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1 Inledning 
 

1.1  Ämnesval 

Bedömning och betygsättning är något som skapar stor osäkerhet, inte bara hos elever 

utan också hos många lärare. Min uppfattning är att många lärare men framförallt 

lärarstudenter känner stor oklarhet när det kommer till att bedöma och betygsätta elever. 

Med tanke på att de betyg som eleverna ges kan vara avgörande för deras framtid och 

huruvida de kan nå framtida mål eller inte är det av största vikt att bedömningen och i 

förlängningen betygsättningen är korrekt och välmotiverad. Då jag utbildar mig till 

lärare i ämnet bild kommer fokus i denna studie ligga på bedömning och betygsättning i 

bildämnet.  

 

Baserat på personliga iakttagelser och erfarenheter, menar jag att många lärare har svårt 

att genomföra en rättvis bedömning där alla betygskriterierna värderas lika högt. Som 

Anders Marner påpekar i Bild – en samtalsguide finns det ingen hierarki i 

ämnesplansmålen men trots det tenderar många lärare att värdera vissa mål högre än 

andra (2008, 47-48). Jag menar också att det finns en stor osäkerhet inför betygsättande 

hos många lärarstudenter vilket jag tycker visar på att detta är ett område som inte 

diskuteras tillräckligt på lärarutbildningen. Jag finner det därför både intressant och 

relevant att undersöka hur bildlärare bedömer och betygssätter i sitt ämne. Finns den 

outtalade värderingsgrunden som Marner diskuterar kvar även med ny läroplan eller är 

detta något som inte längre existerar?  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i bildämnet bedömer sina elevers 

arbete och på vilket sätt de förhåller sig till läroplanen.  

 
1.2.1 Frågeställningar 

 Vilka metoder används för att bedöma och betygsätta elever i ämnet bild? 

 Vad är det lärare i bild bedömer och betygssätter? 

 Vilka attityder och förhållningssätt har lärarna till läroplanen när det kommer till 

bedömning och betygsättning? 



  
 

2 

1.3 Forskningsöversikt 

Tidigare forskning inom området bedömning och betygsättning är omfattande. Det är 

föga förvånande eftersom vi lever i en kultur där lärandet har en mycket betydelsefull 

roll, inte minst ur en samhällsekonomisk aspekt.  

 

Forskning kring bedömning och betygsättning i bildämnet är desto smalare. En 

anledning till detta kan vara att det inom bildområdet traditionellt sätt har funnits ett 

stort motstånd när det kommer till bedömning och betygsättning i bild. Många menar att 

bildämnet är ett ämne som ej bör bedömas och betygsättas (Bresler 2007, 427).  

 

Då denna studie fokuserar på bedömning och betygsättning av elevers gestaltningar är 

också urvalet av tidigare forskning baserat på det. De bedömningsmetoder som lyfts är 

den svenska portföljmetoden, den holländska och ungerska forskningen kring 

bedömningens tillförlitlighet samt Marners forskning kring bedömning i bild utförd åt 

skolverket.  

 

Eftersom bedömning är ett centralt begrepp i denna studie bör det också definieras. 

Chroinin och Cosgrave definierar begreppet bedömning som ” the process of gathering, 

recording, interpreting, using and reporting information about a child’s progress and 

achievements in developing knowledge, skills and attitudes” (2013, 220). Det är den 

definitionen av bedömning som också används i denna studie. En förenkling av 

definitionen finner en på Skolverkets hemsida (2011).  

 

Bedömning kan ses som en process där lärare samlar in information och värderar elevers 

kunskaper och färdigheter. Informationen kan sedan ligga till grund för olika typer av 

beslut.  

 

1.3.1 Portföljmetoden 

Lars Lindström, psykolog och lärarutbildare samt professor i estetiska ämnen, är en av 

de främsta forskarna inom bedömning och betygsättning i estetiska ämnen i Sverige. 

