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1. Inledning

1.2 Ämnesval
Skolan har i uppdrag att utbilda elever och hjälpa dem att tillägna sig och utveckla kunskaper. 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 skall 

undervisningen vara utformad på ett likvärdigt sätt, oavsett var i Sverige den bedrivs och 

samtidigt ska den rätta sig efter varje elevs förutsättningar och behov.  Det innebär att skolan 

ska ta särskilt ansvar för elever som av olika skäl bär på svårigheter och inte kan nå målen. 

(Skolverket 2011a, 8) Skolans värdegrund utgår från alla människors lika värde, vilket 

betyder att ingen ska utsättas för diskriminering oavsett ”kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning” (ibid., 7). Skolan ska bidra till och öka förståelsen för andra människor. 

(Skolverket 2011a) Hur den svenska skolan bedrivs är en viktig del utav studiens ämnesval.

Intresset för studien kommer från min verksamhetsförlagda utbildning (VFU), som är en del 

av lärarprogrammet. VFU innebär att lärarstudenter följer en eller flera pedagoger under sin 

utbildning och praktiserar sina teoretiska kunskaper i sitt ämne. Under VFU:n observerade jag 

mina handledare i ämnet Bild och hur de undervisar elever i behov av särskilt stöd på 

högstadiet. Jag upptäckte då att många lärare inte vet hur de ska bedöma och betygsätta dessa 

elever enligt grundskolans läroplan. Situationer som har uppstått i skolan och som jag har 

uppmärksammat, har varit att elever i behov av särskilt stöd inte har förstått uppgifter, att en 

personlig assistent gör elevens arbeten eller att eleven aldrig gör klart sina uppgifter. Det är 

några exempel på hur undervisningen kan se ut och svårigheter med att bedöma och 

betygsätta elevernas arbeten.  

En lärare kan bedöma elever på två olika sätt. Det kan vara en summativ bedömning i syfte att 

rangordna och summera elever, men också formativ bedömning då syftet är att ge eleverna 

respons på deras arbeten och motivera dem för fortsatt lärande. Betygen är viktiga i skolan för 

att de används som ett urvalssystem för elever som söker vidare till gymnasium eller högre 

lärosäten (Skolverket b 2011). Elever som går i grundskolan ska bedömas enligt läroplanen 

för grundskolan. Bekymmersamt i denna situation är att även elever som är i behov av särskilt 

stöd skall bedömas enligt grundskolans läroplan, som har högre kunskapskrav än läroplanen 
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för särskolan och som gäller för elever som går på grundsärskola. Det finns ett undantag som 

ger fler möjligheter vid betygssättning enligt grundskolans läroplan vilket nämns i Skollagen. 

Genom att läraren kan bortse ifrån enstaka kunskapskrav kan elever få ett högre betyg i 

högstadiet. Undantagsbestämmelsen lyder; 

12 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ 
bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet
av årskurs 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande
personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt 
hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. (SFS2010:800, 41)

Paragrafen gör det möjligt för en lärare att sätta betyget E om en elev med 

funktionsnedsättning inte klarar av att nå upp till alla kunskapskrav (SFS 2010:800, 41). Det 

som kan uppfattas som otydligt i bestämmelsen, är vilka kunskapskrav som lärare kan bortse 

ifrån. Det grundar sig i att elever i behov av särskilt stöd kan ha kombinerade diagnoser och 

därför bör undantaget tillämpas på olika sätt. Skolverket (2014) skriver att det är läraren som 

sätter betygen, som ska avgöra om en elev har en funktionsnedsättning. Det finns alltså inga 

krav på att eleven ska vara diagnostiserad skriver Skolverket (2014). 

I styrdokumenten för grundskolan (2011a) framgår det att de centrala innehållen i 

bildundervisningen, i årskurs 7-9 fokuserar på att eleverna skall arbeta med bildframställning, 

bildanalys samt redskap för bildframställning så som material och bildkompositioner (2011, 

22). Myndigheten för skolutveckling (2008) skriver att det är en utmaning för lärare i ämnet 

Bild att tolka och omvandla mål till planering, praktik och utvärdering (2008, 14). I Lgr 11 

står det att kunskapskravet för att få betyget E i slutet av årskurs nio är att eleven kan med ett 

enkelt bildspråk klara av att skapa olika typer av bilder som är berättande och informativa 

(Skolverket 2011a, 24). Eleven  skall då ha utgått ifrån egna erfarenheter, åsikter eller 

upplevelser. Eleven skall också kunna hantera olika verktyg och material på ett fungerande 

sätt och försöka testa dessa med olika uttryck (ibid., 24). Enligt Myndigheten för 

skolutveckling är det 56 procent av eleverna som uppnår de mål och krav som ställs (2008, 

20). Bilderna ska vidare kombineras med olika former, färger och bildkompositioner på ett 

fungerande sätt. Eleven skall kunna frambringa nya idéer i sitt bildskapande och använda 

samtida eller historiska bilder. Eleven skall också kunna arbeta självständigt så att arbetet 

fortlöper och sedan presentera sitt bildskapande ”med viss anpassning till syfte och 

sammanhang” (Skolverket 2011a, 24). Det krävs också att eleven kan på ett enkelt sätt 

värdera sin arbetsprocess och samtidigt visa på enkla ”samband mellan uttryck, innehåll, 
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funktion och kvalitet i bildarbetet” (ibid., 24), och att eleven kan göra enkla bildanalyser av 

historiska bilder och visuell kultur. Anledningen till att mål och krav inte uppnås av alla 

elever är för att ämnet är för stort och att tiden inte räcker till skriver Myndigheten för 

skolutveckling (2008, 20).

Skolverket skriver att ”[k]unskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att 

kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet” (a 2011, 20). Det betyder att de 

estetiska ämnena är viktiga för elevernas utveckling och det är även min åsikt. Denna studie 

avser att utgöra ett stöd för bedömning inom bildpedagogik och stärka elever som är i behov 

av särskilt stöd i skolan. Jag hoppas på att studien kan bidra med tydligare riktlinjer för 

bedömning i ämnet Bild och riktas till pedagoger och föräldrar. John Dewey (2004) skrev en 

gång, ”[d]et kapital av erfarenhet som goda lärare samlar går förlorat, ty det överförs inte till 

andra lärare, som skulle kunna dra fördel av det” (2004, 161). Dewey menade att olika 

pedagogiska kunskaper försvinner då det inte återberättas till nya lärare. Med min studie vill 

jag synliggöra bildpedagogernas tolkning av styrdokumenten samt undantagsbestämmelsen i 

relation till det bildpedagogiska området. Min studie avgränsas till bedömning och 

betygssättning av elever i behov av särskilt stöd, och handlar om hur lärare tolkar 

styrdokumenten för bedömning och betygsättning i ämnet Bild enligt grundskolans läroplan, 

på högstadiet. Studien diskuterar lärarnas interpretation av kunskapskraven som de anser att 

de bör bortse ifrån, om de använder undantagsbestämmelsen vid betygssättning.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att diskutera hur bildpedagoger kan tolka undantagsbestämmelsen i 

samband med betygsättning och praktisera betygsättning av elever i behov av särskilt stöd i 

ämnet Bild på högstadiet enligt grundskolans läroplan. Studien avser att synliggöra hur 

bildpedagoger väljer att bedöma, betygsätta och praktisera undantagsbestämmelsen mot 

bakgrund av olika ämneskonceptioner, detta för att bidra till ökad kunskap, förståelse och 

beredskap i mina framtida bedömningar av elever med behov av särskilt stöd i bildämnet.

Syftet har formulerats i tre frågeställningar:

- Hur väljer bildpedagoger att bedöma elever som är i behov av särskilt stöd?

- Hur tolkar bildpedagogerna skollagens undantagsbestämmelse?
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- Vilka kunskapskrav anser bildpedagogerna att de kan bortse ifrån om de använder 

undantagsbestämmelsen vid betygssättning i bild?

1.4 Forskningsöversikt
I brist på tidigare forskning om bedömning och betygssättning av elever i behov av särskilt 

stöd i ämnet Bild, presenteras snarlika studier om uppfattningar och tolkningar av skolans sätt 

att bedöma och betygsätta elever i bild samt betygsättning i andra ämnen. Därefter presenteras 

de olika betygssystemen som har använts i skolan och vad betygen har inneburit för elever. 

1.4.1 Tidigare forskning
I boken Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (2011) 

skriver Lars Lindström om portföljmetodik samt om portföljbedömning, som handlar om att 

samla elevernas enskilda arbeten för att sedan synliggöra deras process samt resultat. Målet 

med portföljmetodik är att låta eleverna lära sig att se och reflektera samt att kunna kritiskt 

granska sitt arbete. Lindström skriver att portföljbedömning är en form av formativ 

bedömning som används främst i ämnet Bild men också i flera andra ämnen så som 

matematik och historia. (Lindström 2011, 155)

Lindström betonar ett program med namnet Arts PROPEL som undersöker barns 

bildutveckling i åldrarna 10 till 16 år och som fokuserar på portföljmetodik. Lektionerna 

cirkulerar kring ett temaarbete med fokus på elevernas bildproduktion, då eleverna får prova 

på olika material och stilar. Syftet med metodiken är att eleverna får möjlighet att reflektera 

kring sitt arbete och de får chansen att göra förbättringar under tiden de arbetar med temat. 

För varje avslutat delmoment i temaarbetet skriver eleverna vad de tycker om uppgiften och 

bilden som de arbetade fram. Slutligen får eleverna redovisa sina arbeten för sina 

klasskamrater och sedan får de diskutera varandras bilder på ett konstruktivt sätt för att skapa 

en större förståelse för vad en bild är och vad konst är. (Lindström 2011, 158)

När lärarna bedömer elevernas bilder och dagböcker, försöker de utnyttja bedömningen så att 

det blir ett lärartillfälle. De gör eleverna delaktiga i bedömningen, när de diskuterar i klassen 

och när de tar hänsyn till elevernas dagböcker. Lindström skriver att lärare borde vara tydliga 

med vilka kriterier det finns och göra det begripligt för eleverna så att de kan föra en 

diskussion. Det är även viktigt att låta kriterierna beakta elevernas process samt resultat. 
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Läraren bör främst använda sig av elevens utveckling som utgångspunkt i bedömningen. I 

Arts PROPEL var det viktigt att se elevens ”förmåga att göra iakttagelser i bilder och att 

reflektera över dem” (Lindström 2011, 162).

I en artikel som Skolverket har publicerat under namnet, Att bedöma eller döma: Tio artiklar 

om bedömning och betygssättning (2002), har Lindström vidare redovisat en studie av hur 

bedömning av portföljer har fungerat i ämnet Bild. I Lindströms studie har cirka 500 barn och 

elever deltagit från förskolan, årskurs två, fem och nionde året på högstadiet samt elever från 

det sista året på gymnasiet. Studien har omfattat elevernas portföljer, loggböcker med 

elevernas reflektioner och videoinspelade intervjuer som varade ungefär 10-15 minuter per 

elev. Portföljernas syfte var att dokumentera elevernas arbeten ”under en period på mellan 10 

timmar (grundskolan) och 30 timmar (gymnasieskolan)” (Lindström 2002, 112). Temat som 

eleverna arbetade med var av öppen natur, så att undervisningen kunde utformas på olika sätt 

skriver Lindström. Elevportföljerna bedömdes av den undervisande läraren och en 

medbedömare som var en lärare från en annan skola. För att underlätta bedömningen 

formulerade Lindström en ”allmän beskrivning” som uppfyllde samma kriterier som i 

kursplanens avsnitt för bedömning. Den allmänna beskrivningen formulerades i en fyrgradig 

skala med möjlighet att lägga till plus eller minus, så den slutliga bedömningen bidrog till en 

tolvgradig skala. Studien redovisades sedan genom att jämföra omdömen som lärarna hade 

gjort och hur de stämde överens med varandra. (Lindström 2002, 112-116)

Resultatet visade att bedömarnas omdömen stämde överens till 78 procent. Studien visade 

även att det går att bedöma elevernas arbeten utifrån processkriterier, men då ska läraren få 

möjlighet att se elevernas tankar i loggböckerna. Läraren och medbedömaren värderade 

elevernas arbeten likadant när loggböckerna gjordes tillgängliga. Lindström visar med sin 

studie hur lärarnas professionella omdömen och tolkningar av den allmänna beskrivningen 

påverkar bedömningen av elevarbeten. (Lindström 2002, 113)

Bengt Selghed har skrivit en doktorsavhandling med namnet, Ännu icke godkänt – Lärares 

sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövning (2004). Som namnet 

avslöjar handlar avhandlingen om hur lärare upplever betygssystemet och hur tillämpningen 

fungerar i läraryrket. Syftet med avhandlingen var att beskriva lärares sätt att uppleva 

styrdokumenten för bedömning, det vill säga det mål- och kunskapsrelaterade betygssystem 

och vilka konsekvenser det leder till vid betygsättning. Lärarna i avhandlingen uttrycker att 
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tolkningsarbetet av styrdokumenten ger ett handlingsutrymme (2004, 178). De uttrycker även 

att betygssystemet ska vara en färdig produkt, färdig att användas med ett tydligt innehåll. De 

säger att betygen är viktiga för elevernas framtid och därför ”måste sättas med stor precision” 

(2004, 179). Selghed skriver att det krävs tydliga riktlinjer för att veta vad som ska 

betygsättas och hur lärare ska göra. Betygssystemet är krävande och resulterar i att lärare får 

arbeta mer när elever inte når upp till kunskapskraven. Selghed menar att det är skolans 

ansvar att alla elever når upp till nivån för godkänt. (2004, 180)

Genom Viveca Lindbergs (2005) sammanställning av svensk forskning om bedömning och 

betyg från 1990 till 2005, påträffades Maj Törnvalls licentiatavhandling som heter 

Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan (2002). I studien har Törnvall 

intervjuat 42 elever från årskurs ett till nio om deras uppfattningar och upplevelser av 

bedömning i grundskolan. Törnvalls undersökning kompletterades med enkäter där lärare från 

12 olika skolor fick besvara frågor. Studien har en fenomenografisk ansats med tydliga 

intervjufrågor så att informanterna skulle förstå frågorna, skriver Törnvall. Resultatet visar att 

lärarna upplever att olika bedömningsmetoder passar olika bedömningssituationer beroende 

på vilka ändamål och resultat lärarna vill åstadkomma, men att kvantitativa prov är 

omfattande för att det underlättar betygssättningen. Törnvall menar också att skriftliga prov 

accepteras av eleverna för att de upplever att de blir motiverade och resulterar i ett betyg. 

