningsresurser och särskild 
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utrustning samt hjälpmedel, bedömningssystem, ekonomiska ramar och så vidare. 

Dessa förutsättningar bidrar till ett synsätt där lärare förstås som en ”designer” 

vilken planerar, organiserar, fördelar resurser och utvärderar arbetet i skolan. 

(Selander & Kress 2017, 24). 

Ett annat begrepp ingående i didaktisk design är erkännandekulturer som är 

betydelsefulla i skolans sammanhang i form av speciellt designade 

utvärderingspraktiker, bedömningsmallar och kriterier samt metoder för 

utvecklingsbedömning och är en del av didaktisk design 3. (Selander & Kress 2017, 

24). Didaktisk design 3 avser design av utvärderingsinstrument och 

bedömningspraktiker (ibid., 52). Erkännandekulturer kopplas till en rad 

utvärderingsbara handlingar. I många sociala kontexter existerar värdehierarkier och 

bedömningsaspekter samt formerna för att visa vad man kan behärska. Detta måste 

erkännas som acceptabelt. Just i skolans erkännandekultur uppstår varierande 

bedömningspraktiker, till exempel olika kriterier eller betygsskalor. (ibid., 44) Trots 

utbildningens standardisering i form av betyg och omdömen bör lärande förstås som 

en skapande process där analys, insikt, design, omformning och kreativitet står i 

centrum (ibid., 45). 

1.4.2 Design av utvärderingsinstrument och bedömningspraktiker   

 

I ett designteoretiskt, multimodalt perspektiv på lärande poängteras barnets 

skapande tecken, det vill säga representationer, som tyder på hens intresse, 

interaktion och upplevelse och hur det kan bedömas eller utvärderas. Barnets 

lärande bedöms utifrån kunskapsintresse och i vilket bedömningssammanhang det 

ingår. Bedömningsmallar är baserade på en inrättad standard som betecknar ett 

särskilt lärande rörande ett specificerat kunskapsfält. Vilket slags lärande som 

erkänns och bedöms innehåller två aspekter. Den första syftar på befintliga legitima 

sätt att bedöma och den andra omfattar möjligheter för individens tolkning och 

gestaltning i omgivningen. (Selander & Kress 2017, 142-144) 

Staffan Selander, professor i didaktik vid Institutionen för pedagogik och 

didaktik vid Stockholms universitet, beskriver en modell av lärandets elementära 

form som vidareutvecklas till en modell för formellt inramade lärsekvenser rörande 

formativ och summativ bedömning i olika faser. 
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Design av en lärsekvens 

 

 

Fig.2. Lärandets elementära form (Selander 2008, 15) 

 

Designen av en lärsekvens omfattar en aktivitet från sin början till sitt slut. I 

modellen framstår att ett utgångsläge, någon konkret situation, präglad av normer 

och rutiner som i sin tur orsakar en fråga eller skapar en uppgift som ska behandlas. 

På grund av detta initieras en process som kräver en egen tolkning och 

transformering av information för att kunna forma en egen representation. Detta 

sker med hjälp av kommunikation, rums- och tidsuppfattning, gester och handlingar. 

(Selander 2008, 14-15) Just den transformationen och den nya gestaltningen kallas 

för en transformationscykel. I formandet av en ny representation  pågår 

experimenterande, potentiella eller förenklade processer som i sin tur främjar nya 

möjligheter. Elevernas interaktion och dialog med andra elever eller mellan eleven 

och läraren, alltså den pågående kommunikationen, ger en bättre förståelse för 

aktivitetens mål. Transformation och gestaltning tillhör den första 

transformationscykeln. (Selander & Kress 2017, 110) Transformationen förstås som 

bearbetning och gestaltning av information alltså som en re-design. Den kan ske 

inom samma medium exempelvis genom producering av nya texter som relaterar till 

redan lästa texter. Men den kan också ske inom ett nytt medium när man omskapar 

texten till en bild eller en film. (ibid., 34)  
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Representationen övergår till den andra transformationscykeln. I skolans 

sammanhang kan representation ta form av olika redovisningar av lärprocessen, till 

exempel skriftliga prov eller muntliga redogörelser med bilder och dylikt. Det 

betyder att det är en ny, bearbetad förståelse av något fenomen, och inte av den 

pågående  ofärdiga gestaltningen. Eleven visar sin kunskap och förståelse inom 

ramen för det aktuella bedömningssystemet och den aktuella erkännandekulturen. 

Representationen övergår till den andra transformationscykel och ingår delvis i en 

ny transformationscykel där lärprocesser och representationer diskuteras, bedöms 

och metareflekteras. (Selander & Kress 2017, 111-112) 

Formativa och summativa bedömningsfaser som enligt designteoretiskt 

perspektiv ingår i didaktisk design 3, delas in i den första och den andra 

transformationscykeln. Eleven förbereder och slutför sitt arbete i form av en produkt 

i den första transformationscykeln. All presentation av produkten, självbedömning, 

diskussion av olika delmoment i arbetet pågår i dialog med läraren i den andra 

transformationscykeln. Här presenteras även lärares slutgiltiga summativa 

bedömning av elevens prestation (Selander & Kress 2017, 46). Den första 

transformationscykeln syftar till lärarens och elevernas dialog och interaktion, vilket 

till viss del omfattar formativ bedömning (ibid., 151). Den andra 

transformationscykeln står för slutsummering av utfört arbete i form av bedömning, 

betygssättning och metareflektion i relation till elevens representationer. Den 

sammanvägningen inträffar oftast i slutet av terminen eller kursen. (ibid., 154-55)  

1.4.3 Vygotskys teori om närmaste utvecklingszonen 

 

Den ryske utvecklingspsykologen och teoretikern som var verksam inom det 

pedagogiska fältet, Lev Vygotsky (1896–1934), var en central gestalt i den 

sociokulturella traditionen. Han beskrev teorierna som visar på sambandet mellan 

utveckling och lärande med hänsyn till tre teser. I den första tesen kommer 

utveckling före lärande. Utvecklingen är en process som inte anknyts till lärande. 

Däremot är lärande en yttre process pågående efter utvecklingen. Undervisningen 

bör anpassas efter barnets mognad i enlighet med utvecklingspsykologen Piagets 

föreställningar om barnets utvecklingsstadier. I den andra tesen är lärande en 

utveckling med utgångspunkt för ett behavioristiskt synsätt på lärande. I det tredje 
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tesen knyts de två ovan nämnda teserna ihop där lärande och utveckling är två olika 

processer som påverkar varandra. En lärpocess kräver en viss mognad för att kunna 

utvecklas vidare. (Vygotsky 1978, 84)   

Vygotsky menar att människan alltid utvecklas och har potential att använda 

kunskaper i livssituationer. Människans naturliga tillstånd och ständigt pågående 

process förstås som lärande och utveckling. Den mest betydande idén hos Vygotsky 

avser den närmaste utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, ZDP). Det är 

ett område mellan barnets eget kunnande och barnets kunnande med hjälp av en 

lärare eller en annan erfaren person. Den zonen har utvecklingsbara funktioner som 

på kort tid kan förverkliga den nuvarande närmaste utvecklingszonen till den 

verkliga utvecklingsnivån. (Vygotsky 1978, 87) 

  En tillägnad förmåga att förstå ett begrepp eller en färdighet leder till en 

bättre hantering av nya begrepp och nytt kunnande, vilket innebär att nya kunskaper 

finns inom räckhåll. Men i den närmaste utvecklingszonen reagerar människor 

känsligt på instruktioner och förklaringar vilket ger ett utrymme för exempelvis 

läraren att styra lärandet i hur ett kulturellt redskap används. På det sättet är den 

lärande personen beroende av vägledning från den kunnige. Just kommunikationen i 

den pedagogiska situationen är döpt till scaffolding enligt den engelska termen som 

kan översättas till byggnadsställningar på svenska. Inom ramen för ett 

sociokulturellt perspektiv finns ett samband mellan lärande och samspel när den 

kunniges stöd gradvis kan upphöra beroende på den lärandes färdighet och egna 

utvecklingsansvar. Genom scaffolding kan man appropriera kunskaper som finns 

hos den mer erfarna personen. Som kompetent lärare är det viktigt att beakta 

elevernas utvecklingszoner med avseende till ett visst begrepp eller en viss färdighet 

och successivt öka deras ansvar för det egna lärandet (Säljö 2017, 260-261).  

I frågan om bedömning är det viktigt att läraren kan värdera och bedöma den 

aktuella utvecklingsnivån hos barnet. Vad gäller undervisningen är det centralt att 

orientera lärandet mot utveckling det vill säga att fokusera på den närmaste 

utvecklingszonen hos varje individ. (Vygotsky 1978, 89) Lärande och 

utvecklingssammanhang förtydligas genom insikt i att mänskligt lärande och 

utveckling innehåller en social natur (ibid., 88).   
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1.4.4 Bachtins talaktsteori (dialogicitet)  

 

Michail Bachtin (1895–1975), en rysk litteraturhistoriker, språk- och kulturfilosof 

samt teoretiker, utformade ett unikt perspektiv inom en humanistisk kultur. Det 

gäller förhållandena rörande makt, kunskap och handling. Kulturen förstås som ett 

kontextuellt system av innehållet. Det kallas även för Bachtins dialogiska 

perspektiv. (Bachtin 1991, 279) I hans teori om semiotik är förståelse av konst, 

ansvar och dialogicitet centrala och i det sammanhanget betonas relationen mellan 

verkets innehåll och mottagare (ibid., 283). Det sistnämnda innebär att människans 

kommunikation är uppbyggd av en dialog mellan ett jag och den andre, något 

främmande. I dialogen figurerar jag, du och vi i varierande relationsgrader (ibid., 

280).  