Han har utvecklat portföljmetoden, en typ av metod som även uppmärksammats 

internationellt (Lindström 1999, 26-27). Lindström lyfter huvudsakligen två skäl till att 

utvärdering är av stor vikt och varför portföljmetoden kan vara att föredra framför 

traditionell resultatstyrd bedömning. I första hand lyfter han lärarens 
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redovisningsskyldighet som är central i lärarens yrkeskompetens. I andra hand lyfts att 

elever tenderar att lära sig det som bedöms och värderas, således är det viktigt att inte 

enbart värdera och bedöma slutprodukter då läroplanen numera är målstyrd och 

innefattar mål utöver slutprodukt. (Lindström 2013, 155-156).  

 

I Lindströms text Portföljmetodik i etetiska ämnen lyfts portföljmetoden som metod för 

bedömning och värdering i bildämnet (2013, 156-188). Portföljmetoden är en formativ 

bedömningsmetod. ”Formativ bedömning handlar ofta om återkommande återkoppling 

under själva lärprocessen” (Skolverket 2012, 46). En brukar definiera formativ 

bedömning som bedömning för lärande och dess motsats är summativ bedömning som 

är bedömning av lärande. 

 

 Den så kallade portföljen är i detta sammanhang en samling av den enskilde elevens 

arbete som sammanställs för att kunna visa på utveckling inom ett eller flera områden. 

Portföljmetodiken är vad en kallar en metod som används vid bedömning, utvärdering 

och undervisning i estetisk verksamhet. Genom att använda sig av denna metod ges 

tillfälle för eleverna att aktivt reflektera och värdera sitt eget arbete.  (Lindström 2011, 

155).  

Portföljmetoden har kommit att utvecklas i takt med den svenska skolans reform från 

regelstyrning till målstyrning. Syftet med portföljmetoden är att inte bara möjliggöra 

bedömning och betygsättning av elevernas slutprodukter utan också kunna bedöma och 

betygsätta själva skapandeprocessen (Lindström 1997, 21-28).  

 

I portföljen samlar eleven sådant som har använts under processens gång, reflektioner 

och även slutprodukten. Det kan exempelvis bestå av skisser, loggbok, färdiga 

gestaltningar, reflektioner etc. Genom användandet av portföljer möjliggörs en ny typ 

av lärande för eleverna. De får möjlighet att själva utvärdera och se tillbaka på vad de 

har gjort samtidigt som läraren får en bättre inblick i elevernas process och tankar kring 

det arbete de utfört. Portföljmetoden ger stort utrymme till personlig reflektion och 

analys. Metoden innefattar sju kriterier som läraren och eleven skall värdera: 

förverkligande av intention, färg form och komposition, hantverksskicklighet, 

undersökande arbete, uppfinningsförmåga, förmåga att utnyttja förebilder och slutligen 

förmåga till självvärdering (Lindström 1999, 73-79).  
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Den negativa kritik som portföljmetoden framförallt har stött på är att den är mycket 

tidskrävande och till en början svårgreppbar. Det är en metod som kräver aktiv 

handledning vilket verkar ha varit svårt att hitta tid till för vissa som har arbetat med 

den. Det verkar också finnas en stor besvikelse bland elever som känner att de inte fått 

tillräckligt med respons på sina portföljer i förhållande till den tid de lagt ner på att 

skapa den (Lindström 1997, 44-47).  

 

Fördelarna med metoden tycks framförallt vara reflekterandet av den egna 

läroprocessen och tydliggörandet av de målkriterier som skall uppnås men också 

synliggörandet av den personliga utvecklingen. Många upplever metoden som rättvis 

(Lindström 1997, 47-50). 

 

1.3.2 Bedömningens tillförlitlighet  

I Holland och Ungern har de tittat närmre på tillförlitligheten när det kommer till 

bedömning av konstnärliga gestaltningar. I Holland väcktes intresset för detta i samband 

med att de införde så kallade slutexaminationer i den holländska motsvarigheten till vårt 

bildämne.  

 

De aspekter som bedömdes var process, självständighet, kommunikation och 

undersökning. Syftet med forskningen var att se om det var möjligt att ha en 

slutexamination i ämnet bild motsvarande ett nationellt prov.  