Proven blir först ansträngande när flera lärare har planerat fler prov under samma vecka. Då 

hinner inte eleverna fokusera och öva inför alla prov och det påverkar så småningom 

resultaten. Lärarna i studien uppfattar att de svagpresterande eleverna får en negativ självbild 

på grund av att de inte klarar av proven. (Törnvall 2002) 

Lee Ann Jung och Thomas R. Guskey har skrivit i artikeln Standards-Based Grading and 

Reporting: A Model for Special Education (2007) om en bedömningsmodell som ska 

underlätta för lärare som undervisar elever i behov av särskilt stöd och där elever inkluderas i 

den ordinarie undervisningen. Författarna skriver att antalet barn med funktionshinder ökar i 

skolan och att det därför borde finnas ett gemensamt arbetssätt för lärare när de bedömer 

elever. Detta för att underlätta för sig själva, men även för att kunna ge en likvärdig 

information till föräldrar samt elever. Bedömningsmodellen bygger på en formativ bedömning 

som informerar föräldrarna om vilka förbättringar eleven har gjort, vilka mål och kunskaper 

elever har uppnått samt vad eleven bör arbeta mer med. (Jung och Guskey 2007)
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Jung och Guskey skriver att lärare baserar sina bedömningar på tre kriterier, a) portföljer, 

undersökningar eller rapportskrivningar, b) elevansträngning, beteenden eller arbetsvanor, och 

c) vilka framsteg eleven har gjort samt kunskapsutveckling. En lärare kan variera sina 

bedömningar beroende på vilka funktionshinder en elev har eller hur de olika 

lektionsmomenten är planerade och vad läraren har valt att fokusera på. Det kan innebära att 

en lärare väljer att bedöma om en elev har förstått uppgiften eller om eleven har gjort bra ifrån 

sig. Lärare bör skilja på resultat, process och mål, som eleven har uppnått och inom de ramar 

som läraren och eleven har kommit överens om, för att skapa en god grund för bedömning. 

(Jung och Guskey 2007)

Jung och Guskey diskuterar även fem steg, i artikeln Preparing Teachers for Grading 

Students With Learning Disabilities (2010), som lärare bör använda sig av i undervisning eller 

vid bedömning av elever i behov av särskilt stöd och som inkluderas i den ordinarie 

undervisningen. Först 1) behöver lärare ta reda på om eleven klarar av att nå målen på egen 

hand, utan stöd eller om finns det behov av specialundervisning. Bedömer läraren att eleven 

klarar uppgifterna på egen hand kommer eleven att bedömas enligt de ordinarie 

kunskapskraven. Det andra steget 2) innebär att lärare bestämmer vilka hjälpmedel en elev 

behöver. Det kan vara att en elev behöver lyssna på texter för att sedan klara av att göra 

anteckningar. Det tredje steget 3) innebär att lärare ska bestämma vilka mål som eleven kan 

uppnå tillsammans med lämplig specialundervisning samt det fjärde steget, 4) att bestämma 

ytterligare mål som är relevanta för elevens egna utveckling och behov. Det kan innebära att 

läraren sänker ribban och sedan sätter betyg efter den nivån eleven befinner sig på. Det sista 

steget 5) handlar om att läraren har kontinuerliga utvecklingssamtal och fortlöpande 

kommunikation med föräldrar samt eleven. (Jung och Guskey 2010, 47-48)

Författarna skriver att lärare som undervisar och bedömer elever i behov av särskilt stöd, bör 

visa på förmåga att mäta elevernas resultat, beteenden och prestationer. De skall även visa på 

kunskaper som är baserade på vilka behov eller anpassningar som elever med funktionshinder 

behöver, men också klara av att visa kunskap samt förmåga att tillämpa undervisningen efter 

elevens förmåga. (2010, 49) Utöver vilka krav lärare borde ställas inför, så skriver Jung och 

Guskey att föräldrar borde även engagera sig i hur skolan utformar åtgärdsprogram eller 

individanpassad undervisning (IEP, Individualized Education Programs). De menar att 

föräldrar borde se över vilka mål eleven ska uppnå och hur eleven ska bedömas. (Jung och 

Guskey 2010, 51)
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Författarna Jan-Eric Gustafsson, Christina Cliffordson och Gudrun Erickson skriver i 

rapporten, Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och 

möjligheter (2014) om brister som finns i skolans betygssystem och förslag på hur skolan kan 

förbättras och bli mer likvärdig. Rapporten behandlar likvärdighetsproblem i skolan och de 

anser att det är bland annat de nationella proven som kan relateras till ett av 

likvärdighetsproblemen. Den visar att lärarnas bedömningar inte stämde överens med hur de 

externa bedömningarna såg ut för de nationella proven, där eleverna skulle skriva en längre 

text på svenska. Författarna skriver att lärarna är generösa och att de är påverkade av 

elevernas bakgrund vilket i sin tur påverkar bedömningen (2014, 8). Rapportens resultat 

skapar en oro för hur skolans betygssystem fungerar och likvärdigheten. Gustafsson, 

Cliffordson och Erickson skriver att skolan är i behov av ett sammanhängande 

utvärderingssystem, som skulle bidra till att lärare bedömer elever likvärdigt och enligt slutna 

ramar.  

I artikeln Bedömning i klassen (1995) har författarna Gary Mesibov, Marian Troxler och 

Susan Boswell skrivit om bedömning, varför lärare ska bedöma, hur bedömningen går till och 

vad lärare ska bedöma. Artikeln baseras på barn med autism i skolan, samt på TEACCH-

programmet som fokuserar på barns färdigheter istället för att fokusera på beteenden, speciellt 

på beteenden som kan uppfattas som olämpliga. (1995, 3) Författarna skriver att syftet med att 

bedöma elever som är i behov av särskilt stöd är att samla in information om deras styrkor 

och behov. Informationen är nödvändig för att anpassa elevernas omgivning efter deras behov, 

detta är särskilt viktigt vid undervisning av elever som har autism skriver Mesibov, Troxler 

och Boswell. TEACCH-programmet har utvecklat bedömningsprocesser som utgår från tre 

huvudområden, där den första punkten baseras på de hinder som är vanliga hos elever med 

autism, det kan vara deras individuella styrkor och svagheter. Den andra punkten baseras på 

vilka behov eleven har, i skolan, i sitt hem eller i det övriga samhället. Den sista punkten 

handlar om vilka färdigheter en elev behöver för att klara av att vara en självständig individ. 

(1995, 5) Ett PEP-test kan identifiera karakteristiska beteenden hos små barn med autism och 

baseras på en beteendeskala som är utarbetad för att utveckla ett givande habiliteringsprogram 

som fokuserar på ”imitation, perception, fin -och grovmotorik, öga-hand-integration, 

kognition, icke-verbal och verbal” kommunikation (1995, 7). 

Mesibov, Troxler och Boswell skriver att när elever med autism når tio eller elva års ålder är 
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det dags att göra en undervisningsplan, eftersom det finns en risk att eleverna arbetar på 

förmågor som sedan inte kommer att vara nödvändiga i det vuxna livet. Undervisningsplanen 

diskuterar lärare tillsammans med föräldrarna genom att fokusera på elevens färdigheter, 

intressen, styrkor respektive svagheter. (1995, 7) Ett AAPEP-test blir mer aktuellt när barnet 

blir äldre och prioriteringarna förändras. AAPEP-test mäter hur arbetsfärdigheterna ser ut, så 

som att klara av att sortera eller använda enkla verktyg. Självständighetsträning prövas för att 

undersöka om eleven klarar av att flytta på sin hand exempelvis, eller att klara av att städa. 

Fritidsfärdigheter prövas genom att undersöka hur pass eleven kan sysselsätta sig själv medan 

arbetsbeteende testas för att se hur mycket av en arbetsuppgift som en elev förstår. 

Funktionell kommunikation och beteenden undersöks för att upptäcka om en elev kan 

kommunicera, så som att fråga efter hjälp eller uttrycka åsikter och utveckla en förståelse för 

ansiktsuttryck och beteenden. (1995, 7) För att göra en ytterligare bedömning av elever med 

autism bör läraren ha en god kommunikation med föräldrarna som kan tala om vilka behov 

och prioriteringar som finns i hemmet och som gör att eleven klara av vardagen. 

Sammanfattningsvis skriver Mesibov, Troxler och Boswell att det är viktigt att lärare samt 

övriga personer som finns i barnets omgivning, inte ändrar på inlärda mönster eftersom barn 

med autism har lätt att bli förvirrade. (1995, 10) 

1.4.2 Betygshistorik och betygets roll för eleverna.
Håkan Andersson skriver i boken Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg (1999), att de 

första betygen introducerades 1930 och var en sjugradig bokstavsskala, som motsvarade det 

absoluta betygssystemet (Andersson, 1999). Skolverket (b 2012) skriver att eleverna fick 

betyg i skolan fram till 1960, efter varje termin från årskurs ett. Den sjugradiga betygsskalan 

betecknades som A, a, AB, Ba, B, BC, C. Den första bokstaven (A) stod för berömlig som 

idag motsvarar betyget A medan den sista bokstaven i den gamla betygsskalan (C) stod för 

underkänd, vilket idag motsvarar betyget F. Betygsskalan kritiserades för att den inte angav 

hur mycket eleverna kunde. (Skolverket b 2012)

Det relativa betygssystemet introducerades 1962 (Skolverket b 2012), samtidigt som den 

nioåriga skolan blev obligatorisk (Marklund, Gran 2014) och läroplanen för grundskolan (Lgr 

62) infördes i skolan. Det relativa betygssystemet bestod av en femgradig skala som 

betecknas från siffran ett till fem, där betyget fem var det högsta betyget. Det vanligaste 

betyget eleverna kunde få i det relativa betygssystemet var betyget tre eftersom lärarna 
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fördelade det bland 38 procent av eleverna i klassen. Betygssystemets syfte var dock att sätta 

betyg i relation till elevernas studieresultat på riksnivå, men det blev ofta i relation till 

klassens standardnivå. Sju procent av eleverna i varje klass kunde få det högsta eller det lägsta 

betyget. I det relativa betygssystemet fanns det även betyg för ordning och uppförande där 

ordning betecknades enligt en fyrgradig skala och uppförande bedömdes enligt en tregradig 

skala. Skalan betecknades med bokstäverna A, B, C och D där det högsta betyget för ordning 

och uppförande var betyget A. Kritiken som det relativa betygssystemet fick var att 

betygsskalan enbart angav kunskap i förhållande till andra elever och inte vilka faktiska 

kunskaper som den individuella eleven hade tillägnat sig. (Skolverket b 2012)

I mitten av 90-talet infördes det som betecknas som mål- och kunskapsrelaterade betyg vilket 

innebar att elever fick betyg efter kunskapsutveckling. Betygsskalan bestod av bokstäverna G 

(godkänd), VG (väl godkänd), MVG ( mycket väl godkänd) och  IG (icke godkänt) enligt 

Skolverket. Betygsskalan utvecklades när den nya läroplanen infördes 2011. Den nya 

betygsskalan betecknas med bokstäverna A, B, C, D, E och F. Bokstaven A är det högsta 

betyget som elever kan få i skolan. (Skolverket b 2012)

Andersson skriver i boken Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg (1999), om betygens 

och bedömningens roll för elever som är i behov av särskilt stöd. Författaren beskriver 

framför allt gränsen mellan betyget icke godkänd och godkänt och hur det har påverkat 

skolsystemet. Gränsen för godkänt har varit nödvändigt i skolan för att betygssystemet skulle 

fungera summativt, det vill säga sortera och rangordna elever (1999, 108). Gränsen har 

fungerat som ett medel för att synliggöra elevernas resultat och för att tvinga skolan till ett 

större resultatansvar, som har styrt skolan till att sätta in extra stöd för elever i behov av 

särskilt stöd. (1999, 111) Andersson skriver att betygen kan bidra till att elever får en negativ 

självbild och identitetsuppbyggnad. Författaren menar att betygen talar om kunskaper och 

vilka färdigheter varje individ behärskar, men också högre kognitiva nivåer som kan bidra till 

att betygen blir ett utslagningsinstrument. Uppbyggnaden av identiteten störs om eleven får 

tecken på att personen inte ”duger” eller behärskar ett kunskapskrav som riskerar att sänka 

betyget. Betygen kan även ge en motsats effekt så som att uppmuntra eller stimulera 

självbilden. (1999, 114)
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1.5 Teoretiska utgångspunkter
Studiens första teoretiska utgångspunkt är bedömningsteori, som består av summativ och 

formativ bedömning. Det är samlingsbegrepp för hur betyg används i skolan idag. Den andra 

teoretiska utgångspunkten är ämneskonception, som handlar om olika traditioner och idéer 

som har påverkat innehållet i och tänkande om Bildämnet.