En fragmentarisk och felaktig föreställning om en kultur kan inte berika eller 

förnya oss. Däremot skapar en förståelse av en främmande kultur empati för den och 

en upplevelse av världen med dess ögon. Den skapande förståelsen bör prioriteras 

och relateras till oss, vår tid och vår kultur. Den som förstår är en utomstående som 

vill uppnå en skapande förståelse av en främmande kultur. (Bachtin 1991, 12) En 

främmande kultur vidgar sig med hjälp av en annan kultur. En innebörd förändras i 

mötet med den nya främmande innebörden med hjälp av en dialog som berikar 

dessa kulturer. Vi börjar vara nyfikna och söker svar på våra egna frågor. Genom 

den främmande kulturen öppnas nya sidor upp och skapar nya meningsfulla 

iakttagelser hos oss. I ett dialogiskt möte mellan dessa olika kulturer bibehålls egna 

element och öppnas nya vyer i syfte att berika varandra. (ibid., 13) 

Dialogicitet illustreras som en handlingskraft mellan det kunskapssökandet och 

det som upptäcks. Ett uttryck och en kunskap av intrycket behövs i den komplexa 

dialektiken mellan det yttre och det inre. Förutom ett centrum och en omvärld har 

personligheten även en egen horisont. Det pågår utbyte mellan den 

kunskapssökandes horisont och den sökta kunskapens horisont. Två medvetanden, 

jagets och den andres kopplas samman i människan. Jaget finns för den andre och 

på grund av den andre, det vill säga att jaget avspeglas i den andre och ingår i 

ömsesidig relation och förening med varandra. (Bachtin 1991, 257) Ett exempel är 

kärlek som existerar i förhållande till den andre, medan egenkärlek eller 

självuppoffring är tänkbara endast i förhållande till mitt jag. Den kombinationen av 
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jag-för-den andre och den-andre-för-mig syns i den primitiva, naturliga 

självförnimmelsen, men inte i det abstrakta tänkandet som skapar en homogen och 

en gemensam värld. (ibid., 265) 

 Bachtins arbeten från 1920-talet fram till 1970-talet, som har publicerats i 

boken Det dialogiska ordet, lyfter fram betydelsen av dialog som en viktig 

inspirationskälla för en pedagogisk praktik där innehåll och undervisningsmoment 

går in i varandra. Det vill säga att bedöma innehållsmässiga detaljer och lektioners 

beståndsdelar i sin helhet vidgar vår förståelse att inse att alla våra handlingar står i 

relation till andra händelser. Ett annat begrepp, flerstämmighet är en vidare 

utveckling av Bachtins tankar som omfattar multimodala aspekter. Begreppet avser 

ett antal existerande röster vilket i skolsammanhang kallas för flerstämmig 

undervisning. Exempelvis förutom tal- och skriftspråket finns det andra stämmor 

som framkommer i upplevelse av bilder eller efter genomförda experiment (Liberg 

2017, 364). I bildämnet kan flerstämmighet synas i projektarbete där 

klassrumskulturen är öppen och innehåller kommunikativa situationer exempelvis 

diskussioner och grupparbete mellan elever eller mellan lärare och elever (Marner & 

Örtegren 2015, 59).  

I ett dialogiskt klassrum finns en hög andel elevers röster som använder sitt 

eget språk och egna erfarenheter för att kunna formulera egna frågor och styra 

diskussioner (Wirström Nilsson 2010, 50). Bachtins talaktsteori (dialogicitet) 

förekommer i skolans generella dialogicitet i estetiska ämnen som enligt Skolverket 

utgör en viktig del av skolväsendet.  

1.5  Metod 

 

I det här avsnittet redogör jag för tillvägagångssätt av datainsamlingen, urval och 

variabler av mina informanter med hänsyn till etiska övervägande samt min valda 

analysmetod.  

1.5.1 Tillvägagångssätt 

 

Studiens mål är att undersöka två bildlärares variation av bedömningspraktiker med 

nyanlända elever. Min föredragna empiriska datainsamling vilar på en kvalitativ 

forskningsstrategi som är den mest passande i min undersökning och jag motiverar 
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detta på följande sätt. De vetenskapsmän som föredrar ett kvalitativt perspektiv 

lägger fokus på människors upplevelser och deras insikter istället för statistiska 

siffror. Först formuleras forskningsfrågor och metoder på ett generellt sätt och sedan 

i samband med undersökningen förtydligas dessa ytterligare. (Punch 2005, 28) Jag 

väljer arbetssätt i linje med den kvalitativa forskningsstrategin jag har valt där jag 

formulerar en generell forskningsfråga om bedömningspraktiker som besvaras med 

hjälp av kvalitativa intervjufrågor där dessa utgör material till mitt resultat.  

Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med två 

behöriga bildlärare från samma grundskola som båda undervisar nyanlända elever i 

årskurs 7–9. Intervjuerna spelades in i lärarnas naturliga skolmiljö på en bestämd 

tid. Inspelningens längd skiljer sig mellan intervjuerna, då den ena är nästan 12 

minuter och den andra är 25 minuter lång. Detta syns även i resultatets omfång när 

jag presenterar min utformade tabell med sammanfattande svar. De besvarade 

intervjufrågorna utgör mitt insamlade material vilket bygger på en kontextuell 

förståelse. Denna typ av förståelse används av kvalitativa forskare som strävar efter 

förståelse av handlingssätt, synsätt och uppfattningar i enlighet med 

undersökningens terminologi (Bryman 2015, 372). Även valda begrepp och teorier 

influerade datainsamlingen då jag fokuserade på vissa huvudfrågor aktuella i min 

undersökning.    

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer kan användas som en separat metod 

eller i kombination med andra metoder. Den formen av intervju har en viss struktur. 

När listan med färdiga frågor utgör en majoritet och har en bestämd ordningsföljd 

kännetecknas den intervju som semistrukturerad i motsats till ostrukturerade 

intervjuer som saknar färdigformulerade frågor (Larsen 2012, 83). Fördelen med 

intervjumetoden ryms i dess flexibilitet och möjlighet att efterfölja idéer, utforska 

svar och gå in på olika detaljer om det behövs (Bell 2016, 189). Under en av 

intervjuerna förtydligade jag några frågor när jag insåg att uppgett svar var oklart 

och obesvarat.   

 Min intervju är utformad enligt två teman och består av en lista av färdiga 

frågor som relaterar till valda teman där informanterna ges möjlighet att 

självständigt formulera sina svar. Jag valde denna metod med syftet att få svar på 

min forskningsfråga om vilka bedömningspraktiker som förekommer i nyanländas 

bedömning. Denna fråga besvarades stegvis med hjälp av utformade intervjufrågor 
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som presenteras som bilaga 1. Alla svaren spelades in med hjälp av mobiltelefonen 

och transkriberades ned under bearbetningsprocessen i efterhand. Det transkriberade 

materialet, baserat på informanternas uttalande till motsvarande fråga i enlighet med 

intervjufrågornas följd, sammanfattades och presenterades i tabellform under 

resultatets del. Trots att själva transkriberingsprocessen är tidskrävande, finns det en 

fördel med detta. Under bearbetningen kunde jag komma tillbaka till vissa inspelade 

intervjudelar och förtydliga ord eller utryck. Detta gav mig möjlighet att ha tillgång 

till autentiska svar och forma ett mer objektivt resultat och en korrektare analys. 

Därför tycker jag att inspelningen är avgörande för analysen på grund av 

möjligheten att kunna lyssna och återkomma till intervjupersonernas uttalande under 

identifiering av olika kategorier (Bell 2016, 196).  

1.5.2 Urval och variabler 

 

 Det finns flera sätt att utse personer till undersökningen. Ett av dem är ett 

slumpmässigt urval som utmärks av valet efter egen bedömning vilka är typiska 

enheter eller enheter som kan utgöra ett varierande urval. Exempelvis sådana 

kriterier som ålder och utbildning kan räknas in. Denna typ av urval är strategisk 

och används ofta i kvalitativa undersökningar med syfte att medvetet välja ut 

lämpliga informanter för att belysa frågeställningar (Larsen 2012, 77-78). Jag 

begränsade mitt urval till en grundskola där två behöriga bildlärare undervisar 

nyanlända elever. På grund av en tidigare kontakt med dessa lärare kunde jag 

identifiera en viss skillnad vad gäller deras arbetssätt, utbildning, arbetserfarenhet 

och åldersskillnad. Dessa kriterier la grunden för urvalet av dessa lärare med syfte 

att samla in ett mångfacetterat material för att undersöka deras variation av 

bedömningspraktiker med nyanlända elever.  

Lärare A är lärare i bildämnet i Kronobergs län med 26 års pedagogisk 

arbetslivserfarenhet. Hen utbildade sig på Konstfack i Stockholm till bildlärare och 

studerade innan dess i tre år på en förberedande konstskola i Gävle. 

 Lärare B arbetar som bildlärare och har även undervisat i svenska som 

andraspråk för årskurs 7–9 i drygt två år. Hen tog sin lärarexamen vid universitet i 

bildämnet mot gymnasiet och svenska för de tidiga åren för tio år sedan.  
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Frågan om variabler är inte så aktuella i kvalitativa undersökningar eftersom 

intresset ligger i annan variation eller information som ger oss en utförlig bild av ett 

område. I detta fall fokus ligger på helhetsförståelse och djupförståelse (Larsen 

2012, 80). Hög reliabilitet är också diskutabel i kvalitativa undersökningar på grund 

av den stora risker för subjektiva tolkningar och uppfattning av olika forskare. I 

intervjusituationen finns också en risk för att intervjuaren påverkar informanterna att 

lämna ett visst svar. (ibid., 81) Under intervjuinspelningen fick jag förtydliga mina 

frågor några gånger vilket kan uppfattas som en viss inflytande över mina 

informanters svar.   

1.5.3 Etiska överväganden 

 

Allmängiltiga etiska principer omfattar aspekter av frivillig, integrerad, 

konfidentiellt och anonymt deltagande i forskningen. I Sverige används 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav. (Bryman 2015, 131) 

Konfidentialitet står för ett löfte till undersökningspersonerna om att förhindra 

någon identifiering av dem. Det måste vara omöjligt att identifiera de medverkande 

informanterna när man presenterar och förtydligar deras svar i undersökningen (Bell 

2016, 64). De etiska riktlinjerna la grunden för min undersökning där jag utlovade 

konfidentialitet till mina intervjuade lärare. I resultatet presenterar jag de på ett 

könsneutralt sätt med pronomen hen för lärare A och lärare B. Även hänsyn till 

informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet klargjordes muntligt till 

mina lärare innan intervjuinspelningen och i samband med undersökningen där jag 

försäkrade att insamlade data inte sprids vidare och enbart används i undersöknings 

syfte. Det innebär att all dataanvändningen och förmedlingen av resultat utfördes 

enligt forskningsetiskt förhållningssätt som ansvarar för konfidentialitet för 

informanterna (Larsen 2012, 14).  

1.5.4  Analysmetod 

 

Min analysmetod innehåller en hermeneutisk metod (analysförfarande av intervjuer) 

där svaren analyseras tematiskt. Hermeneutiken som term kommer ursprungligen 

från religionsvetenskapen, men inom samhällsvetenskapliga ramar beskrivs den som 

ett teoretiskt förhållningssätt samt i viss utsträckning som en för metod att tolka 
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människors uttalande och uttryck. Kärnan ligger i skapandet av förståelse för saker 

och ting som rör den sociala aspekten. (Bryman 2015, 649) 

 Det finns några angreppssätt för att genomföra en kvalitativ dataanalys. En av 

de är tematisk analys som syftar på sökandet efter koder i intervjupersonernas 

diskussioner av ett tema. I det sökandet kan exempelvis poängteras likheter och 

skillnader. Detta utgör ett av kriterium för tematisk analys i kvalitativ undersökning 

som går ut på ett letande efter återkommande idéer, teman och subteman i data, 

framställd i en matris. (Bryman 2015, 529)  

I resultatet letade jag efter likheter och skillnader av besvarade frågor som 

mina intervjuade lärare uttalade på olika sätt om två huvudteman gällande formativ 

och summativ bedömning av nyanlända elever i motsats till icke-nyanlända. Min 

valda metod stödjer även Brymans (2015) beskrivning av kvalitativ forskning. 