 

För att undersöka detta fick flera lärare bedöma samma gestaltning med hjälp av en 

tiogradig skala. Först fick lärarna individuellt bedöma utifrån sin vanliga metod och 

därefter utgå från sju utvalda kriterier. De fann, i båda fallen, att i 80 % av 

bedömningarna stämde inte resultaten med varandra, även om det endast handlade om 

en förskjutning av en eller färre grader i betygsskalan. Slutligen fick lärarna ett mer 

strukturerat förhållningssätt till bedömningen med tydligare riktlinjer kring kriterierna 

som skulle bedömas. Inte heller denna metod kunde ses som mer tillförlitlig när det kom 

till bedömning och betygsättning. Dock fann de att ju mer erfarenhet och träning lärarna 

hade i bedömning desto mer likvärdig var deras bedömning. Därför drogs slutsatsen att 

träning i bedömning leder till mer tillförlitliga betyg (Bresler 2007, 429-430).  
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1.3.3 Bedömning som en del av lärandet 

Marner diskuterar i Bild – en samtalsguide (2008, 47-48) problemet med att lärare i bild 

inte betygssätter i enlighet med de kunskapsmål som finns i läroplanen. Enligt den 

undersökning Marner genomförde var det betydande skillnad mellan hur många elever 

lärarna sa hade klarat de olika kunskapsmålen och hur många som senare fick ett 

godkänt betyg. Det var betydligt fler som fick godkänt än som faktiskt hade klarat alla 

kunskapskraven.  

 

Det mål som flest elever uppnådde var bildframställningsmålet vilket Marner menar 

tyder på att bildframställning värderas högre än andra mål. Detta kan ses som 

problematiskt då det enligt läroplanen inte ska finnas någon hierarki inom 

kunskapsmålen (ibid.). 

 

Vidare för Marner en diskussion kring resultaten i NU03 (Nationella Utvärderingen av 

Grundskolan 2003). I NU03 använde sig lärarna av Lindströms portföljmetod i den 

processtudie som genomfördes. Denna uppfattas som bra men alltför omfattande med 

tanke på antal elever varje lärare skall bedöma och betygsätta. Marner menar att de sju 

bedömningskriterier som Lindström, och i detta fall lärarna, använder sig av kan 

komprimeras men också kompletteras med ett presentationskriterium. Marner menar att 

bedömningen bör bestå av process-, produkt- och presentationskriterium (Marner 2008, 

50-51). 

 

NU03 visade också på att ett väldigt stort antal elever inte visste vad som krävdes av 

dem för att uppnå ett visst betyg. Detta kan åtgärdas, menar Marner, genom att en som 

lärare använder sig av bedömning som en återkommande aktivitet där både lärare och 

elev är aktiv. Bedömningen blir en del av lärandet. Han menar att bedömningen på så 

vis avdramatiseras och även kan innefatta bedömning av lärarens insats utifrån elevens 

perspektiv (ibid.).  

 

Marner skriver även att ”[f]rån att ha varit en normbaserad och kontrollerande 

bedömning av produkter har bedömning idag tonvikten på en kriteriebaserad 

bedömning av processer i syfte att befrämja och diagnostisera lärande” (ibid., 54). 

 



  
 

6 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

 
1.4.1 Sociokulturella perspektiv  

Enligt Jakobsson (2012) är det egentligen inte möjligt att tala om en sociokulturell teori, 

utan menar istället att det rör sig om flera teorier som placeras i ett övergripande 

perspektiv. Det som dessa teorier har gemensamt är att de menar att lärandet sker i 

sociala samanhang där människor interagerar med varandra (på ett eller annat sätt). Det 

är främst detta som skiljer den sociokulturella teorin åt från bland annat behavioristisk 

och kognitiv teori som beskriver den lärande som ensam utforskare (Philips 2010, 84).  

 

Intelligens ses som något påverkbart som kan förändras beroende på sociala, kulturella 

och materiella förutsättningar. Denna syn på intelligens möjliggör en utveckling som är 

relevant när det kommer till bland annat undervisnings- och bedömningsmetod i skolan 

(ibid.).  