1.5.1 Summativ och formativ bedömning
Summativ och formativ bedömning är två olika arbetsmetoder som lärare använder sig utav 

när de betygsätter elever i skolan. De har två olika huvudsyften, det ena att kontrollera 

elevens kunskapsnivå och det andra att vägleda eleven. 

Formativ bedömning är när bedömningen är informativ och i form av en återkoppling, 

Lindström skriver att det räcker inte bara att informera eleven hur han eller hon ligger till, 

utan hur personen ska gå vidare för att nå målen (2011, 14). Med formativ bedömning finns 

det fler möjligheter för åtgärder då bedömningen pågår i samband med undervisningen. Syftet 

med formativ bedömning är att det ska fungera som ett underlag för elever och lärare, för att 

kunna utveckla elevernas kunskaper och motivera dem för fortsatt lärande. Lindström skriver 

att den formativa bedömningen används för att vägleda elever (2011, 13). Formativ 

bedömning blir bara formativ när läraren använder det för att vägleda eleven och minska 

glappet mellan elevens kunskapsnivå och det slutgiltiga resultatet enligt Sadler. (1989, 121)

Anders Jönsson (2011) skriver att den formativa bedömningen bör utgå från några 

grundläggande förutsättningar för att den ska kunna vara formativ. De första steget innebär att 

pedagogen är medveten om vad målet är med undervisningen. De andra steget handlar om att 

pedagogen samlar information om elevens kunskap och är medveten om hur mycket av målet 

som individen redan har uppnått. De tredje och sista steget består av att pedagogen ska 

använda bedömningen för återkoppling eller att göra undervisningen annorlunda. Utöver 

dessa tre steg, skriver Jönsson att det är viktigt att pedagoger är involverade i elevers 

bedömningsprocesser genom själv- och kamratbedömning. (Jönsson 2011, 218)

Summativ bedömning görs av lärare för att tala om vilket slutbetyg eleven får och ges i 

slutskedet av undervisningstiden, vilket kan bidra till att det inte finns tillräckligt med tid för 

att åtgärda ett betyg om en elev inte har uppnått alla krav. Bedömningen får en summativ 

15



Podgorska, Hanin                                                                                                     Institutionen för musik och bild

karaktär om syftet är att kontrollera vad eleverna har lärt sig (Lindström 2011, 13). Royce 

Sadler skriver att det är en passiv form av bedömning eftersom den inte informerar eleverna 

hur de har utvecklats. (Sadler 1989, 120) 

Lindström refererar till Sadler som skriver att läraren bör använda sig utav ett 

kvalitetsbegrepp. Författaren menar vad som krävs av eleverna för att kunna skapa passande 

uppgifter och sedan kunna bedöma eleverna. Det finns alltid ett samband mellan hur lärare 

planerar olika lektionsmoment och hur bedömningen går till (Sadler 1989, 121). Lindström 

(2011, 15) har sammanfattat tre steg som Sadler (1989, 121) menar är nödvändiga 

förutsättningar för att elever ska klara av att nå målen. 1) Den första punkten innebär att 

eleven är medveten och har liknande kvalitetsbegrepp som läraren, vilket betyder att eleven är 

medveten om vad som krävs av dem och vilka kunskapskvalitéer de ska visa upp på 

lektionerna. 2) Den andra punkten innebär att eleven kan läsa av var han eller hon befinner sig 

i förhållande till det förväntande resultatet. 3) Den tredje och sista punkten går ut på att eleven 

har strategier för att minska förhållandet mellan det faktiska resultatet och det önskade 

resultatet. Båda teoretikerna menar på att formativ bedömning kan förlora sin kraft om eleven 

inte har självinstinkt och inte klarar av att bedöma kvalitéer i sitt arbete. (Sadler 1989, 121 

och Linström 2011, 15) 

1.5.2 Ämneskonception
Ämneskonception betyder hur ett ämne uppfattas, genom olika föreställningar som människor 

har om hur ett ämne ska praktiseras, vad det skall innehålla och vad som uppfattas som viktigt. 

Detta har sedan format, och kommit till uttryck i kursplanen vilket kan skapa traditioner om 

hur ett ämne ska praktiseras. Gunnar Åsén (2006) skriver att i mitten av 1800-talet kallades 

bildämnet för teckning och syftade på att eleverna skulle avbilda verkligheten. Eleverna 

skulle träna sina ögon, sin iakttagelseförmåga och avbilda ”människor, föremål, landskap, rita 

kartor och göra konstruktionsritningar” (2006, 108). Teckningslektionerna syftade till att 

eleverna skulle lära sig uthållighet och koncentration, men det var likaledes viktigt att utbilda 

sinnet för skönhet (Åsén 2006).

Under 1900-talets början undersöktes psykologiska stadier i barnens teckning, vilket 

resulterade i utvecklingsstadier som talade om stegvis vilken nivå ett barn befann sig på. Åsén 

skriver att nivåerna betecknades från stadiet ”primitivt klotter” till ”utvecklad 

16



Podgorska, Hanin                                                                                                     Institutionen för musik och bild

rumsframställning” (2006, 112). Teorierna bidrog till att skolan inte längre krävde att eleverna 

skulle avbilda verkligheten förrän de gick i femte eller sjätte klass. (Åsén 2006)

Monica Lindgren (2006) skriver att de första anknytningarna till de estetiska uttrycken kunde 

utläsas i 1948 års skolkommission där de traditionella konstnärliga uttrycken skulle fungera 

som fostrande tillsammans med flera ämnen (Lindgren 2006, 16). Åsén skriver att bildämnet 

började att betraktas som avkoppling och som variation i relation till andra ämnen 

runtomkring 50-talet (Åsén 2006, 115). Det beskrevs som ”det fria skapande” och innebar att 

den individuella kreativiteten prioriterades (Marner 2005, 27). Det fria skapandet inspirerades 

av modernismen och innebar att eleverna skulle använda sig av ett kreativt uttryck, som var 

spontant och hade unika egenskaper tillsammans med olika bildmaterial. Idealet var Pablo 

Picasso (1881 -1973) som ägnade sitt konstnärliga liv åt modernismen och försökte måla med 

ett barns sinne. Marner skriver att många ansåg att bilder inte kunde uppfattas som felaktiga 

eftersom det skulle baseras på personens känsla och personlighet. Därför blev lärarens uppgift 

att handleda det fria skapande och bidra med material och konstnärlig stimulans. (ibid., 38)

”Dagens samhälle är det historiskt sett mest bildtäta samhället” skriver Anders Marner (2005, 

51), samtidigt skriver Åsén att i början på 60-talet blev utvecklingen inom media markant och 

konstbilden blev nedprioriterad och eleverna skulle kritiskt granska bildbudskapen (Åsén 

2006, 116). Marner (2006) skriver att det första uttrycket för denna konception kom i 

kursplanen och infördes i Lgr 69, där bildkommunikation blev framträdande. Under tiden 

utvecklades idén om bildspråket och bilden skrevs fram som ett viktigt 

kommunikationsmedel, i Lgr 80. Det var även i Lgr 80 som ämnet ändrade namn, från 

Teckning till Bild (Åsén 2006, 116).

Skillnaden mellan det fria skapandet och det kommunikativa var att det skulle finnas en 

kontakt mellan sändare och mottagare, istället för olika uttryck av kreativitet (Åsén ibid. 27). 

Synen på bildämnet har påverkats av ”sociologi, kognitiv teori, perceptionspsykologi, 

konstvetenskap, medievetenskap och semiotik” (2006, 7). Det innebär att ämnet har tagit 

hänsyn till olika teoretiker, (Marner 2006) men också konstnärer. Marner skriver att 

kursplaner i ämnet Bild ofta bygger på en tillväxt av äldre ämneskonceptioner och att relativt 

många äldre bildlärare omfattar äldre ämneskonceptioner (2006, 6-7).

I den Nationella utvärderingen av bildundervisningen i grundskolan 2003, NU03, svarade 45 
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procent av bildlärarna att de fortfarande använder definitionen ”estetiskt-praktiskt ämne” (NU 

2003, 68), trots att det inte har beskrivits sedan Lgr 69 (Marner 2006, 7). Estetiskt-praktiskt 

ämne innebär att ämnet som fokuserar på hantverket med ett konstnärligt perspektiv (ibid., 7). 

Ungefär 40 procent av bildlärarna som deltog i utvärderingen ansåg att bildämnet var ett 

kommunikativt ämne, (NU 2003, 68) vilket Marner påstår var nästan detsamma som 

formuleringen i den då aktuella kursplanen (2006, 7). Lindgren (2006) beskriver 

ämneskonception ur ett mediespecifikt och ett medieneutralt perspektiv. Det mediespecifika 

perspektivet enligt henne innebär att bildlektionen fokuseras på ”konstnärliga ämnen”, på en 

karaktäristisk bildlektion. Det medieneutrala perspektivet betyder att de estetiska uttryck kan 

översättas överallt i vår omgivning. (2006, 15) Marner skriver att Lindgren har ett föråldrat 

koncept där hon använder sig utav en ”terapeutisk syn på skapandets funktion” (2006, 4) 

vilket betyder att hon omvandlar det individuella skapande till en psykoanalys. Enligt Marner 

betyder mediespecifik ett element som kan förmedla ett innehåll men bara utifrån elementets 

egna villkor. Det innebär att skolan fokuserar på att arbeta och förmedla språkliga verktyg 

vilket utvecklas inom kulturella ramar och traditioner så som inom estetiskt-praktiskt ämne 

(samtidigt som författaren säger att det inte finns längre (Marner 2006, 9). Medieneutralt blir 

motsatsen till mediespecifikt, utan några verktyg och ingen speciell fokusering på mediering. 

(Marner 2006, 2)

Åsén (2006) skriver att elevernas förväntningar kan påverka undervisningen till den grad att 

bildläraren väljer att praktisera olika undervisningsaktiviteter för att stimulera elevernas 

önskningar.  Författaren menar bland annat att olika moment av bildundervisningen kan ha ett 

bättre överlevnadsvärde för att eleverna tycker att det är roligare. (2006, 119)

Under tiden som samhället utvecklas och medievärlden expanderar, har Bildämnet ett behov 

av att förhålla sig till progressionen. När nya kursplaner introduceras, ligger de gamla kvar 

och till slut fylls det på med allt flera kunskapskrav och moment att arbeta med. Det bidrar till 

stoffträngsel, för att det finns ett äldre och nyare ämneskoncept samtidigt som tidsbrist blir ett 

känt problem. Bildämnet prioriteras ofta ner då treämnesskolan anses vara mycket bättre 

(Marner 2006, 7) samtidigt som de finns argument för att behålla de estetiska ämnen i skolan 

och de tas upp genom ett mediespecifikt argument, livsvärldsargumentet, 

demokratiargumentet och tillväxtargumentet. Det första argumentet innebär att elever i skolan 

har ett medel eller ett verktyg för att kunna skapa och gestalta inom de estetiska ämnen, ”fr.a. 

kompetens i det respektive mediet, inte endast om mediet” (Marner 2006, 12). Det vanligaste 
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argumentet för de estetiska ämnet är livsvärldsargumentet som pekar på att alla barn har rätt 

till en kompetens kring sin livsvärld medan demokratiargumentet trycker på yttrandefrihet och 

rätten att vara en del av samhället. Det sista argumentet, tillväxtargumentet innebär att de 

estetiska ämnena är nödvändiga för samhällets tillväxt. Marner skriver att samhället kommer 

få det svårt att utvecklas utan aktörer från konstvärlden, så som bland annat ingenjörer, 

kulturarbetare, designers och mjukvaruprogrammerare (Marner 2006, 13),

Teorin om olika ämneskonceptioner kommer jag att använda för att belysa bildpedagogernas 

sätt att tolka undantagsbestämmelsen och kursplanens kunskapskrav genom att synliggöra om 

deras tolkningssätt påverkas av en viss ämneskonception och om det finns några samband 

med deras sätt att praktisera och tolka undantagsbestämmelsen. 