Kvalitativa undersökningar innehåller en explorativ karaktär där analysen 

presenteras i form av ord men inte siffror (ibid., 371–372). Den analysmetoden är 

relevant även i min undersökning där jag analyserar informanternas uppfattning av 

mina utformade frågor och presenterar de på ett tematiskt sätt istället för siffror. 

Sammanställning och synliggörande av skillnaderna mellan bedömning av 

nyanlända och icke-nyanlända av två bildlärare formade en tydlig förståelse och 

möjlighet att besvara mina forskningsfrågor. Det var fördelaktigt att undersöka två 

bildlärare och jämföra deras bedömningspraktiker. Detta tankesätt la grunden för 

min tabell som är indelad i två kolumner där varje kolumn är reserverad för 

respektive lärares svar. Efter sammanfattade svar utkristalliseras sju centrala teman 

som i varierande omfattning uttalas av informanterna. I undervisningsdesign 

redogörs lärarnas anpassningar i form av förenklade och mindre omfattande 

uppgifter. Engagemang visar lärarnas egen drivkraft i arbete med nyanlända. 

Ensamhet i yrkesutövandet visar på behovet att samarbeta med andra lärare. 

Avvikande bedömningspraktiker tar upp alla problematiska situationer som uppstår 

med nyanlända elever. Bedömningssyfte redovisar lärarnas val av bedömningsform. 

Inkludering avser de nyanländas deltagande i bedömningsprocessen och design av 

bedömningspraktiker omfattar lärarnas egendesignade anteckningar och mallar.  
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1.5.5 Kritik över studie 

 

Valet av det designteoretiska perspektivet är baserat på min tidigare utbildning 

och ett yrkesval som designer där jag med stöd i erfarenhet av egen praktik 

instämmer i att en lärandeprocess och en designprocess har mycket gemensamt på 

grund av ständiga problemlösningar med prövning och omprövning. Tidsbrist och 

begränsat material i form av ett fåtal intervjuer, i detta fall två, kan räknas som 

kritiska moment vid genomförandet av denna studie.  
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2  Resultat  

Här presenteras transkriberat material i sammanfattad form med en stor del av 

informanternas autentiska formuleringar. Alla svaren placeras i en tabell där varje 

kolumn avser respektive lärares svar i systematisk ordning.  

Tema 1: Formativ bedömning av nyanlända elever 

Intervjufrågor Lärare A Lärare B 

Vad ingår i ditt 

pedagogiska arbete 

när du använder 

formativ bedömning 

till nyanlända elever?  

 

Det kan variera stort utan 

att kunna generalisera alla 

och man utgår utifrån den 

enskilda eleven. 

Jag försöker beskriva för de att 

jag tittar mycket på processen 

och hur de löser saker, hur de 

utvecklar sina arbeten. Det 

försöker jag säga till alla, men 

för nyanlända är jag ännu mer 

tydlig med att jag inte skulle 

bedöma deras slutliga produkt 

för att få en poäng eller ett 

betyg. Jag tittar på hela deras 

process. 

 

 

Upplever du att du 

måste tydliggöra 

lärandemålen till de 

nyanlända eleverna? 

 

Många gånger förstår inte 

eleverna varför man ska ha 

bildämnet. De tycker att 

uppgifterna är felaktiga, 

ibland upplever de att vissa 

bilder är olämpliga att göra 

och strider mot deras 

religiösa uppfattningar, 

t.ex. avbilda ett ansikte 

eller ögonen. Ett fall 

innebar att eleven bad mig 

att snabbt bedöma en bild 

och efter det förstörde 

eleven den bilden. 

 

 

Jag måste tydliggöra 

lärandemålen för de. Till hjälp 

har jag olika studiehandledare 

som kan många språk och kan 

tydliggöra det på deras eget 

språk. Det kan skilja sig från 

deras tidigare erfarenheter av 

skolgång och det är viktigt att 

tydliggöra vad vi gör här.  

Anpassar du din 

undervisning i 

samband med 

nyanlända? Hur i så 

fall? 

 

Alla elever har möjlighet 

att träffas efter skoltid, om 

man inte kan ta något i 

helgrupp, tar man det 

enskilt. 

Jag kan göra anpassningar 

ibland, framförallt om det är en 

skriftlig uppgift som t.ex. 

bildanalys. Det gäller att välja 

delar som jag tycker är viktiga 

och det räcker att de svarar på 

det. De behöver inte göra en 

enorm uppgift som inte ger 

någonting utan titta på de 

delarna som är viktiga. De kan 

även få hjälp av 
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studiehandledare för att kunna 

förstå vad som krävs.  

 

Använder du någon 

särskild strategi eller 

ett annat tankesätt 

under formativ 

bedömning? Vad 

syftar du på? 

 

Jag brukar tänka att 

eleverna själva ska tänka 

efter vad de kan förbättra 

för att genomföra ett bra 

arbete och hur pass 

självständig man var.  

Jag använder mina listor som 

jag har på dator. Jag skriver 

aldrig betyg utan beskriver hur 

de har arbetat, delvis vad de har 

gjort. Jag beskriver mer deras 

arbetsgång. Om jag går runt i 

klassrummet och ger 

återkoppling har jag stor nytta 

av att jag undervisar i svenska 

som andraspråk. Där har man 

lärt sig att vara extra tydlig. Jag 

tror att jag använder kroppen 

mycket såsom kroppsspråk och 

mimik. Jag försöker förmedla 

det på samma sätt om jag tycker 

att något är bra eller om de ska 

utveckla något, t.ex. att hitta 

lösningar på ett problem.  

 

Hur brukar du 

inkludera eleverna i 

bedömningsprocessen? 

 

Många gånger har jag sagt 

att ta vara på en kompis 

synpunkter med syfte att 

förbättra sitt arbete och 

åtgärda något som är sämre 

gjort.  

Jag är rätt dålig på att inkludera 

eleverna i 

bedömningsprocessen. Jag 

känner överlag att jag inte 

riktigt hinner det. Vi har 50 

minuter i veckan, förra året hade 

vi 45 minuter. Jag känner att det 

kan ta tid så mycket som jag 

skulle behöva eller skulle vilja 

inkludera. Men jag förklarar hur 

jag bedömer, det gör jag väldigt 

ofta. Jag säger till de att jag 

tittar på processen, att det är 

vägen dit som är det viktigaste 

inte målet, att utmana sig själva. 

Jag vill sitta med eleverna 

enskilt och säga så här tänker 

jag, titta vad jag skrivit här. 

  

Hur ser det ut i 

praktiken, hur och 

vad bedömer du? Vad 

beror dina val på? 

Kan du exemplifiera?   

 

Jag brukar säga till 

eleverna att man ska 

försöka vidga sina 

kunskaper. Tycker man 

inte om att använda 

vattenfärg, så skall man 

gärna göra det. 

I praktiken bedömer jag hela 

processen, jag ser hur de jobbar. 

Jag tittar väldigt mycket på 

frågor om hur jag ska göra här. 

Ta de bara emot ett svar eller 

jobbar de vidare med det. Om 

jag säger att de själva ska hitta 

lösningar på problemet, så gör 

de det. Jag tittar även på om de 

utmanar sig själva, det tycker 

jag är väldigt viktigt. Jag har 

märkt när jag kom hit att de är 
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dåliga på detta, alltså fastnar i 

det gamla, som de alltid har 

gjort. Så det har varit ett svårt 

arbete att göra sig av med det 

och göra det de har inte gjort 

tidigare. Jag har ett tydligt 

minne från universitetet där vi 

pratade om att processen är 

viktig, hur du gör, hur du löser 

problem, det är det som är 

viktigast.  

 

Uppstår några 

specifika svårigheter 

eller problem när du 

arbetar formativt med 

nyanlända? Vilka i så 

fall? Varför? 

 

Jag tycker att det var svårt 

när man fick nyanlända 

precis i början. Deras 

kunnande kunde ligga på 

ett mindre barns nivå fast 

de var placerade i årskurs 

7, 8 eller 9. 

Ibland känner jag att det är trögt 

att de är vana med ett annat 

skolsystem och då är det svårt 

att förstå vad det är det vi tittar 

på, vad som är rätt eller fel med 

vad man är van vid. Men visst 

är det bara fördelar med 

formativ bedömning. Det är 

lättare att tydliggöra genom att 

visa i bildämnet än i SVA. 

Själva situationen är väldigt 

lärorik man får lära sig mycket 

hela tiden.  

 

Finns det några 

fördelar med formativ 

bedömning av 

nyanlända just i 

bildämnet? Hur 

lärorik är den 

yrkessituationen för 

dig och varför? 

 

Många har inte haft 

bildämnet i skolan, andra 

anser att ämnet inte är 

speciell nyttigt och att det 

är felaktigt att ha bild och 

avbilda. 

 

Det är att förstå systemet, vad är 

det som förväntas, det kan vara 

svårt. Det blir mer komplicerat 

när man bedömer formativt än 

bara sätter en siffra. En siffra är 

lätt att förstå, tänker jag.  

 

Finns det andra 

viktiga praktiska 

moment i formativ 

bedömning du vill 

lägga till? 

 

Andra praktiska moment är 

just att försöka vara 

självständigt och jobba 

med olika ämnesområden 

även utveckla tekniska 

moment, att man lär sig att 

använda andra material än 

det enklaste av enkla.  

 

Nej, det finns inte.  

 

Tema 2: Summativ bedömning av nyanlända elever 

 Lärare A Lärare B 

 Hur ser en 

summativ 

Det som är svårt med 

nyanlända är att de har så att 

Jag måste säga att jag använder 

mig knappt av summativ 
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bedömning ut vad 

gäller nyanlända?  

På vilka grunder 

sätter du betyg? 

Finns det undantag 

från enstaka mål 

eller kriterier vid 

bedömningen? 

Upplever du att det 

finns skillnader 

mellan nyanlända 

och ”icke-

nyanlända” elever? 