 

Den mest kända förespråkaren för sociokulturell teori är Lev Vygotsky. Han menade att 

lärarens uppdrag är att utgå från elevens befintliga kunskapsnivå och sedan skapa en 

undervisningssituation och omgivning som hjälper eleven att nå ett högre mål (Korp 

2003, 67). Vygotsky valde att se till den inlärningspotential ett barn besitter och kan 

utveckla med rätt stöd och ledning av vuxna alternativt äldre kamrater (Philips 2010, 

92). Vygotsky ”insåg att två barn kan befinna sig i samma piagetska stadium eller ha 

samma intelligenskvot men ändå ha helt olika potential för fortsatt utveckling” (ibid., 

92). Det är med hänsyn till detta som Vygotsky talade om den potentiella 

utvecklingszonen som idag ses som en förutsättning för att elever skall utveckla sin 

kunskap.  

 

John Dewey var en pedagog som ägnade sig åt att studera det sociala perspektivet på 

lärande. Dewey kritiserade synen på lärande som något isolerat som sker i den enskilda 

individen. Han menade att det är ren osanning och att lärandet är i högsta grad beroende 

av ett socialt sammanhang. Dewey menade också att skolan är en social plats och att 

lärarna, genom att ge individuella uppgifter, rent av motverkar både kommunikation och 

aktivt förhållningssätt mellan eleverna.  Enligt Dewey är det lärarens uppgift att skapa 

de bästa förutsättningarna för elevernas lärande genom att själv vara aktiv och på så sätt 

skapa en gemensam erfarenhet och lärandesituation. Han talade även mycket om vikten 

av att lärandet inte bara består av repetition av vad läraren/läroboken säger utan att 
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eleven själv tillsammans med läraren är aktiv i utforskandet av för eleven nya 

områden(Philips 2010, 89). 

 

Roger Säljö (2014, 104), professor i pedagogik och företrädare för sociokulturell 

inlärningsteori, menar att interagerandet människor emellan i olika sociala och 

kulturella situationer leder till ny kunskap. En bär med sig kunskap från tidigare 

erfarenheter som i sin tur leder till ny kunskap genom de sociala och kulturella 

situationer som människor agerar i. Säljö lägger stort fokus på språket som verktyg för 

tolkning och kommunikation i sociala lärandesituationer (något även Vygotsky 

poängterade). Säljö menar att kommunikation och till stor del lärande är just språklig 

(ibid., 83-89). För lärare är språket avgörande i undervisningen då varken 

kommunikation eller största delen av lärande aldrig skulle ske utan användandet av 

språk (texter, tal, bilder etc.) (Philips 2010, 93). 

 

Begreppet mediering är ett centralt begrepp inom sociokulturella perspektiv. Mediering 

används för att förklara samverkan mellan människors tänkande, handling och de 

kulturella produkterna (Jakobsson 2012). Nästan all typ av kunskap som förmedlas kan 

härröras till någon form av social kontext alternativt sker i en social kontext genom 

användandet av medierande verktyg. Exempel på sådana verktyg är talande språk, skrift, 

symbolsystem och andra verktyg som används för att förstå omvärlden. Vi tolkar 

således omvärlden med hjälp av både intellektuella/språkliga och fysiska redskap (Säljö 

2014, 81).  

 

Ett annat begrepp som har uppstått ur sociokulturell forskning är situerat lärande. Med 

situerat lärande menas att ”[l]ärandet sker effektivt och naturligt i ’situationer’ (ett 

deweyskt begrepp) där den lärande är lokaliserad och aktivt engagerad” (Philips 2010, 

98).  