1.6 Metod
Inför studien besöktes en särskola och en högstadieskola där bildundervisning bedrivs med 

elever med behov av särskilt stöd, detta för att uppmärksamma bildpedagogernas sätt att 

undervisa och att förstå den pedagogiska situationen. Efter studiebesöket kontaktades 

bildpedagoger från olika skolor genom mail för att hitta informanter till studien som hade 

erfarenhet av att undervisa elever med behov av särskilt stöd och som hade uppmärksammat 

undantagsbestämmelsen. Empirin samlades sedan in genom kvalitativa intervjuer med tre 

bildpedagoger som ville bidra med kunskap och information. De arbetar på högstadiet och har 

olika erfarenheter av att undervisa elever i behov av särskilt stöd. 

Kvalitativ intervju är ett arbetssätt för att besvara en problemformulering och som förklaras 

mer noggrant nedanför, i avsnitt 1.6.2 (Bryman, Bell 2011, 390). Intervjuerna var 

semistrukturerade vilket innebär att en intervjuguide med grundläggande frågor var förberedd 

inför intervjun. Metoden ger den som intervjuar möjligheten att avvika från intervjuguiden 

när informanten vill bidra med information som är av betydelse men som inte följer 

intervjuguiden. (Bryman, Bell 2011, 475) Intervjuguiden delades upp i tre block med teman 

för att ge rum för fler frågor. Bryman och Bell skriver att mötet med informanterna inte 

behöver bidra med ett svar på alla frågor. Efter att intervjuerna hade bearbetats fanns det 

möjlighet till fortsatt kontakt med informanterna för chansen att komplettera informationen.

Studiens syfte har varit att diskutera hur bildpedagoger tolkar styrdokumenten för 
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betygsättning av elever med behov av särskilt stöd i ämnet Bild på högstadiet, enligt 

grundskolans läroplan. Urvalet av informanterna har baserats på bildpedagogernas erfarenhet 

av att undervisa, bedöma och betygsätta elever i behov av särskilt stöd. Urvalet har även 

baserats på tillgängligheten av lärare som har haft tid och möjlighet att ställa upp på en 

intervju. Bildpedagogerna har beskrivits anonymt i studien och betecknas med bokstäverna A, 

B och C, se vidare avsnittet om etik nedan. Studien har lagts fram med en hermeneutisk ansats 

vilket har betytt att materialet har bearbetats och tolkats. 

1.6.1 Hermeneutisk ansats
Att bedöma elever är ett tolkningsarbete då lärare tolkar styrdokument varje dag och 

elevernas utveckling. Det är en del av den pedagogiska praktiken. För att synliggöra lärarnas 

tolkning används en hermeneutisk ansats i studien.

Hermeneutiskt perspektiv användes från början i samband med studier av bibeltexter, men är 

idag ett perspektiv för en allmän lära som handlar om att förstå en text, en person eller en 

händelse (Herbert och Bergstedt 2008, 22). Vid möte av obekanta texter eller kultur är 

tolkning och förståelsen en viktig del. Anna Herbert och Bosse Bergstedt (2008) skriver att 

hermeneutisk utgångspunkt ligger i att individer skapar sin egen kunskap, genom att varje 

människa har en medvetenhet, känslor och en vilja, som formar handlingar och uttryck. 

Människans inre är inte tillgängligt, men genom en metod så kan det vara möjligt att tolka och 

förstå det som är obekant och inte synligt. (2008, 169) Genom hermeneutisk ansats strävar 

individen att se undersökningsobjektet mer konkret och söker därför uttryck som människor 

har yttrat genom kulturella och konstnärliga sammanhang. Med den hermeneutiska metoden 

ska en förståelse byggas upp och en förståelse av något som uppfattas som främmande. Inom 

perspektivet anses det att individens uttryck är en del av en helhet och därför studeras hela 

sammanhanget som människan vill förstå. När tolkningsprocessen ska beskrivas, utgår 

forskaren ifrån den hermeneutiska cirkeln som är uppbyggd på relationen mellan del och 

helhet. Herbert och Bergstedt (2008) skriver ”[m]en samtidigt står inte helheten över delarna, 

för utan delarna [finns] ingen helhet” (2008, 120). Det betyder att tolkningen som en person 

gör, kräver både en helhet och olika delar för att göra en riktig bedömning av det som 

individen undersöker. 

Per-Johan Ödman (2007) gör en metafor på den hermeneutiska cirkeln. Ödman beskriver 
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cirkeln som ett stort pussel som en person ska lägga. Pusslet består till en början av en stor 

hög av olika bitar och de skapar än så länge inget sammanhängande pussel. Efter att personen 

har fått granska alla bitar och då upptäcker att några av dem har samma färg, finner personen 

två bitar som passar ihop. Fler och fler bitar börjar falla på plats och pusslets börjar ta sin 

form. Metaforen ska likna det som den hermeneutiska cirkeln står för, utan alla bitar finns 

ingen helhet och utan helheten finns inga bitar. (2007, 97) Ödmans metafor tyder på att en 

tolkning börjar sällan från en helhet utan förståelsen byggs upp med delar som sedan bygger 

på en helhet. Den hermeneutiska cirkeln är ett förhållningssätt då forskaren går fram och 

tillbaka i sin studie för att upptäcka helheten som är uppbyggd på olika bitar. Författaren 

kallar detta för kontextualisering och de-kontextualisering vilket betyder att personen bygger 

ett sammanhang av delarna till en helhet. (2007, 99) Herbert och Bergstedt skriver att 

hermeneutik liknar filosofisk humanism som är ett sätt att tolka och förstå människor. (2008, 

170)

1.6.2 Kvalitativ forskning med fokus på intervju 
Kvalitativ metod är ett arbetssätt för att svara på en problemformulering, det är en 

forskningsstrategi enligt Alan Bryman och Emma Bell (2011). Med kvalitativ metod 

beskriver forskaren studien med ord istället för att uppmärksamma studiens omfattning i 

siffror och med diagram (Bryman och Bell 2011, 390). 

En kvalitativ studie har en kunskapsteoretisk utgångspunkt som fungerar som ett medel för 

tolkning, vilket betyder att forskaren studerar och skapar en förståelse av den verklighet som 

informanterna ser (Bryman och Bell 2011, 391). Med kvalitativ metod kan en forskare 

använda sig av olika arbetssätt. Den här studien baseras på kvalitativa intervjuer. 

Hans-Edvard Roos (1984) skriver att intervjuer sker med begränsat antal personer och med 

grundliga intervjufrågor som fördjupar och ökar förståelsen för studien. (Roos 1984, 1) Enligt 

Jan Trost (2005) ska kvalitativ metod tillämpas när forskaren vill se ett mönster eller skapa en 

förståelse (2005, 32). Forskaren bör formulera en intervjuguide som personen sedan lär sig 

utantill. Författarna Trost (2005), Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) skriver att 

guiden ska vara kort och väl formulerad och ta upp problemformuleringarna. Den ska fungera 

för båda parterna, men den behöver inte följa ordningen, utan intervjuguiden ska vägleda 

intervjun. (2005, 71)
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Bryman och Bell skriver att kvalitativa intervjuer är mindre strukturerade än de kvantitativa 

intervjuerna som belyser studiers resultat i siffror och tabeller. Det är tillåtet att beröra andra 

frågor än vad intervjuguiden nämner för att fånga in material som informanten anser är viktigt 

att ta med i studien. (2011, 474)

1.6.3 Kvalitativ innehållsanalys
Kvalitativ innehållsanalys använts för att tillämpa ett tillvägagångssätt som forskaren gör vid 

bearbetning av ett material eller en analys av dokument. Det är en strategi för att hitta teman 

eller centrala delar i ett insamlat material. (Bryman och Bell 2011, 565) För att hitta olika 

teman och centrala begrepp utifrån informanternas utlåtanden och kommentarer i studien, har 

de jämförts med varandra. Genom att uttalanden har sorterats och systematiseras i kolumner, 

har det varit möjligt att göra tolkningsprocessen mer synlig. Studiens resultat har studerats 

med utgångspunkt i den hermeneutiska cirkeln, vilket innebär att forskaren går mellan delar 

och helhet (Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson 1994, 82). Forskaren kan även gå från 

helheten till olika delar. 

1.6.4 Etiska överväganden
De etiska övervägandena grundar sig på fyra forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet 

(2013, 5) skriver att individskyddskravet är en självklar princip och handlar om att individer 

inte får kränkas eller bli fysiskt och psykiskt skadade. Inför varje studie ska forskare överväga 

konsekvenser och värdet av de beräknade kunskaper som studien kan redovisa, så att ingen 

kommer till skada när information uppmärksammas. Detta har tagits hänsyn till genom att 

informanterna i studien beskrivs anonymt. De fyra huvudkraven inom forskning kallas för 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (2013, 6)

Informationskravet innebär att forskaren informerar de personer som ska intervjuas eller 

medverka i studien på något sätt. Informanterna har tagit del av nödvändig information inför 

studien genom mail och frågor har besvarats för att skapa en trygghet för intervjupersonerna. 

Informanterna fick bli bekanta med studiens syfte, vilken roll de har i studien och att 

medverkandet är frivilligt. (2013, 7) Inför varje intervju har samtyckeskravet efterfrågats 

vilket innebär att medverkade personer gett sitt medgivande för att delta i studien och att de 

själva bestämt långvarigheten på deltagandet (2013, 9-10). Konfidentialitetskravet innebär att 
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all insamlad information förvaras så att obehöriga inte har tillträde till personliga uppgifter 

och så att utomstående personer inte kan identifiera informanterna. (2013, 12) Detta har 

forskaren tagit hänsyn till i studien. Nyttjandekravet betyder att forskaren använder det 

insamlade materialet till ett ändamål och det är endast för denna studien och får därför inte 

återbrukas vid senare tillfälle för kommersiellt bruk till exempel (2013, 14). 

1.6.5 Metodkritik
Syftet med studien är inte att generalisera utan att synliggöra några bildpedagogers erfarenhet 

av bedömning och betygssättning. Informanterna som deltar i en kvalitativ studie ”kan inte 

vara representativa för en population /.../” (Bryman och Bell 2011, 417). Det betyder att 

studien inte kan generalisera de svar som informanterna bidrar med för att alla människor har 

olika tolkningar. Studien begränsas först och främst till tre bildpedagoger och deras åsikter, 

tolkningar och erfarenheter. 

Människor tolkar styrdokument på olika sätt och denna studie synliggör enbart några 

tolkningar. Med en hermeneutisk ansats är det viktigt att studien ständigt tolkas och att alla 

perspektiv blir synliga. Risken är att vissa delar, så som informanternas erfarenhet försvinner 

eller att de inte lyfts fram för att göra ett annat perspektiv synligt, samtidigt som summativ 

och formativ bedömning ska inkluderas.

Bryman och Bell skriver att risken med kvalitativ metod är att studien blir personlig och styrs 

av forskarens uppfattning (2011, 416). Även att informanterna påverkas utav personen som 

leder intervjun. Författarna menar att ålder, kön och personlighet spelar en stor roll (2011, 

417). Detta har jag försökt undvika. 

1.7 Disposition
Den första delen som presenteras nedan, i kapitel 2, Resultat, är vad informanterna har 

berättat i intervjuerna om bedömning, undantagsbestämmelsen och övriga synpunkter. 

Redovisningen av detta delas upp efter informanterna som benämns som A, B och C. Sedan 

diskuteras bildpedagogernas uttalanden i analysen och i tolkningen. Där efter har 

frågeställningarna besvarats med informanternas utsagor.

I kapitel 3, Analys av resultat har strategin kvalitativ innehållsanalys tillämpats och därför har 
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centrala delar kategoriserat, i tre olika teman. I kapitel 4 som följer beskrivs tolkningen av 

ämneskonceptionerna och om bildpedagogernas bedömning och betygssättning styrs av dem. 

Den summativa samt den formativa bedömningen presenteras för att belysa bedömning och 

betygsättning. Efter kapitlet tolkning av resultat, introduceras en sammanfattning av hela 

studien. Sista kapitlet utgör en slutlig diskussion av studien med egna åsikter och funderingar. 

24



Podgorska, Hanin                                                                                                     Institutionen för musik och bild

2. Resultat

2.1 Bildpedagog A.
Bildpedagog A utbildade sig till mellanstadielärare, men har undervisat på högstadiet i 27 år. 

Sedan 1995 har han undervisat i ämnet Bild på högstadiet. Under sin tid som bildpedagog har 

han stött på olika individer, som han själv beskriver det, skoltrötta elever och elever med 

diagnos som har presterat på olika nivåer. Bildpedagogen berättade att han inte har träffat på 

elever som inte klarat av kunskapskraven för betyget E på grund av ett fysiskt handikapp. Det 

största problemet som pedagogen stöter på i skolan är elever som är oengagerade, trötta och 

allmänt sega. Det är elevernas inställning som kan vara problematisk. Pedagog A 

uppmärksammade brist på fantasi hos eleverna och att de ibland överarbetar sina bilder för att 

skapa ett korrekt bilduttryck.