 

säga ”dålig” bakgrund, 

liksom inte jobbat med 

ämnet så mycket. Men 

samtidigt finns det en sak 

som säger att man ska sköta 

det som ska skötas i svensk 

skola, uppgifterna ska göras 

av alla. Men det finns 

undantag för hur pass 

avancerat det behöver vara. 

Man kan nöja sig med en 

lägre nivå därför att man vet 

att det är helt nytt område 

för eleverna.  

 

bedömning. Jag skriver bara 

slutbetyg. Förra året använde jag 

summativ bedömning med 

nyanlända men gick mer och mer 

ifrån detta. Dels med prov och 

poäng, men det gav ingenting, 

plus att jag hade grupper som inte 

engagerade sig och hade dåliga 

poäng. Jag såg inte meningen 

med det för mig eller för de. Så 

jag använde faktiskt väldigt lite 

av det.  

Det har hänt att jag har plockat 

bort vissa bitar och fokuserat på 

det stora hela. Det gäller inte bara 

nyanlända utan elever som har 

jobbigt i skolan. Man ser vissa 

delar som man vill se och ser 

man det så kan man liksom 

bortse från en och annan. Jag 

tycker inte att det finns några 

skillnader vad gäller nyanlända i 

den bedömningen.  

    

På vilket sätt 

arbetar du när du 

sätter slutbetyg? 

Har du någon 

metod eller modell 

när du gör en 

sammanvägning av 

kunskapsomdömen? 

 

Terminsbetyg sätter jag när 

jag har sett helheten av det 

som eleven har gjort. Jag har 

mina anteckningar om hur 

pass självständig man har 

varit och sen försöker jag 

sammanväga det till 

någonting som motsvarar ett 

betyg i slutet på terminen.  

 

Jag ser till att jag har gått igenom 

alla kunskapskraven sen har jag 

mina anteckningar som säkert 

ingen annan skulle förstå, där jag 

har förkortningar på vad jag 

tycker, hur man har löst en 

uppgift. Så jag tittar på det. Sen 

tänker jag igenom hur de har 

varit på lektionerna och sätter 

betyg efter det.  

 

 

 

 

Hur ser din 

arbetsgång under 

denna process? Vad 

gör du först, sedan 

och sist? Varför? 

 

De får informationen först 

om vilka kriterier som gäller 

och sen jobbar man utifrån 

det. I slutändan tittar man på 

resultatet vad kunde man ha 

gjort och vad är det som 

upplevs mindre lyckat. Sen 

kan man ställa frågan varför. 

Och sen om man är villig att 

göra om en uppgift så kan 

det komma till godo.  

Först tittar jag på mina 

anteckningar, tänker igenom, i 

huvudet, alla de arbeten de har 

gjort. Jag tänker i bilder, det gör 

jag alltid, så ser jag en bild och 

tänker på hur den är gjord och 

sen försöker jag bilda mig en 

uppfattning om på vilken nivå 

den är skapad. Vi fyller i de här 

matriserna, där får man en ganska 

tydlig bild av var de hamnar. 

Ganska ofta är det klart och sen   

kan jag dra egna slutsatser ganska 

naturligt.  
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Hur okomplicerat 

är det för dig att 

bedöma dessa elever 

summativt i 

bildämnet? Finns 

det några fördelar 

med summativ 

bedömning i 

jämförelse med 

formativ? Hur blir 

det tydligt för dig? 

Jag upplever att många 

elever vill ha en summativ 

bedömning som en 

bekräftelse på vad dem 

gjorde. Elever vill gärna ha 

ett snabbt tips om hur man 

kan förbättra sitt arbete för 

att uppnå en högre nivå. I 

formativ bedömning får man 

vänta på slutbetyg eller 

betyget i sig en längre tid. 

 

Det är svårt att besvara därför att 

jag inte använder mig av 

summativ bedömning. Jag tycker 

att det bara finns fördelar med 

formativ bedömning. Jag tror 

också att eleverna mår bättre av 

detta, särskilt nyanlända slipper 

jaga poäng. De mår bättre när de 

vet vad jag tycker och jag kan 

tydliggöra hela processen.   

Upplever du att det 

kan förekomma 

några utmaningar 

under processen? 

Vilka moment är 

svåra eller 

annorlunda i din 

betygssättning av 

nyanlända i 

jämförelse med 

”vanliga” elever? 

Vad kan det bero 

på? 

 

Många gånger har jag olika 

storlekar på grupperna från 

17 till 30 elever. Så klart då 

försvinner ju de som 

behöver hjälp, man får inte 

den hjälp man behöver. 

Även vanliga elever lider av 

detta eftersom de inte får 

den önskade hjälpen.  

 

Jag tycker att det alltid är en 

utmaning med processen att sätta 

betyg, särskilt i början tyckte jag 

detta. Ibland är det jobbigt 

eftersom jag tänker i bilder så det 

blir inte alltid som jag har tänkt, 

att komma ifrån mitt eget 

tänkande, det blir som de har 

tänkt och det är det som är 

meningen. Allt är inte snyggt, det 

blir inte vackert och det är viktigt 

att förklara för eleverna att det är 

det som är grejen. 

Har du andra 

synpunkter eller 

funderingar vad 

gäller summativ 

bedömning i dina 

vardagliga 

pedagogiska 

handlingar? 

Jag funderar på att 

tidspressen gäller ämnet 

precis som andra ämnen. Jag 

upplever att det finns 

tidsbrist, stora grupper, svårt 

att hinna med. 

 

Jag tycker att det är rätt skönt att 

slippa summativ bedömning.  

 

3. Summering 

 Lärare A Lärare B 

Upplever du att det 

ställs några speciella 

krav på dig som 

pedagog att arbeta 

med nyanlända 

elever i jämförelse 

med ”icke-

nyanlända”? 

 

Jag upplever att det kan 

vara beroende på den 

lärare som eleven hade 

tidigare på mellanstadiet, 

om den läraren var 

engagerad, brydde sig om 

ämnet, så kan eleven ha en 

bättre plattform att stå på 

än de som hade ämnet som 

fritidsaktivitet. Om det var 

en intresserad lärare kan 

Ja, det gör jag. Bildämnet är ett av 

de ämnena som nyanlända elever 

kommer till först. De kommer till 

förberedelseklassen först, så är 

dem där ett tag, och sen går de ut i 

vissa övriga ämnen. Bildämnet är 

ett av de första ämnena om det inte 

är så att de har en skolbakgrund 

och kan matematik och engelska, 

då går de dit också. Men det är 

väldigt vanligt att de kommer till 

mitt och andra praktiska ämnen 
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eleven ha en bättre 

förkunskap. 

 

först. Så visst, detta ställer ett krav 

på mig för det är det första 

intrycket som de får av att vara i 

klassen och i undervisning. Sen 

ställs det krav på mig att jag måste 

kunna förklara ämnesspecifika ord. 

Bildämnet, är precis som andra 

praktiska ämnen. Det har sina 

speciella termer som är specifika i 

just detta ämne och det är inget 

vardagsspråk, palett till exempel 

eller liksom pensel. Det kan vara 

ett problem hur förklarar jag det, 

när man inte kan språket. Jag hade 

en elev och det var fel process för 

den eleven. Vi hade en 

spansktalande elev som kom 

plötsligt och han var med klassen 

på en gång och jag hade hans 

absolut första lektion på skolan och 

vi skulle jobba med graffiti. Vi har 

inga studiehandledare i spanska 

och en del elever läser spanska 

men de har inte jobbat med graffiti 

i spanska. Då fick jag verkligen en 

utmaning i att få honom att förstå 

hur man gör och vad en graffiti är. 

Han visste det inte på spanska och 

kunde inte engelska heller. Först 

försökte jag med kroppsspråk och 

bilder och sen försökte vi hitta ett 

översättningsprogram men det 

funkade inte eftersom han pratade 

en annan dialekt på spanska. Till 

slut gick jag och hämtade en 

spansktalande elev från annan 

klass som kunde hjälpa till lite.  

 

Anser du att det 

finns det några 

skillnader mellan 

bedömning av 

nyanlända 

respektive icke-

nyanlända elever i 

bildämnet? Vilka är 

i så fall de 

avgörande 

skillnaderna? Vad 

kan de bero på? 

 

De elever som har en 

förkunskap kan lättare 

hantera ämnet men 

samtidigt man får inte sätta 

in någon sorts handikapp, 

den som inte kan, ska 

kunna få ett bra betyg, 

trots att man inte presterat 

bara för att man inte har 

haft ämnet tidigare. 

 

Ja, det kanske gör det och jag är 

mer överseende. Jag kan vara så 

här om de gör uppgiften men 

kanske inte exakt uppgiften, och då 

kan jag se lite emellan. 

Huvudsaken är att de gör något. 

Det är liksom inom ramen för vad 

som ska göras. Så visst kan jag 

erkänna att jag gör skillnad på de. 

När språket inte räcker till får man 

göra små nödlösningar för att de 

ska ha en möjlighet att visa vad de 

kan. Det kanske de gör även om 

det inte är exakt som uppgiften. 

Bara de gör det som ingår i 
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kunskapskraven som jag vill att 

dem ska göra så tycker jag att det 

är bra. Sen kan jag tycka ibland att 

de inte ens försöker göra uppgiften 

utan sätter sig och gör samma sak  

som de alltid gör då kan det vara så 

att jag inte bedömer det.   

 

Vad har du för 

strategier för att 

bemöta eventuella 

utmaningar? 

 

En strategi kan vara att ha 

ett enskilt samtal med 

eleven för att förklara så 

här kommer det att fungera 

i skolan och även om du 

tycker att det här är svårt 

så måste vi tas igenom 

detta. Du måste försöka 

göra ditt bästa.  

 

Tyvärr är jag rätt ensam vad gäller 

bild i skolan. Min kollega och jag 

bedömer lite olika så det är ju 

väldigt svårt. Min strategi i SVA är 

att prata med andra lärare. Jag går 

med texter och annat och säger att 

nu har jag kört fast här. Jag frågar 

andra om deras åsikt. Det är 

jätteviktigt och jättenyttigt att få en 

annan bild av det hela. Jag känner 

att jag gärna vill ha någon att bolla 

med. Ibland om man är osäker kan 

man ta en diskussion med eleven, 

hur tänkte du här, kan du förklara 

varför du fann lösningen på det 

sättet.  

 

Vad skulle du vilja 

förändra och 

förbättra? 

 

Om jag fick förändra 

skulle jag vilja att det ska 

vara mindre antal elever i 

klasserna. Tiden är rätt så 

bra som den är, framförallt 

skulle det vara mindre 

elever i varje klass. 

Mer tid, självklart, hade varit 

jätteskönt och att få ha tillgång till 

studiehandledare under varje 

lektion i alla fall med de helt nya. 

Förra året hade jag mycket fler 

studiehandledare än vad jag har i 

år. Det märker jag att det gör 

skillnad i hur enkelt det är att 

förklara. Jag skulle även vilja 

förbättra mig själv att bli mer 

tydlig och mer öppen med min 

bedömning, ibland är jag inte så 

öppen med att det pågår en 

bedömning hela tiden, vilket 

eleverna inte alltid fattar. Jag vill 

att de ska förstå att jag tittar på allt. 

Jag vill ha mer tid att visa mina 

listor efter varje moment och 

förklara vad jag har sett. Jag vill att 

alla ska känna sig sedda.  
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3  Analys av resultatet 

Här analyseras resultatet genom sökandet av återkommande teman som presenteras 

under kategorier undervisningsdesign, engagemang, ensamhet, avvikande 

bedömningspraktiker, bedömningssyfte, inkludering och design av 

bedömningspraktiker.  

3.1  Undervisningsdesign 
 

Lärare B förtydligar lärandemålet till nyanlända elever på deras eget språk med 

hjälp av olika, studiehandledare som är tillgängliga på skolan. Detta görs med syfte 

att nyanlända elever ska uppnå en bättre förståelse av vad som är viktigt i skolan 

och i bildämnet.  

På grund av bristfälliga kunskaper i svenska språket väljer lärare B framförallt 

bara de viktigaste delarna av exempelvis skriftliga uppgifter som ska göras 

självständigt eller med hjälp av handledning för att den nyanlända eleven skall 

kunna förstå vad som krävs. Hen tillämpar olika relevanta anpassningar för elever 

med svårigheter oavsett om de är nyanlända eller icke. Med nyanlända elever är hen 

mer tolerant vad gäller omfattningen av uppgifter som görs i bildämnet. Även 

mindre insatser bedöms och räknas in om det är inom ramen för vad som ska göras.  

Lärare B:s pedagogiska handling stämmer överens med Skolverkets grundprinciper 

om en likvärdig utbildning som säger att undervisningen bör anpassas till elevers 

förutsättningar och behov i enlighet med elevernas tidigare erfarenheter, språkliga 

förmågor och förkunskaper.   

En liknande undervisande handling märks hos lärare A som klargör att samma 

kunskapskrav gäller för alla elever, men att man kan göra undantag för hur 

avancerat utförandet av uppgiften kan vara just för nyanlända elever och nöja sig 

med en lägre nivå. I början av varje uppgift får både nyanlända och icke-nyanlända 

elever information om vilka bedömningskriterier som gäller, vilket utmärker hens 

sätt att planera undervisningen.    
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3.2  Engagemang 
 

Lärare A möjliggör individuella träffar och samtal med nyanlända elever efter 

skoltid om det är orimligt att ta upp något i helgrupp under undervisningen eller om 

det finns ett behov av att förtydliga skolans övergripande ändamål. Om eleven är 

missnöjd med sitt resultat ger lärare A en möjlighet att göra om uppgiften, vilket 

tyder på hens engagemang att främja varje elevs lärande. 

Trots vissa utmaningar upplever lärare B att yrkessituationen med nyanlända 

elever är lärorik och positiv. Enligt hen lär man sig ständigt något nytt och utmanar 

sig själv att söka nya lösningar, exempelvis genom att visa bilder och kunna 

kommunicera med hjälp av visuellt stöd. Hens tillämpning av fungerande strategier, 

såsom ett översättningsprogram, anlitande av lämpliga studiehandledare eller 

inkludering av andra elever med samma modersmål för att kunna nå den nya eleven 

kännetecknar den lärarens engagemang. Lärare B vill ha mer tid och ett större antal 

studiehandledare i bildundervisning för att kunna förklara ämnet och skapa en bättre 

förståelse för dessa elever. Hen betonar även individuell utveckling i sitt 

pedagogiska arbete med nyanlända elever där hen vill utveckla ett bättre sätt att 

bemöta dessa elever och tydliggöra relevanta bedömningsaspekter för de.   

3.3  Ensamhet 
 

Lärare B saknar ett samarbete med sin kollega i bildämnet i sin 

bedömningspraktik men exemplifierar en fungerande strategi i svenska som 

andraspråk där lärarna praktiserar en kommunikation med andra lärare i samma 

ämne. Enligt hen är det viktigt att få andras synpunkter av hela 

bedömningssituationen. I bildundervisningen tar hen en diskussion med eleven för 

att kunna ta upp den aktuella problematiken.  

Lärare A ger inga belägg om hen samarbetar med andra lärare under 

problematiska bedömningssituationer, vilket kan förstås som att hens 

bedömningspraktiker saknar kollegialt samarbete.  
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3.4 Avvikande bedömningspraktiker 
 

Lärare A formulerar tydligt att under hens pedagogiska praktik förekommer 

situationer när en del av de nyanlända eleverna från andra kulturer ifrågasätter 

bildämnets relevans på grund av deras religiösa uppfattningar som förbjuder att 

avbilda exempelvis den mänskliga kroppen. Hen säger att ”en del gånger så kan 

eleverna uppleva att vissa bilder är rent av olämpliga att göra. Man har till och med 

sagt att det är ”haram” [det förbjudna]”. Ibland förekommer avvikande 

bedömningssituationer, när läraren måste bedöma en färdigställd uppgift eftersom 

eleven vill förstöra teckningen direkt efter den lektionen.  

Enligt lärare A är det inte en enkel yrkessituation i bedömningspraktiken på 

grund av den ojämna kunskapsnivån hos de nyanlända eleverna i kombination med 

bristande erfarenheter av bildämnet från tidigare skolgång eller ett annat synsätt på 

ämnet som oanvändbart och felaktigt. Hens möjlighet att hjälpa alla elever även 

nyanlända försämras på grund av varierande gruppstorlekar och tidsbrist. Bildämnet 

är inget undantag i denna problematik. Lärare A upplever att utmaningen med 

nyanländas bedömning i jämförelse med icke-nyanländas grundas på elevens 

förkunskapsgrad som ger en viss plattform att stå på i bildämnet. En bättre möjlighet 

att klara ämnet nu beror på elevens tidigare erfarenheter från mellanstadiet, där den 

bildlärarens engagemang, intresse för ämnet och kompetens var avgörande. Detta 

gör att eleven kan hantera ämnet bättre än de elever som har aldrig haft bildämnet. 

De sistnämnda eleverna jämförs av lärare A med funktionsnedsatta personer som är 

placerade i ämnet utan möjlighet att få ett bra betyg. Detta tyder på att lärare A 

särskiljer dessa två elevgrupper på grund av deras ojämna förkunskaper och olika 

möjligheter att nå alla kunskapskrav i bildämnet.   

Lärare B ser samma utmaning som rör nyanlända elevers tidigare 

skolerfarenheter i arbetet med bedömningen i bildämnet. Hen upplever att hens egen 

bild eller föreställning av en slutlig produkt skiljer sig en del från hur eleven har 

tänkt sig. För alla elever inklusive nyanlända är det viktigt att poängtera att inte allt 

behöver vara snyggt och vackert, det finns andra dimensioner som är betydelsefulla. 

Det ställs även speciella krav på hen som lärare eftersom bildämnet är ett av de 

ämnena där nyanlända elever kommer först. Det innebär att hen måste ge ett bra 

första intryck av skolan och bildämnet. Med detta följer även lärarens svårigheter att 
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kommunicera med dessa nyanlända elever och förklara olika ämnesspecifika 

begrepp utan att behärska deras språk, vilket kan upplevas som tidskrävande och 

ökar arbetsbelastningen hos lärare B.   

 Lärare B uttrycker att det finns skillnader i vilka kunskapskrav som ska 

bedömas hos olika elevgrupper. Med nyanlända är hen mer tolerant vad gäller 

omfattningen av uppgifter. Även mindre insatser bedöms och räknas in om det är 

inom ramen för vad som ska göras.   

3.5  Bedömningssyfte 
 

Enligt lärare A riktas formativ bedömning till den enskilda eleven utan någon 

generalisering. Lärarens förhållningssätt i den bedömningsformen ryms i elevernas 

autonoma beslut om vad som kan förbättras för att genomföra ett bra arbete på ett 

självständigt sätt.  

Hos lärare B ligger fokuset på de nyanländas process och deras problemlösning 

med syfte att vidareutveckla sina arbeten alltså formativ bedömning. Detta 

tydliggörs av hen för alla elever, men hen inser att det är svårt för vissa nyanlända 

elever att förstå sig på det svenska skolsystemet. Även deras förståelse av vad 

formativ bedömning syftar på, i jämförelse med summativ bedömning, är 

otillräckligt, vilket gör att ett betyg är enklare att uppfatta. Lärare B undviker 

summativ bedömning förutom när det sätts ett slutbetyg. Förra årets försök att 

använda den bedömningsformen saknade relevans där både lärare B och lägre 

presterande elever bedömde det som meningslöst och stressande med olika prov och 

poäng.  

I sin summativa bedömningen differentierar lärare B inte sina elever och ser 

inga skillnader under bedömningen. Detta skiljer sig från lärare A som menar att de 

nyanländas bristfälliga kunskaper i bildämnet komplicerar summativ bedömning i 

jämförelse med icke-nyanlända. Lärare A inser även fördelen med summativ 

bedömning som visar på elevernas vilja att få en konkret bekräftelse på vad man har 

gjort. Eleverna efterfrågar ett snabbt råd om hur man kan förbättra sitt arbete för att 

uppnå en högre nivå. Den framåtsyftande feedbacken förekommer inte under 

arbetsprocessen utan i slutet vid färdigställd uppgift, vilket innebär att lärare A:s 

användning av formativ bedömning förekommer i slutliga reflektioner över arbetet, 
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medan lärare B tillämpar formativ bedömning under hela arbetsprocessen. Dessa 

olika användningssätt av formativ bedömning skapar olika förutsättningar för 

elevernas lärande.   

3.6 Inkludering 
 

I frågan om elevernas inkludering i bedömningsprocessen betonar lärare A hänsyn 

till klasskamraters synpunkter med intentionen att vidareutveckla sitt arbete. Läraren 

lägger tonvikt vid nyanländas kunskapsökning som kan uppnås genom deras 

prövande av nya material och varierande ämnesområde samt utökning av egen 

självständighet i bildämnet. I slutet av arbetet ställer lärare A frågor till varje elev 

om en eventuell förbättring av slutfört arbete eller ger möjligheten att göra om 

uppgiften.  

Lärare B inkluderar inga elever i bedömningsprocessen på grund av 

tidsbristen, men försöker tydliggöra sitt bedömningsunderlag då processen står i 

fokus. Hens önskemål är att diskutera denna process personligen med varje elev. 