2.1.1 Bedömning
Bildpedagog A praktiserar bedömning och betygsättning genom formativa och summativa 

medel. Genom att cirkulera i klassrummet och föra en dialog med eleverna, diskuterar han 

elevernas arbeten och på så sätt ger han en muntlig bedömning. Han säger att det är sällan 

som elever inte vill prata om sina resultat för att kunna utvecklas eller få bekräftelse på sina 

arbeten. Summativ bedömning gör A med hjälp av portfolion där elevarbeten samlas och där 

processen blir tydlig. A saknar dock det ”goda samtalet” med eleverna där deras eget 

reflekterande del blir mer synligt. Loggböcker fungerar ibland men pedagogen har valt att inte 

använda loggböcker för att flickor tenderar att skriva mer utförligt och då hamnar pojkarna i 

skuggan. 

Bildpedagogen uttalar tydligt att elever med behov av särskilt stöd ska bedömas utifrån sina 

förutsättningar, det är också hans tolkning av grundskolans styrdokument. A anser att, om en 

eleven kan kommunicera med sina bilder på ett medvetet sätt och är engagerad, så uppfyller 

eleven kunskapskravet för betyget E. Det viktigaste är att eleven har ett gott bildspråk. 

Pedagog A säger att ledordet i ämnet Bild är kommunikation. För att sedan få ett högre betyg, 

krävs det att eleven arbetar självständigt. Han menar att eleven ska kunna få en uppgift i 

handen och sedan utföra uppgiften självständigt utan att behöva ledas till slutresultatet. 

Pedagogen uttrycker att elever sällan får betyget A, han säger att kriterierna är omänskliga, 

därför blir betyget B mer vanligt, vilket han tolkar som ett bra MVG. Pedagogen uttrycker att 
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det nya betygssystemet är dåligt utformat och att lärare inte ska mäta eleverna till ”punkt och 

pricka”. Därför betygsätter han eleverna med den norm och erfarenhet som han har byggt upp 

genom åren, A säger att han använder sin känsla vid bedömning. 

A berättar att, om en elev inte klarar av kunskapskraven för betyget E, på grund av frånvaro 

eller annan anledning, så ska man som lärare ta hjälp av speciallärare och hemmet. Genom att 

samtala med vuxna människor som befinner sig i närheten av den drabbade eleven, kan de 

tillsammans hitta en strategi för eleven så att slutbetyget sedan blir ett E. 

2.1.2 Undantagsbestämmelsen
Undantagsbestämmelsen tolkar pedagog A genom att uttrycka att elevernas arbeten ska 

bedömas enligt deras förutsättningar. Om en elev har ett funktionshinder finns det också 

möjlighet att sänka nivån och göra uppgifterna enklare så att eleverna når upp till 

kunskapskraven. Eleven ska kunna göra bilduppgifterna hemma, med en specialpedagog eller 

få mer tid att utföra uppgifterna.

I intervjun framkommer information kring en elev med dålig motorik där bildarbetet ser 

slarvigt ut men det är aldrig katastrof säger bildpedagogen. A säger att det man ska göra som 

lärare är att titta på elevernas arbeten och se ”krumelurerna”. Det finns ett uttryck i bilderna 

och de kan förmedla mer än vad välarbetade bilder gör. 

2.1.3 Övrigt
A uttrycker en tydlig besvikelse på skolsystemet. A säger att det är oacceptabelt att låta elever 

passera årskurser med luckor som grundar sig på diagnoskombinationer eller sociala skäl. Det 

gäller framför allt brister i huvudämnen så som matematik, engelska och läsförståelse. Det 

finns brist på dokument som förtydligar vad eleverna ska kunna enligt pedagog A. Han 

nämner Lgr 69 som är tydligt formulerad vad som gäller för eleverna, vad de ska göra och 

kunna. Bildpedagog A berättar att, skulle han vara en nyutexaminerad lärare, så skulle han 

vara tacksam om det fanns tydligare riktlinjer. 

2.2 Bildpedagog B.
Bildpedagog B är utbildad till gymnasielärare i ämnet Bild och i ämnet Media. Han 

undervisar i grundskolan och på gymnasiet och har jobbat som lärare i tio år. Bildpedagogen 
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har undervisat elever med olika behov och förutsättning men inte använt den formella 

undantagsbestämmelsen. Bildpedagog B berättar att han kommer att använda sig av 

bestämmelsen nästa år då en elev från årskurs fem kommer börja i årskurs sex. Det är i 

årskurs sex som eleverna får sina första betyg. Eleven som berörs av undantagsbestämmelsen 

har motoriska problem och kan inte utföra uppgifterna medvetet eller självständigt. Pedagog 

B anser att han inte förstår elevens arbeten eller varför eleven har valt att göra bilder på ett 

visst sätt och därför ser han behovet av att bortse från några kunskapskrav och göra undantag. 

Eleven har ingen personlig assistent på bildlektionerna. 

2.2.1 Bedömning
När bildpedagog B bedömer och betygsätter elevernas arbeten utgår han ifrån Skolverkets 

riktlinjer. Så som pedagogen har tolkat Skolverkets anvisningar, så får inte lärare förenkla 

eller skriva egna riktlinjer.  Skolan har inga egna bestämmelser över hur de ska bedöma och 

betygsätta. B säger att kunskapskraven inte hjälper till vid bedömning utan han måste samtala 

med sin bildkollega hur bedömningen ska genomföras. Tillsammans har de tittat på 

styrdokumenten och analyserat gränserna, till exempel vad som är ett enkelt bildspråk och ett 

utvecklat bildspråk och vad det innebär. B berättar att gränserna är otydliga och därför är det 

upp till varje lärare att tolka och se var gränserna går. Pedagogen analyserar även vilka 

bildkunskaper som krävs av en elev i årskurs sex och vad som så småningom krävs i årskurs 

nio. B menar att eleverna behöver utvecklas och ta ett steg framåt i utbildningen, eleverna kan 

inte befinna sig på samma nivå alldeles för länge. Pedagogen berättar att han har elever som 

går i årskurs åtta, men ligger på samma nivå som elever som går i årskurs fyra och fem. Han 

har funderat om eleverna är godkända eller om eleverna är dåliga på att rita. B tycker att det är 

svårt att motivera eleverna.

När jag frågar kring speciella åtgärder berättar B att elever som har koncentrationssvårigheter 

placeras i mindre grupper och elever med svårigheter får även arbeta med speciallärare. Då 

kan han diskutera hur processen har sett ut och hur arbetet har gått. Pedagogen tycker inte att 

eleverna ska få göra arbeten hemma eftersom det finns risk för fusk, till exempel att 

föräldrarna hjälper sina barn alldeles för mycket. Pedagogen tänker inte på elevernas 

förutsättningar vid bedömning, utan tänker istället på hur han ska få eleven att utvecklas. 

Pedagogen säger att han indirekt tar hänsyn till elevens förutsättningar men målet är att 

utveckla bilden och elevens bildspråk.
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Bildpedagog B bedömer elever utifrån summativ och formativ bedömning. Han beskriver den 

summativa bedömningen som en summering av elever i slutet av varje uppgift medan den 

formativa bedömningen sker i klassrummet och i muntlig form. Pedagog B låter sina elever 

skriva en processbeskrivning, i form av loggböcker där de motivera sina bilder, sin process 

som pedagogen sedan tar med i  bedömningen av elevernas arbeten. 

2.2.2 Undantagsbestämmelsen
Pedagogen tycker att undantagsbestämmelsen är väl formulerad och öppen för tolkning. Han 

säger, ”den är så tydligt formulerad som de vill att den ska vara” och motiverar det genom att 

säga att det är upp till ”oss” på skolan att bestämma hur den ska användas. Trots det så säger 

pedagogen att några exempel på vilka kunskapskrav som ska bortses ifrån skulle kunna 

inkluderas i undantagsbestämmelsen, så att det blir tydligt beroende på vilka diagnoser elever 

har. Han medger svårigheter med att skapa tydligare riktlinjer eftersom elever i behov av 

särskilt stöd har oftast kombinerade diagnoser, så som ADHD och Aspergers till exempel. 

Alla fall är specifika samtidigt som skolan ska individanpassa stora delar av lektionen. 

Pedagog B uttrycker en stor osäkerhet och säger ”jag har lite svårt för de här undantagen”. 

Vid användning av undantagsbestämmelsen, undrar pedagogen vad han egentligen bedömer, 

vad betyget kommer att betyda och vad ska det sedan användas till? B förstår inte syftet med 

undantagsbestämmelsen och vad det ska leda till. Pedagogen tycker att det skulle underlätta 

med en bilaga istället där varje betyg beskrivs och vad det betyder. Han menar att, om en elev 

får betyget F, så ska det stå vad eleven har uppnått av kunskapskraven och vad som saknas för 

att få betyget E. Han ställer sig tveksam till att sätta betyget E om det ”egentligen” inte 

betyder det. 

2.2.3 Övrigt
Pedagog B säger ”om det är meningen att en rak linje ska vara en rak linje och den är jätte fel, 

då är det inte genomarbetat”. Han anser att det finns rätt och fel i ämnet Bild och menar att 

ämnet består utav regler så som andra ämnen gör. Han säger bland annat att i ämnet Svenska 

kan elever skriva sina arbeten med ett personligt uttryck, men eleven måste ändå veta hur 

skrivregler och grammatiska regler ska användas för att förmedla ett budskap. Bildpedagogen 

uttrycker att en bild är per definition kommunikation, men ifrågasätter om bilden (som eleven 

har skapat) är det som eleven vill förmedla. Han menar, är eleven medveten om att en bild är 

28



Podgorska, Hanin                                                                                                     Institutionen för musik och bild

charmig eller uttrycksfull och varför är den det. 

Bildpedagog B undervisar elever främst i bildframställning, så som olika bildmaterial och 

uttryck. B säger själv att han har varit dålig på att praktisera bildanalys med eleverna. 

2.3 Bildpedagog C.
Bildpedagog C har provat olika yrken, men har alltid haft som mål att bli lärare. Han 

studerade till bildlärare i Umeå och innan dess gick han ett år på en förberedande, konstnärlig 

utbildning. Bildpedagog C har jobbat som lärare i ungefär 15 år och arbetar idag på en 

högstadieskola, där han har undervisat i 12 år. C berättar att han inte har läst någon 

specialpedagogik. Bildpedagog C säger att läraryrket handlar om att skapa en relation och lära 

känna sina elever. 

Han har undervisat många elever med olika behov och förutsättningar, men det är först nu 

som han stöter på svårigheter vid bedömning. Pedagogen berättar om en elev som berörs av 

undantagsbestämmelsen och har grav autism och väljer att vara tyst på lektionerna. 

Pedagogen säger att det blir svårt när eleven ska jobba i grupp eller med arbetsuppgifter som 

handlar om rörlig bild eller muntliga presentationer. 

Skolan har valt att jobba med inkludering vilket innebär att alla elever befinner sig i en klass 

oavsett vilka behov en elev har, berättar pedagogen. För att underlätta arbetet finns det en 

speciallärare på plats som hjälper till, inte på alla lektionstillfällen, men när det behövs.

2.3.1 Bedömning
Tidigare har pedagog C utgått ifrån matriser, men det är framför allt observationer och elevens 

process som ligger till grund för betygsättningen och hur elevens slutresultat ser ut. Han tittar 

på individuella prestationer och hur eleverna jobbar i grupp. Vid bedömning av elever som är 

i behov av särskilt stöd, bör lärare diskutera med en specialpedagog. Han motiverar sitt 

påstående genom att säga att bildpedagoger träffar bara den berörda eleven en gång i veckan, 

ibland två gånger beroende på hur schemat ser ut. Pedagog C berättar att i samråd med 

specialpedagoger och den biträdande rektorn, samtalar han kring bedömning och 

betygssättning.
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Bildpedagog C bedömer eleverna genom summativ och formativ bedömning. Han berättar att 

genom summativ bedömning tittar han på det fysiska resultatet, det slutgiltiga och med 

formativ bedömning, ser han processen. Det nya betygssystemet kräver att lärare tänker till 

hur de ska bedöma, enligt bildpedagog C. Det som är svårt att bedöma är hur mycket eleven 

har klarat själv och till vilken grad specialläraren har hjälpt till. Det andra problemet som 

dyker upp, är att klassen består av 25 andra elever som ska bedömas och betygsättas. Det 

största hjälpmedlet är därför att samtala med specialpedagoger, eftersom de följer elevens 

process. 

C säger att elever kan vara bättre på en annan förmåga, som sedan kanske kan väga upp 

betyget så att det i slutändan blir ett E. Det viktigaste är att läraren har planerat lektioner när 

elever som är i behov av särskilt stöd inkluderas i klassen.

Bildpedagog C anser att det viktigaste i bildundervisningen är att elever har tillägnat sig ett 

bildspråk, både teoretiskt och praktiskt, att eleverna har ett helhetsperspektiv. Han tycker att 

eleverna ska få skapa fritt ibland för att inte behöva tänka på processen. 