3.7  Design av bedömningspraktiker 
 

I formativ mening använder lärare B egendesignade anteckningar där 

information om elevernas arbetsgång och prestation väger tyngre än betyg. I 

praktiska handlingar, exempelvis vid återkopplingar i undervisningen, använder hen 

kroppsspråk och mimik som kommunikationsmedel. Denna erfarenhet framgår av 

lärarens sätt att undervisa i svenska som andraspråk där dessa strategier används 

regelbundet och fungerar som en kompensation för de bristande möjligheterna att 

kommunicera verbalt. Lärare B bedömer hela processen genom att observera 

nyanländas och icke-nyanländas sätt att arbeta, deras förmåga att lösa problem och 

kunna utmana sig själv samt att vara nyskapande. Det tankesättet anknyts till hens 

universitetsutbildning där dessa premisser ansågs centrala i bedömningsprocessen.  

I summativ mening, när det slutgiltiga betyget sätts, sammanväger lärare B 

varje elevs prestation och lösta uppgifter i enlighet med kunskapskraven och de 

egna anteckningarna. Sen hjälper ifyllda obligatoriska bedömningsmatriser lärare B 

att skapa sig en egen bild och betygsätta elevernas resultat. 
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 Lärare A designar också egna anteckningar där elevernas självständighet i 

arbetsprocessen av alla utförda uppgifter dokumenteras, vilket utgör ett viktigt 

kriterium i bedömningsprocessen hos den läraren.  
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4 Tolkning av resultatet 

Tolkning av resultatet redogörs med stöd av mina teoretiska utgångspunkter. Detta 

avser ett designteoretiskt perspektiv rörande didaktisk design och design av 

utvärderingsinstrument och bedömningspraktiker samt Vygotskys teori om den 

närmaste utvecklingszonen och Bachtins talaktsteori.  

4.1 Didaktisk design 
 

Av resultatet framgår det tydligt att båda lärarna i undervisningssammanhang agerar 

som ”designers”. Detta syns i deras svar där de förklarar hur de brukar 

individanpassa sina upplägg, tänka igenom sina planeringar och använda olika 

tillgängliga resurser. Utifrån ett designteoretiskt perspektiv betraktas denna typ av 

lärare som designer genom sitt omprövade sätt att organisera lektioner, utnyttja 

klassrummet och alla möjliga resurser för att främja lärandet. (Selander & Kress 

2017, 24) I linje med detta säger jag att dessa lärare motsvarar beskrivningen av 

”designers” på grund av individuellt utvecklade didaktiska lösningar i 

bedömningspraktiker. Även utformningen av egna bedömningsmallar och 

individuella metoder gällande bedömning bidrar till en bättre utveckling av elevers 

lärande som används i stor utsträckning av lärare B och relaterar till begreppet 

erkännandekulturer, som ingår i didaktisk design 3. (ibid., 24) Även lärare A tar 

hänsyn till sina egna anteckningar vid betygssättning vilket påverkar själva 

bedömningen som är beroende av erkännandekulturer (ibid., 149). Deras 

självständigt utformade bedömningsanteckningar förstår jag som ett exempel på en 

utvecklad didaktisk design och en kreativ lösning av bedömningssituationer. Bägge 

lärarna bedömer inom ramen för kunskapsmålen men deras individuella praktiker 

och bedömningskriterier är annorlunda med hänsyn till alla elever. Enligt 

designteoretiskt perspektiv bör skolans erkännandekultur innehålla varierande 

bedömningspraktiker, såsom olika kriterier eller betygsskalor (ibid., 44). Lärare A:s 

centrala bedömningskriterier formuleras som självständighet, experimenterande 

inom olika ämnesområde och tekniska färdigheter i bildämnet, medan lärare B:s 

centrala bedömningskriterier är problemlösning, prestation och kreativitet. Enligt 

mig har dessa bedömningskriterier olika inflytanden på alla elevers slutbetyg på 

grund av olika fokus på vad som bedöms alltså vilka erkännandekulturer som ingår.  
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Ett mer designinriktat arbetssätt märks hos lärare B då hens svar är mer 

utförliga med exemplifieringar av olika praktiska moment både vad gäller 

bedömningssituationer men även vad gäller bemötandet av nyanlända elever och 

viljan att nå dessa elever bättre. Lärare B re-designar sitt sätt att forma fungerande 

lärprocesser hos alla elever. Den lärarens undervisningsdesign är koncentrerad på 

formativ bedömning. Det skiljer sig från lärare A som lägger fokus på en summativ 

bedömning och ger mindre belägg för hur hen arbetar i formativt syfte.  

Tecken på didaktisk design är mindre tydliga hos lärare A, men det hen säger 

angående undantag ”för hur pass avancerat uppgiften behöver vara” tyder enligt mig 

på lärarens inställning att skapa förutsättningar för lärande och agera som designer i 

sin utformning av undervisningen.  

4.2 Design av utvärderingsinstrument och bedömningspraktiker 
 

Enligt modellen design av en lärsekvens är situationen, präglad av situerade 

normer och resurser av lärande, en utgångspunkt för en uppgift. Situationen sätter 

igång en process som transformerar informationen till en representation och bildar 

en transformationscykel (Selander 2008, 14). Enligt min bedömning har dessa två 

lärare i princip samma yrkessituation vad gäller inramade normer och tillgängliga 

resurser i bedömningssituationer med nyanlända elever, men deras individuella 

processer för att omvandla informationen, i detta fall undervisningens utformning 

och betygssättning, är olika. Deras enskilda representationer, just egna 

bedömningspraktiker, skiljer sig enormt från varandra. Den ena läraren använder en 

kroppslig kommunikation och andra hjälpmedel i form av studiehandledare i 

formativt bedömningssyfte, medan den andra läraren lämnar mer utrymme för 

självständigt arbete och eget prövande som bedöms mer summativt. I detta 

sammanhang anser jag att deras elever producerar eventuellt olika representationer i 

samband med annorlunda situerade lärsituationer som följs av en särskild 

undervisningsdesign och ett planerat bedömningssyfte.  

Lärande som en skapande och levande process lägger tonvikten på prövning, 

förståelse och nyskapande (Selander & Kress 2017, 45) vilket förtydligas i lärare 

B:s uttalande där hen vid flertalet tillfällen betonar betydelsen av själva 

arbetsprocessen och idéutvecklingen istället för det slutliga betyget. Lärare A 
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anmärker också vid några tillfällen att nyanlända elever måste anstränga sig och 

utveckla sina kunskaper oavsett svårigheter under lärandeprocessen. Jag tolkar detta 

som att bägge lärarna inser att lärandet är en levande process vilket tydliggörs till 

deras elever.   

Vad gäller den första tranformationscykeln, där fokus ligger på formativ 

bedömning, är det värt att poängtera att resultatet visar att det finns skillnader 

mellan hur lärarna kommunicerar med eleverna i bedömningssammanhang. I 

formativ mening, som tydliggörs i den första transformationscykeln, använder lärare 

A det formativa samtalet sporadiskt, efter skoltid, oftast i samband med 

betygsättning där synpunkter på hur arbetet kan förbättras och utvecklas mer 

framkommer. Hen använder inga extra resurser än sig själv när hen möjliggör 

speciella träffar med nyanlända elever och inkluderar de i bedömningsprocessen, 

trots att begrepp som resurser och transformering är centrala i den första 

transformationscykeln (Selander & Kress 2017, 151). Lärare B använder däremot 

ständigt varierande resurser när hen tydliggör lärandemålen och förklarar hens 

bedömningsprocess för nyanlända elever. Detta sker mest i formativt syfte alltså i 

den första transformationscykeln. Enligt mig betyder det att dessa lärare utnyttjar 

olika resurser i den formativa bedömningen och på det sättet ger olika anvisningar 

till sina elever under arbetsprocessen.  

I den andra transformationscykeln, där pågår slutsummering av representation, 

det vill säga arbete och dess resultat, i form av betygsättning och metareflektion 

(Selander & Kress 2017, 154) framstår lärare A som mer engagerad i denna typ av 

bedömning än lärare B. Lärare A säger att sammanvägning av slutliga betyget 

bestäms i enlighet med ifyllda anteckningar som dokumenterar självständigt utförda 

uppgifter av elever. Hens resonemang i slutet av varje uppgift med enskilda eleven 

förefaller enligt mig vara en metareflektion, där man diskuterar arbetsgång och 

möjlighet till dess förbättring. Den metareflektionen aktualiseras i den andra 

transformationscykeln som en viktig del av arbetets slutsummering (ibid., 154).  

I lärare B:s svar framgår att i processen av slutbetygssättning på nyanlända 

elevers arbete pågår en egen metareflektion som omfattar hens inre bilder av utförda 

uppgifter. Dessa inre bilder tillsammans med formella bedömningsmatriser utgör en 

grund för det slutgiltiga betyget hos lärare B. Hen säger att ”jag tänker igenom i 

huvudet alla de arbeten de har gjort. Jag tänker i bilder…och sen försöker jag bilda 
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mig [en uppfattning om] på vilken nivå den [alltså bilden] är skapad”. Jag upptäcker 

ett liknande moment av metareflektion i lärare A:s slutbetygssättning där hens 

beslut grundas på helhetsbilden av elevernas gjorda arbeten, dokumenterade i egna 

anteckningar.  

Utifrån ett designteoretiskt perpektiv består en transformationscykel av någon 

transformation och ny gestaltning. Nya möjligheter uppstår när nya gestaltningar 

innehåller förändrade och nya processer. Människors interaktion och pågående 

kommunikation tydliggör aktivitetens mål. (Selander & Kress 2017, 110) I resultatet 

framgår att det inte finns någon interaktion och dialog mellan lärare A och lärare B 

när det uppstår svårigheter i bedömningsprocessen. Istället söker lärare B samarbete 

med kollegor i andra ämnen på skolan för att kunna tydliggöra aktivitetens mål som 

i detta fall enligt min bedömning avser avvikande bedömningspraktiker. Därför 

tycker jag att lärare B:s nya möjligheter att utveckla bildämnets aktuella frågor med 

andra bildlärare är begränsade, vilket tyder på att lärare A och lärare B utövar var 

sitt bildpedagogiska arbete utan samverkan.  

4.3 Vygotskys teori om närmaste utvecklingszonen 
 

Enligt Vygotsky och hans teori om den närmaste utvecklingszonen i 

bedömningssammanhang framhävs en distinkt betydelse av granskning av den 

nuvarande utvecklingsnivån hos minderåriga för att kunna starta undervisningen på 

en relevant nivå (Vygotsky 1978, 89). I min empiri reflekterar och inser bägge 

lärarna att det är viktigt att relatera till de nyanländas bakgrund och befintliga 

förkunskaper i bildämnet vilket enligt mig stödjer Vygotskys den närmaste 

utvecklingszonen. Lärare A uttalar det några gånger och upplever att just elevernas 

förkunskapsnivå påverkar hens bedömningspraktik och kräver anpassningar i 

undervisningen och framkallar svårigheter att arbeta med de. Lärare B är medveten 

om de nyanländas språkliga besvär och förenklar följaktligen deras skriftliga 

uppgifter genom att reducera deras omfång samt erbjuder ett språkligt stöd på 

elevens eget modersmål i syfte att främja de nyanländas kunskapsutveckling. Enligt 

min tolkning i reflektioner över sina bedömningspraktiker framstår bägge lärarna 

som villiga att utöka nyanländas progression i bildämnet och tar hänsyn till deras 

bakgrund och möjligheter.  
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Lärare A inser att elevernas tidigare förkunskaper är avgörande för att klara 

bildämnet. Även Vygotsky säger att lärande och utveckling är två olika processer 

som utövar inflytande på varandra. Det behövs en viss mognad för att kunna 

utvecklas vidare. (Vygotsky 1978, 84) I lärare A:s tidigare pedagogiska erfarenheter 

fanns avvikande situationer med nyanlända elever som kunde komplicera 

undervisningen. Deras kunnande kunde ligga ”på ett barns nivå trots att de var 

placerade i årskurs 7, 8 eller 9”. Enligt mig tyder detta på lärare A:s pedagogiska 

medvetande om de nyanländas mognad och relevanta förkunskaper som krävs i 

bildämnet. Dessa elevers förutsättningar borde motsvara den kunskapsnivå som är 

relevant för årskursen.  

4.4 Bachtins talaktsteori  
 

I Bachtins teorin om dialogiska mötet mellan olika kulturer är viktigt att behålla sin 

egen karaktär och sin öppenhet med avsikt att berika varandra (Bachtin 1991, 13). 

Lärare B har ett öppet sinne och tycker att yrkessituationen är berikande och lärorik 

i sitt pedagogiska mötet med nyanlända elever, vilket kan jämföras med det 

dialogiska mötet mellan olika kulturer. Hens bemötande av nyanlända elever och 

utvecklade egna praktiska lösningar i samband med varierande pedagogiska 

situationer tyder enligt mig på en ömsesidig kommunikation som gynnar både parter 

och förstås som berikande.  

4.5 Sammanfattning  
 

Resultatet visar att den största likheten i lärarnas bedömningspraktiker bottnar i 

deras engagemang och individuellt utformade anpassning för nyanlända elever som 

presenteras under undervisningsdesign. Det framgår av dessa lärares svar, när de 

beskriver på vilket sätt de använder egna utarbetade förhållningssätt för att 

undervisa till dessa elevgrupper i jämförelse med icke-nyanlända elever. Detta tyder 

på att bägge lärarna är designers i sina didaktiska handlingar i enlighet med ett 

designteoretiskt perspektiv. Dessa lärare re-designar sin undervisning efter 

nyanlända elevers förkunskaper i jämförelse med icke-nyanlända som har rätt 

kompetens i bildämnet.  
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I engagemanget framkommer lärarnas strävan att nyanlända elever skall nå 

kunskapsmålen och utvecklas i bildämnet. Detta görs med hjälp av tydliga 

förklaringar om vad som är obligatoriskt och vilka krav som ställs i det svenska 

skolsystemet. Även om det förklaras på olika sätt av dessa lärare, menar jag att 

lärare B använder extra kommunikativa resurser som studiehandledare samt eget 

kroppspråk och lärare A förmedlar det självständigt, återstår det faktum att det är en 

liknande handling. I ljuset av Bachtins teori om dialogiska mötet framstår lärare B 

som mer öppen, flexibel och idérik i sitt bemötande av nyanlända elever.  

Förutom engagemang finns även ensamhet i lärarnas pedagogiska handlingar. 

Det uttalar mest lärare B som saknar samarbete med andra bildlärare. Detta tolkas 

med transformationscykeln som skapar nya möjligheter i samband med interaktion 

mellan individer.  

Nästa gemensamma företeelse i bedömningspraktiker är lärarnas förståelse om 

de nyanländas bristfälliga skolgång och varierande förkunskaper i bildämnet, vilket 

påverkar lärarnas undervisning och bedömning. Detta tydliggörs i deras avvikande 

bedömningspraktiker som avser olika faktorer. Det förknippas till Vygotskys teori 

om den närmaste utvecklingszonen som betonar vikten av att anpassa 

undervisningen efter barnets utvecklingsnivå. Bägge lärarna är eniga i frågan om 

tidsbristen och svårigheterna att hinna med alla moment i ämnet, vilket 

problematiserar deras praktiska handlingar med nyanlända elever.  

Inkludering tar upp de nyanlända elevernas deltagande i bedömningsprocessen 

där bägge lärarna ger feedback på deras arbete, men vid olika tillfällen under 

arbetsprocessen. Tolkningen avser olika transformationscyklar och dess moment 

beroende på valet av bedömningssyfte. 

Den största skillnaden som rör lärarnas bedömningspraktiker syns i deras 

bedömningssyfte. Lärare A fokuserar på summativ bedömning och betonar 

självständigt arbetssätt samt organiserar sin pedagogiska verksamhet utifrån det. 

Den läraren agerar mest i den andra transformationscykeln som står för 

slutsummering enligt designteoretiskt perspektiv. Lärare B arbetar mest i formativt 

syfte och poängterar hela processens betydelse och inte det slutliga resultatet vilket 

gör att hen prioriterar den första transformationscykeln mer i sin 

bedömningspraktik. Den skillnaden speglas även i deras kommunikationssätt med 

nyanlända där lärare B ständigt använder hela sin kropp och andra resurser, medan 
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lärare A är mer återhållsam i sina uttryck. Det betyder att deras bedömnings 

budskap varierar på grund av agerandet i olika transformationscyklar vare sig det 

syftar på formativ eller summativ bedömning. Även lärarnas uppfattning om sin 

yrkessituation skiljer sig åt. Lärare B inser att den situationen är lärorik och 

utvecklande, medan lärare A lägger fokus på svårigheterna i att bedöma nyanlända 

elever på grund av deras tidigare bristfälliga skolgång. Deras re-design av 

lärandeprocesser som påverkar bedömningspraktiker har olika formuleringssätt. I 

utmaningen med bedömning anser lärare A att problemet relaterar till stora 

elevgrupper medan lärare B hänvisar till estetiska uttrycksskillnader i bildarbetet.  

Skillnaden finns även i design av bedömningspraktiker där dessa lärare skapar  

egna bedömningsmallar. Lärare B är mer innovativ i sin utformningsdesign, men 

även lärare A för egna anteckningar i bedömningssyfte. Detta relaterar till det 

viktiga begreppet erkännandekulturer, som är en del av bedömningspraktik enligt 

det designteoretiska perspektivet.  
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5  Diskussion av resultatet 

I undersökningen var mitt syfte att svara på frågan vilka variationer av 

bedömningspraktiker som förekommer vid bedömning av nyanlända elever i 

jämförelse med icke-nyanlända. För att besvara denna fråga använde jag en 

hermeneurisk metod och en tematisk analys som vilar på beskrivande ansats. 

Resultatet tolkade jag i ljuset av ett designteoretiskt perspektiv som angår didaktisk 

design och andra sociokulturella teorier rörande dialogicitet och den närmaste 

utvecklingszonen.  

 Enligt mig speglar resultatet två nyanserade bilder av samma didaktiska 

situation som ingår i bedömningspraxis. Jag intervjuade två lärare som arbetar på 

samma skola och undervisar alla elever, bland annat nyanlända i bildämnet. Det 

mest intresseväckande i resultatet är att dessa lärare utövar helt olika 

bedömningspraktiker eftersom deras bedömningssätt och bedömningssyfte är olika. 

En faktor som är utmärkande är att lärare B bidrog till mer detaljerade och 

exemplifierade svar under intervjuns inspelning och gav mig mer information vad 

gäller hens bedömningspraktik med avseende på alla elever. Materialets omfång 

syns tydligt i resultatsavsnittet som presenteras i tabellsform. Den faktorn hade 

inverkan på mitt undersökningsresultat där jag kunde få en mer övergripande bild av 

lärare B:s bedömningspraktik.  

Den totala bilden av resultatet kan uppfattas som uppdelat. Lärare B:s 

bedömningspraktik för nyanlända elever upplevs som mer transparent, öppet, bra 

bemötande med fungerande individuella undervisningsanpassningar och utvidgad 

förståelse för elever med svårigheter i skolan. Lärare B ser inga skillnader i 

bedömningspraxis vad gäller nyanlända elever och omringar alla elever med 

svårigheter i en homogen grupp. I lärare A:s bedömningspraktik lyfts utmaningar 

fram med nyanlända elever på grund av deras ojämna förkunskaper. Hos hen 

betonas betydelsen av nyanlända elevers slutliga arbete och det läggs mindre fokus 

på processen där slutbetyget uttrycks som bekräftelse på det man har gjort. Jag 

kunde inte finna mycket belägg för hur lärare A:s relationer med nyanlända elever 

byggs upp, hur kommunikationen sker och vilket resonemang som finns i 

bedömningsprocessen i jämförelse med den andra läraren, som kunde uttrycka sig 

mer detaljrikt och öppet i sina svar.  
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I min undersökning upptäckte jag en avgörande omständighet i 

bedömningspraktiken som särskilt aktualiserar bedömningssyfte. Enligt mig kan det 

skilda valet av bedömningssyfte bottna i deras tidigare utbildning. Formativ 

bedömning i skolans sammanhang framträder som en nyare bedömningsform som 

omfattar olika bedömningsparadigm och avser bedömning för lärande. Resultatet 

visar att den läraren som har en äldre utbildningsbakgrund är van att arbeta på ett 

mer summativt sätt som lyfter bedömning av lärandet, medan den nyligen utbildade 

läraren använder sig av ett formativt bedömningssätt i större utsträckning och 

främjar bedömning för lärandet. Detta val formar två olika pedagogiska paradigm 

och bidrar till olika sätt att utveckla nyanlända elevers lärande och kunskaper i 

jämförelse med icke-nyanlända. Även lärarnas omfattande åldersskillnader, olika 

arbetslivserfarenheter och kön är betydande element som kan påverka deras 

arbetssätt och kommunikationsstil, vilket jag tolkar som en generationsfråga och en 

individuell personlighet. Liknande faktorer påverkar slutgiltiga bedömningar av 

elever och tas upp i den tidigare nämnda teorin om betygsättning av McMillans 

(2003) som urskiljer interna faktorer såsom lärarnas värderingar och 

undervisningsfilosofi samt lärarnas syn på elevernas individuella skillnader.   