2.3.2 Undantagsbestämmelsen
Bildpedagog C uttrycker att lärare måste diskutera med andra pedagoger, framför allt med 

specialpedagoger för att veta hur undantagsbestämmelsen ska tillämpas. Han berättar att de 

kanske ska bortse ifrån kunskapskravet om kommunikation när bedömningen av eleven med 

autism blir aktuellt.  Terminen är inte slut än och pedagogen hoppas på att kunna hitta en 

arbetsmetod som driver eleven framåt och att kravet uppfylls. 

Pedagog C tolkar undantagsbestämmelsen som att lärare kan bortse ”från något 

kunskapskrav” och menar att det i så fall gäller ett kunskapskrav och inte flera. Han antyder 

att lärare kan bortse ifrån kunskapskravet som eleven inte uppnår.  C uttrycker att 

undantagsbestämmelsen är tydligt formulerad och säger att ”den är nog.. så formulerad som 

den kan vara, egentligen” och menar att undantaget går inte att formulera på ett annat sätt. 

2.3.3 Övrigt
Pedagog C uttrycker tydligt att det behövs fortbildning inom ämnet, hur lärare ska bedöma 
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elever som är i behov av särskilt stöd, så att inga frågetecken uppstår. Pedagogen säger att 

lärare borde prata oftare om undantagsbestämmelsen och hur lärare ska bedöma för att minska 

osäkerheten.

Ett av problemen i skolan är att allt ska vara mätbart, pedagogen menar att eleverna förlorar 

en förmåga till självkritik som kan vara användbar i andra situationer. 

2.4 Frågeställning 1. Bedömning -

Hur väljer bildpedagogerna att bedöma elever som är i behov av särskilt stöd?

Bildpedagog A utgår alltid ifrån elevernas förutsättningar och har inte behövt använda 

undantagsbestämmelsen. Han anser att det är viktigt att samtala med vuxna personer som 

finns i elevens omgivning för att hitta en lösning, så kallat ett åtgärdsprogram. Pedagogen 

säger att det viktigaste är att eleven kan kommunicera med sina bilder på ett medvetet sätt, då 

uppfyller eleven kunskapskravet för betyget E. Han tycker att betygskriterierna är dåligt 

utformade och baserar därför sin bedömning på sina erfarenheter och den bildnorm som han 

har byggt upp genom åren i läraryrket.

Bildpedagog B utgår ifrån Skolverkets riktlinjer för bedömning och betygssättning av elever 

som är i behov av särskilt stöd, vilket betyder att han tar hänsyn till elevernas förutsättningar 

och behov. Samtidigt har pedagogen sagt att han inte tänker på elevens förutsättningar, utan 

hur eleven kan utvecklas. Pedagogen tycker inte att kunskapskraven hjälper honom vid 

bedömning och därför diskuterar han med sin bildkollega om hur bedömningen ska gå till. 

Han anser att gränserna är otydliga, vad som definieras som ett enkelt bildspråk och utvecklat 

bildspråk, som sen är avgörande för vilket betyg eleven får. 

Bildpedagog C har bedömt elever med hjälp av matriser, men utgår idag från observationer 

och elevens process. Vid bedömning av elever som är i behov av särskilt stöd diskuterar han 

med en specialpedagog, främst för att de följer elevens process både i Bildämnet men också i 

andra ämnen. Bildpedagogen säger att han tittar på alla förmågor, men ibland kan en elev vara 

bättre på en annan förmåga och de kan sedan väga upp betyget.

Gemensamt bland pedagogerna är att de bedömer eleverna både summativt och formativt. 
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Muntliga bedömningar under lektionstid fungerar som formativ bedömning och summativ 

bedömning gör pedagogerna i slutet av varje uppgift. De diskuterar med sina bildkollegor och 

tittar på elevernas förutsättningar och behov.

2.5 Frågeställning 2. Undantagsbestämmelse -

Hur tolkar bildpedagogerna skollagens undantagsbestämmelse?
Bildpedagog A tolkar undantagsbestämmelsen genom att bedömningen ska utgå ifrån 

elevernas förutsättningar. Han uttrycker att han aldrig har behövt använda 

undantagsbestämmelsen, men indirekt använder han sig utav bestämmelsen eftersom han 

anser att elever ska bedömas utifrån sina förutsättningar. Pedagogen anser att med hjälp av 

undantaget så kan eleven göra bilduppgifterna hemma, med en specialpedagog eller få mer tid 

att göra klart uppgiften. 

Bildpedagog B förstår inte syftet med undantagsbestämmelsen och undrar vad betyget 

kommer att användas till, vad betyget egentligen betyder och vad är det läraren bedömer. B 

uttrycker att han inte förstår skollagens undantagsbestämmelse eftersom elever med behov av 

särskilt stöd kommer att passera skolsystemet utan några underkända betyg.

Bildpedagog C tolkar undantagsbestämmelsen genom att lärare kan bortse från ett 

kunskapskrav vid bedömning av elever som är i behov av särskilt stöd för att lyfta andra 

förmågor som kan vara avgörande för ett betyg. Bildpedagog C ger inget konkret förslag på 

vilket kunskapskrav som lärare bör bortse ifrån och syftar då på att elever har olika behov och 

därför är undantagen varierande. 

Alla pedagoger är överens om att undantagsbestämmelsen ska användas vid bedömning och 

betygsättning av elever som är i behov av särskilt stöd, elever som har något funktionshinder 

och som inte uppfyller alla kunskapskrav för betyget E. Gemensamt bland informanterna är 

att de förespråkar att alltid samtala med en kollega vid användning av några undantag eller 

bestämmelser. 

2.6 Frågeställning 3. Kunskapskrav -

Vilka kunskapskrav anser bildpedagoger att de kan bortse ifrån om de använder 

undantagsbestämmelsen vid betygssättning?
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Bildpedagog C antyder att lärare kan bortse ifrån det kunskapskrav som eleven inte uppnår. C 

överväger att undanta det kunskapskravet som hans elev inte uppnår idag, så att elevens 

slutbetyg blir ett E. Pedagogens tolkning blir problematisk om en elev inte uppfyller flera 

kunskapskrav.  

Bildpedagog B anser att lärare inte kan bedöma elever som är i behov av särskilt stöd på ett 

annat sätt än med hjälp av undantagsbestämmelsen om eleven inte uppnår betyget E. Indirekt 

menar B att pedagoger måste bortse från flera kunskapskrav för att betygsätta eleven. 

Pedagog A har inte uttryckt vilka kunskapskrav bildpedagoger borde bortse ifrån.

Det som är gemensamt bland bildpedagogerna är att de alla tycker att pedagoger bör samtala 

och diskutera med sin kollega eller speciallärare, om vilka kunskapskrav som lärare bör kunna 

bortse ifrån vid bedömning. Detta på grund av att speciallärare följer elevens process i flera 

ämnen motiverar bildpedagog B. 
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3. Analys av resultatet
Analysen av resultatet har delats upp i tre teman som har ordnats tematiskt allt eftersom när 

informanternas intervjusvar har bearbetats. Genom att hitta gemensamma delar  i intervjuerna 

har de sedan blivit till tre olika kategorier. Dessa kategorier symboliserar vad bildpedagogerna 

har berättat i intervjuerna. De tematiska kategorierna kallas för bildkommunikation, 

bildmedvetenhet och det fria skapandet. Dessa tre teman har skapats enligt den valda metoden 

och enligt en kvalitativ innehållsanalys som nämns i metodkapitlet. 

3.1 Tema: Bildkommunikation
Informanternas undervisning syftar inte till att lära eleverna uthållighet eller att avbilda 

verkligheten som konceptet var i mitten av 1800-talet då bildämnet kallades för teckning 

(Åsen 2006). Informanterna har uttryckt att bildämnet ibland fungerar som komplement till 

andra ämnen och är en ämneskonception som Lindgren menar kom till uttryck i 1948 års 

skolkommission (Lindgren 2006, 16). När media fick en större roll i samhället, så 

uppmärksammades budskapet och hur det påverkar människan. Åsén (2006) skriver att i detta 

skedet blev konstbilden nedprioriterad för att lyfta fram bildanalys och det kritiska 

förhållningssättet (Åsén 2006, 116). Bildpedagog A tycker att det är viktigt att elever har ett 

fungerat bildspråk och kommunicerar på något medvetet sätt. Även bildpedagog B anser att 

elever ska kunna klara av att kommunicera på ett medvetet sätt. Det som skiljer pedagogerna 

åt är att A anser att eleverna kan kommunicera med ”streckgubbar” medan B har högre 

förväntningar på sina elever och anser att de klarar av att kommunicera på en högre nivå. Det 

är endast pedagog A som uttrycker att bildkommunikation är viktigt i bildundervisningen 

medan pedagog B talar mer för bildmedvetenhet. Enligt A kan elever uppfylla 

kunskapskraven för betyget E genom att kommunicera med sina bilder, det tycker inte 

pedagog B. Ungefär 40 procent av bildlärare som deltog i den Nationella utvärderingen (NU 

2003, 68) ansåg att bildämnet var ett kommunikativt ämne. Även Marner (2006) har skrivit att 

bildämnet är kommunikativt enligt de tidigare formuleringarna i kursplanen (2006, 7). Trots 

det har bildpedagogerna tolkat läroplanen på skilda sätt och vad som krävs av eleverna. 

3.2 Tema: Bildmedvetenhet
Temat innebär att bilder har ett syfte eller ett ändamål för att förmedla ett budskap eller att 

kommunicera. Det handlar om hur bilder fungera i olika miljöer och hur pass eleverna är 

medvetna om hur bilder ska byggas upp för rätt syfte. Bildpedagog B är väldigt mån om att 
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eleverna ska tillägna sig en medvetenhet, hur eller på vilket sätt en bild blir bra. B anser att 

bilder ska vara genomtänkta och välarbetade, samtidigt som eleven ska vara medveten om sin 

egen process. Eleven ska klara av att göra medvetna val för att styra processen framåt. 

Bildpedagog B menar att risken finns att elever skapar bilder utan att vara medvetna om hur 

bilden blev bra eller dålig. Pedagogerna A och C har inte uttryckt så höga krav på eleverna 

utan de vill fokusera mer på material och tekniker. 

Bilder med kvalitet är utformade med olika bildtekniker och material för att sedan klara av att 

kommunicera ett bilduttryck eller ett innehåll på ett medvetet sätt. Genom ett mediespecifikt 

innehåll fokuserar bildpedagoger på traditionella medel i undervisningen (Lindgren 2006) för 

att lära elever att skapa bilder utefter sina kunskaper i bildmaterial som bildteknik. Skillnaden 

mellan bildmedvetenhet och bilder med kvalitet är att bildmedvetenhet tar hänsyn till 

mottagaren och budskapet före skapandet. På så sätt finns det behov av att tänka igenom sina 

bilder innan den praktiska delen ska genomföras. 

3.3 Tema: Det fria skapandet
Bildpedagog A har sagt att kreativiteten är en bristvara i skolan. Ett tillvägagångssätt är 

möjligtvis att tillämpa det fria skapandet som innebär att elever arbetar kreativt med olika 

bildmaterial (Marner 2005, 27). Samtidigt har bildpedagog C uttalat sig att elever borde få 

arbeta med det fria skapandet för att inte behöva tänka på processen, för att få utlopp för sin 

kreativitet. Marner har skrivit att lärare inte fick definiera vad som var rätt eller fel, under 

tiden då ämneskonceptet för det fria skapandet gällde i skolan. Detta på grund av att felen 

skulle grunda sig i personens känsla och personlighet (Marner 2005, 38). Bildpedagog A har 

uttryckt att elever avbildar en del av sig själva i bilder och att lärare borde undersöka bildens 

personlighet. Pedagog A är inte lika noga med hur bilden är skapad utan hur bildspråket ser 

ut. Åsén skriver att skillnaden mellan det kommunikativa och det fria skapande är att det finns 

en sändare och en mottagare medan det fria skapande handlar om det kreativa uttrycket (Åsén 

2006, 27). 
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4. Tolkning av resultatet
Studien har visat att informanterna agerar utifrån sina egna tolkningar av styrdokumenten för 

bedömning och betygssättning av elever i behov av särskilt stöd samt resterande av elever. 

Pedagogerna använder sig av skiftande bedömningstekniker och grunder för bedömning vilket 

bidrar till att den summativa bedömningen blir olika för eleverna. Likaså visar studien att 

undantagsbestämmelsen tolkas och praktiseras på skilda sätt. De anser att olika saker är 

viktiga i bildundervisningen och vad som ska uppfyllas för att bli godkända. Vad pedagogerna 

tycker är viktigt i bildundervisningen nämns närmare i kapitel två, under varje 

personbeskrivning. Resultatet grundar sig i vilken ämneskonception pedagogerna använder 

sig av och hur de väljer att definiera sig själva som bildpedagoger. Tolkningen definierar vilka 

ämneskonceptioner bildpedagogerna använder sig av vid bedömning och kategoriseras därför 

under var sin konception.

4.1 Bildpedagog A – Det fria skapandet
Bildpedagog A kategoriseras under ämneskonceptionen det fria skapandet för att 

bildpedagogen väljer att prioritera elevernas individuella kreativitet under bildundervisningen 

(Marner 2005, 27). Han vill att eleverna ska arbeta med bildkommunikation, men tycker att 

elever har en brist på fantasi och att bilderna ibland blir överarbetade för att sedan förmedla 

ett korrekt bilduttryck. Bildpedagogen vill att elever ska våga göra fel och arbeta utifrån sina 

egna kreativa ramar och att det inte är fel att rita ”streckgubbar” eftersom de är det fria 

skapandet som styr. Pedagogen anser att lärare ska se ”bakom” figurerna som eleverna ritar 

och menar att budskapen i bilderna ska uppmärksammas, men även personligheten. Marner 

har skrivit att de som förespråkar det fria skapande anser att lärarens uppgift är att handleda 

skapandet och bidra med material (2005, 38) vilket stämmer väl överens med hur bildpedagog 

A väljer att vara som lärare i skolan. Marner fortsätter att skriva att lärarens uppgift är inte att 

peka ut felen eller skavankerna i elevernas arbeten eftersom det kan innebär att läraren pekar 

på elevens känsla samt personlighet (Marner 2005, 38). Bildpedagog A har sagt att bilder 

aldrig uppfattas som en katastrof, som är skapade av elever som är i behov av särskilt stöd, 

eftersom han tittar på budskapet samt elevernas skapande.

Samtidigt anser bildpedagogen att elever ska klara av att kommunicera med sina bilder på ett 

medvetet sätt vilket kan tolkas som ett annat ämneskoncept eftersom det inte är gemensamt 

med det fria skapande. Skillnaden mellan det fria skapande och det kommunikativa är att det 
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finns en sändare och en tänkt mottagare skriver Åsén (2006, 27) och menar att det fria 

skapandet definieras genom olika uttryck av kreativitet. Trots det, skapar elever bilder och 

kommunicerar med dem, på något sätt eftersom det alltid finns en mottagare om eleverna 

väljer att visa upp sina bilder. 

Bildpedagog A sätter betyg och bedömer elever utifrån en äldre ämneskonception som gör att 

han väljer att titta på elevernas kreativitet och hur de arbetar med material och teknik. Hans 

bedömning påverkas också av hur han väljer att praktisera Skolverkets riktlinjer. Bildpedagog 

A har undervisat på högstadiet i 27 år vilket har gjort att han idag väljer att göra bedömningar 

med hjälp av sina egna erfarenheter som han har samlat in genom yrket.

Sammanfattningsvis har bildpedagog A sagt att han utgår från elevernas förutsättningar vid 

bedömning samt av egna erfarenheter och sin bildnorm. Han tycker att det är viktigt att skriva 

ett åtgärdsprogram tidigt för att kunna hjälpen eleven så tidigt som möjligt. För att A ska 

kunna sätta betyget E, har han sagt att eleven ska kunna kommunicera med sina bilder. 

Bildpedagog A har tolkat undantagsbestämmelsen genom att lärare borde bedöma utifrån 

elevernas förutsättningar, vilket visar på att han har använt sig av undantagsbestämmelsen. 

Undantagsbestämmelsen ger möjligheten för eleverna att arbeta hemma, med en 

specialpedagog eller också få mer tid enligt pedagog A. Bildpedagogen har svarat på studiens 

frågeställningen genom att berätta hur han väljer att bedöma elever som är i behov av särskilt 

stöd och hur han tolkar undantagsbestämmelsen. Den sista frågeställningen kunde 

bildpedagog A inte svara på för att elever har olika förutsättningar vilket medför att 

bedömningen ibland blir olika. Det finns en tydlig koppling mellan ämneskonceptet och sättet 

bildpedagogen väljer att se på ämnet Bild genom att han uppmärksammar elevernas 

kreativitet och bristande fantasi. Samtidigt finns det en del hos bildpedagogen som tyder på 

att han följer Kursplanen för ämnet Bild och det centrala innehållet genom att han vill 

praktisera den kommunikativa delen i elevernas bilder, utifrån LGR11.  

4.2 Bildpedagog B - Kommunikativt perspektiv
Bildpedagog B definierar sig själv som en icke-traditionell bildpedagog och säger att det 

beror på att han ser rätt och fel i elevernas arbeten. B har sagt att ”om det är meningen att en 

rak linje ska vara en rak linje och den är jätte fel, då är det inte genomarbetat” och menar att 

Bildämnet består av regler som elever bör följa. Han vill att eleverna ska tillägna sig en 

medvetenhet, hur bilder förändras beroende på vilka uttryck eleven väljer att använda. 
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Tidigare har det nämnts, bland annat i analysen av resultatet att bildpedagog B är noggrann 

med elevernas bildmedvetenhet. Bildpedagog B påverkas av en äldre ämneskonception och 

försöker motarbeta det genom att försöka vara en modern bildpedagog, genom att bedöma 

elever utefter hur de väljer att kommunicera med sina bilder. Detta i kombination med hur de 

väljer att arbeta med olika material och tekniker för att förmedla rätt sorts budskap bidrar till 

ett smalt synfält hos bildpedagogen. 

Vilken ämneskonception bildpedagog B använder sig av är svårt att definiera eftersom det 

inte finns ett ämneskoncept som beskriver hans undervisning. Tolkningen av resultatet är att 

bildpedagog B tillhör en generation som inte praktiserar en äldre idé av bildundervisningen. 

Det som dock korsar tolkningen är att bildpedagogen väljer att arbeta mer med 

bildframställning än med bildanalys, vilket är en viktig del i bildundervisningen idag. 

Bildanalysen tillhör en modernare ämneskonception eftersom det blev viktigt med ett kritiskt 

förhållningssätt när media tog en större plats i samhället. Det blev viktigt att granska bilderna 

och budskapen som förmedlades i bilder vilket bidrog till att konstbilden och det fria 

skapande prioriterades ner (Åsén 2006, 116). Det första tydliga ämneskonceptet kom till 

uttryck i Lgr 69 och handlade främst om bildkommunikation (Marner 2006). Bildpedagogen 

definierar sig själv som en modern pedagog, trots det tolkas hans undervisning som 

traditionell då han väljer att bortse från bildanalysen och prioritera elevernas bildmedvetenhet. 

Han diskuterar sina bedömningar och hur han väljer att sätta betyg med sin bildkollega som 

även arbetar på samma skola som bildpedagog B, vilket påverkar hans sätt att bedöma elever i 

behov av särskilt stöd. Detta har tagits hänsyn till vid tolkningen av resultatet.

 

Bildpedagogen har uttryckt att en bild är per definition kommunikation, men säger samtidigt 

att eleverna kanske inte är medvetna om vad de har förmedlat och fokuserar därför på 

bildframställning på lektionerna. Tolkningen är att pedagogen arbeta mindre med bildanalys 

för att han, inte förrän nu, har förstått att det är viktigt i undervisningen.

Sammanfattningsvis bedömer bildpedagog B utifrån Skolverkets riktlinjer, vilket innebär att 

han utgår från elevernas förutsättningar och behov. Han tar hjälp av sina bildkollegor vid 

bedömningen, för att kunna bedöma eleverna på ett rättvist sätt. Bildpedagog B förstår inte 

undantagsbestämmelsen eller hur den ska användas. Han ger svar på frågeställningarna enligt 

sin egen uppfattning och tolkning, men svarar inte på hur undantagsbestämmelsen ska 

praktiseras. Han visar på stor osäkerhet och ger oklara svar på frågeställning två och tre. 
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Kopplingen mellan bildpedagogens syn på ämnet bild och ämneskonceptionen är intressant 

eftersom han själv påstår vara en modern bildlärare, medan resultatet pekar på att han följer 

en äldre ämneskonception. Han väljer att praktisera bildframställning före bildanalys som är 

en viktig del i undervisningen eftersom eleverna ska kunna använda sig utav ett kritiskt 

förhållningssätt. Detta försöker bildpedagog B arbeta med genom bildframställning, genom 

att producera bilder med olika material och för att se hur uttrycket förändras i bilden. Det 

finns därför ingen tydlig koppling mellan bildpedagogens syn på bildämnet och hans 

ämneskonception.   

4.3 Bildpedagog C - Neutralt perspektiv
Bildpedagog C skiljer sig ifrån B, genom att fokusera lika mycket på hur eleven har skapat 

bilden och med vilken precision, som på hur bilduttrycket ser ut och om eleven använder ett 

fungerande bildspråk. Han tar hänsyn till Skolverkets kunskapskrav och vilka mål elever ska 

ha uppnått i slutet av årskurs nio. Pedagog C bedömer eleverna utifrån matriser, observation 

och elevernas processer samt utifrån deras helhetsperspektiv av ämnet Bild. Bildpedagog C 

tycker att det är viktigt att eleven förstår ämnet och tillägnar sig ett bildspråk, genom 

teoretiskt perspektiv och praktiskt perspektiv. Det innebär att eleven har arbetat med 

bildanalys, konsthistoria, olika bildmaterial och tekniker. Bildpedagog C har uttryckt att 

bildanalys är en viktig del av undervisningen där bildens budskap och uttryck ska analyseras. 

Jag tolkar det som att pedagog C väljer bildanalys som ett viktigt delmoment i ämnet för att 

lära elever grunder genom egna upptäckter, med hjälp av bildanalys. Det kan grunda sig i att 

ämnet har flera moment att ta hänsyn till, vilket bidrar till stoffträngsel (Marner 2006, 7).

C tycker även att det är viktigt att eleverna får arbeta med det fria skapande. Definitionen av 

ämneskonceptet som pedagog C använder sig utav är en kombination av A och B, eftersom C 

inte har en utmärkande bildpraktik utan praktiserar större delar av Skolverkets föreskrifter, 

därför definieras han även under neutralt perspektiv. Bildpedagog C har tagit hänsyn till 

Skolverkets skrifter och sina egna åsikter som handlar om hur bildundervisning ska bedrivas. 

Pedagogen påverkas av lärarkollegor på skolan och vid bedömning styrs han av 

kunskapskraven. 

Sammanfattningsvis bedömer bildpedagog C med hjälp av matriser, observationer och genom 

att granska elevens process. Han diskuterar bedömning och betygssättning med 
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specialpedagog som finns på skolan. Bildpedagog C tolkar undantagsbestämmelsen genom att 

lärare kan bortse ifrån ett av kunskapskraven som eleven inte uppnår. Pedagogen svarar på 

frågeställningarna och ger en tydlig bild av hur han praktiserar bedömning och betygssättning 

av elever med behov av särskilt stöd samt undantagsbestämmelsen. Det finns en koppling 

mellan bildpedagogens syn på bildämnet och ämneskonceptionen, genom att han väljer att 

praktisera alla ämneskonceptioner på en balanserad nivå.

4.4 Formativ och summativ bedömning
Informanterna har tolkat och beskrivit den summativa och formativa bedömningen på ett 

likvärdigt sätt. Några formuleringar skiljer informanternas uttalanden åt, men de menar 

samma sak. Skolverket (2012) skriver att summativ bedömning görs när bilduppgiften är 

avslutad och ett betyg ska sättas på varje delmoment. Lindström (2002) använde sig utav 

elevernas portfolio och elevernas reflektion i sin studie vid summativ bedömning av elevernas 

arbeten. Lindströms studie visade att elevernas reflektion är nödvändig om bildpedagoger ska 

klara av att göra en likvärdig bedömning av elevernas arbeten. Pedagog B använder sig utav 

elevernas portfolio och deras nedskriva reflektioner vid bedömning medan A och C enbart 

tittar på elevernas process och de färdiga resultaten. Enligt Lindström skulle inte pedagogerna 

klara av att göra en likvärdig bedömning av elevernas arbeten om de inte fick ta del av 

elevernas reflektioner. Bildpedagogerna A och C får ta del av elevernas reflektioner i den 

formativa bedömningen när bildpedagogerna cirkulerar i klassrummet och diskuterar deras 

arbeten. Skolverket (2012) har skrivit att den formativa bedömningen ska fungera som ett 

underlag och för att motivera eleverna. Den muntliga bedömningen sker i processen medan 

eleverna arbetar och den blir en drivande motor enligt Lindström m.fl. (2011, 13). Risker med 

den formativa bedömning är att bildpedagogerna inte tar del av alla elevers reflektioner eller 

att pedagogerna inte drar sig till minnes vad eleverna tänkte när de kommer till den 

summativa bedömning. Det är trots allt den slutgiltiga bedömningen som summerar elevernas 

resultat och betyg. Anders Jönsson m.fl. (2011, 218) har beskrivit tre kriterier för att 

bedömningen ska vara formativ. Den tredje punkten handlar bland annat om hur 

undervisningen kan anpassas eller att undervisningen ska utformas på ett annat sätt så att 

kunskapskraven uppfylls. Bildpedagogerna A och C har uttryckt att det är viktigt att planera 

lektioner, men också utefter elevens förutsättningar och behov. Bildpedagog B berättade att 

han planerar bildundervisningen genom att tänka på hur eleven ska utvecklas, indirekt även på 

förutsättningarna. 
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5. Sammanfattning
Syftet med studien har varit att diskutera bildpedagogernas tolkning av bedömning och 

betygssättning av elever i behov av särskilt stöd i ämnet Bild. Syftet har formulerats i tre 

frågeställningar, 1. hur väljer bildpedagoger att bedöma elever som är i behov av särskilt stöd? 