En positiv aspekt av mitt resultat är att bägge lärarna uttrycker stort 

engagemang och intresse för bildämnet. Detta tydliggörs i deras svar där lärarna vill 

öka förståelse och utveckla ämneskunskaper hos nyanlända elever som saknar denna  

kompetens. Detta utvecklas med hjälp av visuell kommunikation, speciellt 

anpassade uppgifter och extra tillgängliga resurser vilket argumenteras av lärarna 

som nödvändiga och lärandefrämjande för dessa elever. På det sättet framstår bägge 

lärarna som kompetenta och drivna pedagoger oavsett de varierande pedagogiska 

situationer de utsätts för. De är även villiga att bemöta nya utmaningar i bildämnet. 

Lärarnas bedömningspraktiker förändras och anpassas efter nyanlända elevgrupper 

och deras ambition att skaffa nya oftast oprövade bildkunskaper. Olika pedagogiska 

utmaningar med nyanlända elever kräver nya problemlösningar och ställer nya krav 

på lärarna vilket i längden kan re-designa själva bildämnet. Enligt mig är det viktigt 

att alla lärare är kunniga i att re-designa sin undervisning och sitt förhållningssätt till 

nyanlända elever, vilket behövs i nutidens snabbt förändrade globala värld. Jag 

tolkade en del av resultatet i ljuset av ett designteoretiskt perspektiv där lärande 

förstås som en skapande process med fokus på utredning, förståelse, design, 
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omformning och kreativitet. Dessa utgångspunkter hittade jag i lärarnas uttryck som 

visar deras förståelse och analysförmåga i form av egendesignade 

undervisningsformer och kreativa lösningar i bedömningspraktiker. Resultatets 

tolkning i ljuset av det perspektivet gav mig en utvidgad bild och ett bättre förståelse 

av bedömningspraktiker för nyanlända elever, där design inriktad förmåga att kunna 

lösa ett problem är väsentlig i många pedagogiska situationer. 

Det som är framstående i resultatet är att jag kunde tillämpa transformations 

modellen både på lärarna som utövar bedömningen i bildämnet, det vill säga hur de 

löser den nya situationen med nyanlända elever, men även på deras elever som 

deltar i sådana utformade undervisningar för att lära sig. 

Ett annat element i resultatet är att bildämnet enligt lärare B framstår som ett 

ämne representativt för svensk skola där nyanlända elever placeras först. Det ställer 

nya språkliga och pedagogiska krav på läraren och formar  det första intrycket av 

svensk skola hos nyanlända elever. Det utmanande i den situationen är att läraren 

måste hitta fungerande lösningar under hela lärandesprocessen inklusive 

bedömningen. Denna omständighet utmanar bildlärarens kompetens och kreativitet 

vilket jag tolkar som en komplicerad och utsatt yrkessituation för bildlärare 

generellt.  

 Jag skulle gärna vilja finna mer belägg för ett kollegialt lärande i bildämnet 

som borde utövas av alla kollegor under bedömningspraktiker vilket förstås som en 

mindre positiv aspekt i min undersökning. Enligt resultatet är det tydligt att ett 

sådant samarbete saknas mellan de två lärarna och detta upplevs enligt den ena 

läraren som ett hinder att utvecklas som pedagog och bedriva en bra 

bildundervisning. Det tyder även på bildlärares ensamhet i sina pedagogiska 

handlingar och utveckling av individuella undervisningsformer utan exempelvis 

andra kollegors kritiska synpunkter i alla möjliga sammanhang till och med 

bedömning. 

Vad gäller nyanlända som elevgrupp utformas uppfattningar att den gruppen är 

avvikande i jämförelse med icke-nyanlända vilket speglas i lärarnas olika 

bedömningspraktiker. Lärare B ser inte så stor skillnad mellan elever inklusive 

nyanlända och utövar en allmängiltig men ändå individuell bedömningspraxis, 

medan den andra läraren ser mera utmannade moment i sitt arbete med 

bedömningen vad gäller nyanlända elever och upplever det som en komplicerad 
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pedagogisk situation. Detta har en viss likhet med tidigare nämnda Grubers 

forskning från år 2008 Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionella praktiker. 

Hennes forskningsresultat visar att skolpersonal, framförallt lärare, utövar en praktik 

som delar in eleverna i svenska och invandrare.  

I kommande forskning finns utrymme för att belysa andra pedagogiska 

moment som utövas av kollegor som undervisar i likadana ämnen med antingen 

nyanlända elever eller alla deltagande elever och hur deras samarbete kan utveckla 

både ämnet och pedagogerna. Annat undersökningsområde kan röra kulturella 

elevers skillnader som syns i blandade elevgrupper och hur det kan påverka 

bildämnet och lärandet hos alla elever. Dessa frågor bör undersökas i nationell och 

internationell forskning.   

Slutligen kan jag sammanfatta att mitt resultat visar en varierad bild av dessa 

två lärares individuella bedömningspraktiker i bildämnet som rör nyanlända i 

jämförelse med icke-nyanlända elever. Dessa lärares bedömningssituationer upplevs 

som utmanande och delvis lärorika i deras pedagogiska handlingar. Tillämpade 

bedömningspraktiker beror på olika faktorer men framförallt grundas dessa på valet 

av bedömningssyfte som relaterar till tidigare inskaffad utbildning och 

arbetlivserfarenhet, föredragna pedagogiska visioner och undervisningsdesign samt  

utvalda resurser för att kommunisera med nyanlända elever. Nämnda 

omständigheter har betydelse för de nyanländas utveckling och lärandeprocess 

genom specifikt anpassade undervisnings- och bedömningsformer i bildämnet. 
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Figurförteckning 

Fig.1 Utifrån McMillans (2003) teori om betygsättning (egen design) 

Fig.2 Lärandets elementära form (Selander 2008, 15) (egen design) 
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Bilaga 1.  

Intervjufrågor avser två teman: formativ och summativ bedömning av 

nyanlända 

Tema 1: Formativ bedömning av nyanlända  

a) Vad ingår i ditt pedagogiska arbete när du använder formativ bedömning till 

nyanlända elever?  

b) Upplever du att du måste tydliggöra lärandemålen till de nyanlända 

eleverna? 

c) Anpassar du din undervisning i samband med nyanlända? Hur i så fall? 

d) Använder du någon särskild strategi eller ett annat tankesätt under formativ 

bedömning? Vad syftar du på? 

e) Hur brukar du inkludera eleverna i bedömningsprocessen? 

f) Hur ser det ut i praktiken, hur och vad bedömer du? Vad beror dina val på? 

Kan du exemplifiera?   

g) Finns det några fördelar med formativ bedömning av nyanlända just i 

bildämnet? Hur lärorik är den yrkessituationen för dig och varför? 

h) Uppstår några specifika svårigheter eller problem när du arbetar formativt 

med nyanlända? Vilka i så fall? Varför? 

i) Finns det andra viktiga praktiska moment i formativ bedömning du vill 

lägga till? 

Tema 2: Summativ bedömning av nyanlända 

a) Hur ser en summativ bedömning ut vad gäller nyanlända? På vilka grunder 

sätter du betyg? Finns det undantag från enstaka mål eller kriterier vid 

bedömningen? Upplever du att det finns skillnader mellan nyanlända och 

”icke-nyanlända” elever? 

b) På vilket sätt arbetar du när du sätter slutbetyg? Har du någon metod eller 

modell när du gör en sammanvägning av kunskapsomdömen? 

c) Hur ser din arbetsgång under denna process? Vad gör du först, sedan och 

sist? Varför? 

d) Hur ser en summativ bedömning ut vad gäller nyanlända? På vilka grunder 

sätter du betyg? Finns det undantag från enstaka mål eller kriterier vid 
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bedömningen? Upplever du att det finns skillnader mellan nyanlända och 

”icke-nyanlända” elever? 

e) På vilket sätt arbetar du när du sätter slutbetyg? Har du någon metod eller 

modell när du gör en sammanvägning av kunskapsomdömen? 

f) Hur ser din arbetsgång under denna process? Vad gör du först, sedan och 

sist? Varför? 

g) Hur okomplicerat är det för dig att bedöma dessa elever summativt i 

bildämnet? Finns det några fördelar med summativ bedömning i jämförelse 

med formativ? Hur blir det tydligt för dig? 

h) Upplever du att det kan förekomma några utmaningar under processen? 

Vilka moment är svåra eller annorlunda i din betygssättning av nyanlända i 

jämförelse med ”vanliga” elever? Vad kan det bero på? 

i) Har du andra synpunkter eller funderingar vad gäller summativ bedömning i 

dina vardagliga pedagogiska handlingar? 

3. Summering 

a) Upplever du att det ställs några speciella krav på dig som pedagog att arbeta 

med nyanlända elever i jämförelse med ”icke-nyanlända”? 

b) Anser du att det finns det några skillnader mellan bedömning av 

”nyanlända” respektive ”icke-nyanlända” elever i bildämnet? Vilka är i så 

fall de avgörande skillnaderna? Vad kan de bero på? 

c) Vad har du för strategier för att bemöta eventuella utmaningar? 

d) Vad skulle du vilja förändra och förbättra? 
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Bilaga 0 

Termin: HT18 

Ämne: Bildpedagogik 

Nivå: G2E  

Kurskod: 2UV90E 

ABSTRACT  

Författare: Violeta Karpaviciene 

Titel: Bedömningspraktiker för nyanlända elever 

Undertitel: Designdidaktiska aspekter av bedömningsprocessen för nyanlända elever 

inom bildämnet 

 

Engelsk titel: Assessment practices for newly arrived students 

Undertitel på engelska: Design-didactic aspects of the assessment process for newly 

arrived students in the subject of Art  

Antal sidor: 46 (bilagor inte inräknade) 

Syftet med studien är att undersöka och förstå vilka variationer av 

bedömningspraktiker som förekommer vid bedömning och betygsättning av 

nyanlända elever i jämförelse med icke-nyanlända i bildämnet. Studiens empiri har 

samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fokus på summativ och formativ 

bedömning samt aktuella fördelar och nackdelar i bedömningspraxis utifrån ett 

lärarperspektiv. Analysmetod av studiens empiri har genomförts med en 

hermeneutisk metod. Resultatet visar på ett antal variationer av lärarnas 

bedömningspraktiker av nyanlända elever. Specifikt rörande utmanande och lärorika 

bedömningspraxis som framkommer i intervjuerna, vilka kategoriseras och redovisas 

i form av undervisningsdesign, engagemang, ensamhet, avvikande 

bedömningspraktiker, bedömningssyfte, inkludering och design av 

bedömningspraktiker.  
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