2. Hur tolkar bildpedagogerna skollagens undantagsbestämmelse? 3.Vilka kunskapskrav anser 

bildpedagogerna att de kan bortse ifrån om de använder undantagsbestämmelsen vid 

betygssättning?

Studien har två teoretiska utgångspunkter där den första har varit summativ och formativ 

bedömning, vilket är två sätt att bedöma elever i skolan. Summativ bedömning innebär en 

metod för summering av elever, för att kontrollera inlärning och för att ge ett slutgiltigt betyg 

(Lindström et al. 2011, 13). En formativ bedömning pågår under lektionstid eller under 

processen. Den kan vara muntlig samt skriftlig form, men syftet är att använda den formativa 

bedömningen som ett underlag eller ett sätt att motivera eleverna. (Skolverket a 2012) 

(Lindström et al. 2011, 13) Den andra teoretiska utgångspunkten har varit ämneskonceptioner 

som har förändrat och utvecklat ämnet Bild. Ämneskonception betyder hur ett ämne 

uppfattas, hur ämnet ska praktiseras eller vad som är viktigt, detta bidrar till traditioner och 

som sedan kommer till uttryck i kursplanen och formar traditioner. 

Analysen i studien presenterar tre teman som kallas för bildkommunikation, bildmedvetenhet 

och det fria skapandet i syfte att synliggöra och kategorisera gemensamma uppfattningar och 

åsikter bland bildpedagogerna. Tolkningen av resultatet visar hur bildpedagogerna definieras 

av ämneskonceptioner och hur det påverkar deras bedömning och betygssättning i skolan.

Sammanfattningsvis visar studien att bildpedagogerna har egna bedömningstekniker och utgår 

från olika delar i bildundervisningen när de bedömer och betygsätter elever. Bildpedagogerna 

utgår från elevernas förutsättning och samtalar med sina bildkollegor samt specialpedagoger 

på skolan för att göra en rättvis bedömning av elever med speciella behov. Pedagogerna har 

tolkat och praktiserat undantagsbestämmelsen på skilda sätt vilket har medfört att eleverna får 

varierande bedömningar. Bara en av tre lärare ger en tydlig tolkning av 

undantagsbestämmelsen vilket visar att det saknas kunskap kring undantagsbestämmelsen och 

hur den ska praktiseras. Informanterna förespråkar att alla lärare måste samtala eller diskutera 

med andra bildkollegor eller speciallärare vid bedömning av elever i behov av särskilt stöd. 
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Studien har på ett någorlunda sätt besvarat frågeställningarna genom att ge ett tydligt svar på 

den första frågan. Den andra och tredje frågeställningen har inte blivit besvarad på samma vis 

som den första eftersom informanterna inte hade tillräckligt med kunskap om 

undantagsbestämmelsen vilket visar på att skolan borde ta ett större ansvar och informera 

samt utbilda lärare hur bestämmelsen kan användas, exempelvis hur många kunskapskrav 

som eleven ska klara av för att undantagsbestämmelsen ska kunna gälla. Skolan borde även 

informera lärarna om syftet kring undantagsbestämmelsen, om den används för att låta elever 

undkomma betygssystemet eller för att uppmuntra. Den första frågeställningen har besvarats 

genom att bildpedagoger bedömer elever som är i behov av särskilt stöd tillsammans med en 

specialpedagog eller med en kollega på skolan samt utifrån elevens förutsättningar. 

Bildpedagogerna har kopplats samman med ämneskonceptioner för att synliggöra deras 

tolkningssätt och om det finns några samband mellan deras sätt att praktisera 

bildundervisningen och hur de tolkat undantagsbestämmelsen. Studien visar på att 

bildpedagoger har en uppfattning om ämnet Bild, hur den ska praktiseras, vilket påverkar 

planeringen utav undervisningen och i slutändan även bedömningen.  
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6. Diskussion av resultatet
Skolans uppdrag är att utbilda elever, forma undervisningen likvärdigt samt att utgå ifrån 

elevers förutsättningar och behov. (Skolverket a 2011, 8) Studien har visat att bildpedagoger 

utgår från olika delar i bildundervisningen, sådant som de anser är viktigt samtidigt som de 

tänker på vilka behov elever har och vilka förutsättningar som pedagoger bör ta hänsyn till. 

Skolan blir utformad på olika sätt då bildpedagoger väljer att tolka styrdokumenten 

varierande, men även till exempel vad bildpedagogerna tycker är viktigt i bildundervisningen. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) upptäckte jag handledare som har tvekat 

och inte haft en tydlig uppfattning av hur bildlektionen ska gå till vid undervisning av elever i 

behov av särskilt stöd. Denna studie har bekräftat mina tankar och tankar kring 

bildpedagogers osäkerhet, om hur de skall bedöma och tolka undantagsbestämmelsen, men 

det är trots allt bara tre bildpedagogers yttranden som har styrt och gett upphov till studiens 

resultat. Informanterna bekräftade situationer jag själv har uppmärksammat, till exempel att 

assistent gör elevens arbeten till den gränsen att bildpedagogen inte kan avgöra hur mycket 

eleven har gjort själv. Jag vill tro att det finns många bildpedagoger som är säkra i sin 

tolkning av styrdokumenten och hur bedömning och betygssättning av elever i behov av 

särskilt stöd ska praktiseras. Jag kan inte avgöra vilken tolkning som är rätt eller fel men 

lärare borde lita mer på sin egen förmåga att tolka styrdokumenten och sin professionella 

ansats, samtidigt som skolor borde anordna fler kurser och diskussionsseminarium där 

pedagoger får diskutera sina tolkningar och erfarenheter.

De centrala delarna i bildundervisningen är enligt LGR11 bildframställning, bildanalys, 

material, tekniker och uttryck. Trots att det finns fler centrala delar, väljer bildpedagoger att 

undervisa elever mer i bildframställning och utveckla ett bildspråk än att undervisa bildanalys 

som kan vara bland det svåraste i ämnet. Åsen (2006) skriver att elevernas förväntningar kan 

avgöra eller påverka undervisningen. Författaren menar att elever kan tycka att det är roligare 

att arbeta med skapande verksamhet än med bildanalys och att det kan styra undervisningen 

(2006, 119). Bildpedagoger i studien kan vara påverkade av elevernas önskningar och därför 

inte ha praktiserat bildanalys i den mån som pedagogerna själva hade önskat. Jag tycker att 

det är intressant att elever kan styra undervisningen till den grad att läraren väljer att prioritera 

andra delar i undervisningen. En annan faktor som kan vara bidragande är pedagoger som 

väljer att inte ta hjälp av kunskapskraven vid bedömning vilket kan påverka planeringen av 

lektionen eftersom pedagogen inte är medveten om vilka krav som Skolverket ställer på 
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elever och på undervisningen. Det kan finnas ett samband mellan tolkningen och valet av sin 

praktik inom ämnet, men också hur mycket eleverna vill arbeta med olika arbetsmoment.

Betygen används som ett urvalssystem och för att elever ska kunna söka vidare till 

gymnasium eller högre lärosäten (Skolverket b 2011). Bildpedagog B ansåg att användning av 

undantagsbestämmelsen skulle bidra till att elever i behov av särskilt stöd aldrig skulle bli 

underkända i skolan eftersom de kan få stöd av bestämmelsen. Pedagog B menade att 

undantaget blir en särbehandling och därför ifrågasätter han användningen av den eftersom 

betyget inte kommer att betyda samma sak som ett E. Jag tycker att det är en intressant 

iakttagelse av konsekvenserna som undantagsbestämmelsen medför i skolan, men den är 

menad att skapa lika förutsättningar för elever som inte skulle haft samma möjlighet. Det är 

en känslig fråga som kan utvecklas till en diskussion och som i slutskedet kan handla om 

diskriminering av elever med funktionshinder. Hur skulle skolan se ut om elever med 

funktionshinder inte skulle klara av att passera skolan med betyg? Det är en diskussion som 

säkert trampar några på tårna men jag tror att det är viktiga frågor som pedagog B ställer och 

som pedagoger i alla ämnen bör fundera över. Vad säger betyget, vad bedömer läraren och 

vad ska betygen användas till när bedömningen görs med hjälp av undantagsbestämmelsen? 

Min tolkning av undantagsbestämmelsen är att bildpedagoger kan bortse ifrån enstaka 

kunskapskrav, vilket innebär att lärare bortser ifrån några få krav som eleven inte klarar av 

med eller utan stöd från specialpedagogen. Undantagsbestämmelsen berör elever som har 

funktionsnedsättning, så som exempelvis rörelsehinder, synskada eller Aspergers syndrom där 

personen har svårt med till exempel samarbetsövningar eller att tala inför en grupp o.s.v. Jag 

anser att bildpedagoger bör bortse ifrån de kunskapskrav som eleven inte uppnår, tillsammans 

med en överenskommelse med en specialpedagog. Det jag fortfarande kan se som 

problematiskt är när eleven inte uppnår flera kunskapskrav, eftersom pedagoger endast ska 

bortse ifrån enstaka krav. Kan bildpedagoger använda undantagsbestämmelsen då? Var går 

gränsen mellan enstaka kunskapskrav och flera kunskapskrav? När slutar 

undantagsbestämmelsen att gälla? Jag antar att det är pedagogen som sätter betygen som ska 

avgöra det, men det är också en tolkningsfråga som lärare kan tolka på olika sätt, vilket bidrar 

till att bedömningen sker på olika villkor. 

”Det kapital av erfarenhet som goda lärare samlar går förlorat, ty det överförs inte till andra 

lärare, som skulle kunna dra fördel av det” (Dewey 2004, 161). Det Dewey skrev har nu fått 
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en annan betydelse eftersom jag har fångat erfarenheter och tolkningar av styrdokument som 

jag anser är viktiga även i min framtida praktik. Konsekvenserna av studien är att jag har 

förstått att jag behöver hitta en egen tolkning av styrdokumenten som kommer att passa mig 

och den ämneskonception som jag väljer att praktisera. En av bildpedagogerna valde att 

diskutera vad ett enkelt bildspråk är. Skolverket har formulerat kunskapskraven för betyget E 

att elever ska i slutet av årskurs nio med enkelt bildspråk skapa olika typer av bilder. 

Bildpedagog A har uttryckt att det viktigaste är att elever kan kommunicerar med sina bilder 

och att det räcker att eleven ritar ”streckgubbar” som meddelar eller har ett budskap. Jag 

tycker att eleven ska kunna motivera sina val och sitt bildspråk. Till exempel varför eleven har 

valt att rita streckgubbar eller om valet beror på att eleven inte vill utveckla bilden. Om en 

elev väljer att utveckla en bild, kan det kategoriseras i genren utvecklat bildspråk? Leder det 

till att eleven får ett högre betyg? Det är en fråga som jag skulle ta med mig till nästa studie 

och forska kring vad bildpedagoger anser. Hur ser gränserna ut och hur har pedagoger kommit 

fram till det. Är det på grund av lång erfarenhet eller baserar bildpedagoger dessa gränser på 

sina egna kunskaper? Vad säger Skolverket och hur tycker de att gränserna ser ut mellan ett 

enkelt bildspråk och ett väl utvecklat bildspråk. Det är trots allt en av delarna som avgör 

vilket betyg eleven kan få. 
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Frågeguide                                  Bilaga 1.

-Vad har du för utbildning?

-Hur länge har du jobbat som lärare?

-Varför ville du bli lärare?

-Vad har du för erfarenhet av att bedöma och betygsätta elever som är i behov av särskilt 

stöd?

-Har du haft några svårigheter i bedömningen? (Vilka svårigheter?)

-Har du behövt samtala med andra lärare för att veta hur du ska betygsätta och bedöma? (Hur 

såg situationen ut då? Hjälpte det att samtala med en annan pedagog?)

-Hur bedömer och betygsätter du elevernas arbeten? (Använder du några riktlinjer när du ska 

bedöma och betygsätta elever med särskilda behov? Vilka?)

-Vad tänker du på när du betygsätter elever med särskilda behov?

-Vad har du för syfte vid bedömning, summativ eller formativ? (Varför?)

- Vad är viktigt att tänka på vid bedömning och vid betygssättning av elever i behov av 

särskilt stöd? (Vad är mindre viktigt?)

-Har du några erfarenheter av undantagsbestämmelsen? Har du praktiserat den?

-Upplever du att bestämmelsen är tydligt formulerad?

-Hur tolkar du bestämmelsen? (När bör den användas, hur och varför?)

-Vilka kunskapskrav ska/borde man som lärare bortse från?

-Pratar ni om undantagsbestämmelsen på lärarmöten eller i personalrummet?
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