 

Lärande är något som sker i alla typer av situationer. Lärandet kan ske individuellt men 

också kollektivt. Förutsättningarna för lärande förändras i takt med att vår omgivning 

förändras. Den typ av kunskap som har en funktion är den som premieras. Säljö (2014, 

13-14) nämner som exempel på detta att i en värld där ingen handel bedrivs mellan 

olika länder finns heller inget behov av främmande språkkunskaper. Finns inte behovet 

av kunskapen utvecklas den heller inte i någon större grad.  
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1.5 Metod 

Denna metoddel ämnar belysa och kritiskt granska den metod som har använts i denna 

studie. Utgångspunkten i val och förståelse av metod, samt utformande av intervjuguide 

har varit Bells Introduktion till forskningsmetodik (2006), Brymans 

Samhällsvetenskapliga metoder (2011) och Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun 

(2014). En kvalitativ metod är det som används i denna studie för insamlandet av 

empiri.  

 
1.5.1 Tillvägagångssätt 

I studien har insamlandet av empiri gjorts genom två semistrukturerade djupintervjuer. 

Intentionen var att intervjua fler lärare men tyvärr var det bara två av åtta tillfrågade 

lärare som ville ställa upp. En kan reflektera över orsaken till detta men tyvärr fick jag 

endast svar från en av de som inte ville ställa upp. Orsaken i det fallet var tidsbrist. På 

grund av den snäva tidsramen har det inte varit möjligt att söka efter fler lärare att 

intervjua.  

 

 En semistrukturerad intervju utformas genom att intervjuaren har ett antal specifika 

teman/frågor som hen vill skall diskuteras (Bryman 2011, 475). Utöver dessa 

teman/frågor kan även följdfrågor och bekräftande frågor ställas. Den semistrukturerade 

intervjumetoden gör det möjligt att föra ett öppet samtal mellan den intervjuade och 

intervjuaren samtidigt som de frågor som anses vara relevanta för studien besvaras. 

Denna metod gör det också möjligt för den intervjuade att utveckla sina resonemang på 

ett friare sätt än i en strukturerad intervju. Då det i studien är viktigt att ett antal 

specifika frågor besvaras för att en relevant analys skall kunna genomföras är denna 

metod att föredra framför en ostrukturerad intervjumetod som istället fungerar som ett 

öppet samtal (ibid.).  

 

Då syftet med denna studie bland annat är att undersöka hur lärare i bild bedömer och 

betygsätter sina elevers gestaltningar finns det en poäng i att använda sig av en 

kvalitativ forskningsmetod vid insamlandet av empiri. Lärarna som intervjuas ges 

möjlighet att flexibelt diskutera ämnet och som intervjuare möjliggörs fördjupad 

förståelse och tillfälle att ställa följdfrågor för att vidare utveckla de svar som ges (Bell 

2006,158).  
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Intervjuerna spelas in för att säkerställa att citat och referat blir korrekta eftersom det 

kan vara svårt att göra om enbart anteckningar förs under intervjuns gång. 

Inspelningarna gör också att det även i efterhand finns möjlighet att granska 

intervjuarens objektivitet/subjektivitet i intervjusituationen.  

 

Eftersom tidsramen, som tidigare nämnt, var snäv fanns det inte någon möjlighet att 

transkribera intervjuerna. Dock har citat och referat (tagna från det inspelade materialet) 

använts i studiens resultat- och analysdel.  

 

1.5.2 Metodkritik 

Det största problemet med semistrukturerade intervjuer är att ”[d]et handlar om en 

mycket subjektiv teknik, och därför är också risken för skevheter (’bias’) stor” (Bell 

2006, 158). För att minimera min inblandning i intervjuerna har jag valt att försöka 

hålla en låg profil som intervjuare och istället låta den intervjuade till största möjliga 

grad själv diskutera sina metoder. Det bör dock tilläggas att bekräftande kommentarer 

har lagts och följdfrågor har ställts under intervjuerna.  

 

Givetvis finns det inget sätt att göra en helt objektiv analys av en kvalitativ intervju då 

en som forskare alltid är färgad av tidigare erfarenheter. Därför är det viktigt att under 

intervjun hålla en låg profil och försöka undvika att den intervjuade blir färgad av 

intervjuarens kommentarer, alternativt ledande frågor. Bell skriver också att som 

intervjuare finns en risk att omedvetet påverka de som intervjuas, något som således är 

näst intill omöjligt att undvika då det är just omedvetet (2006, 167). Emellertid är 

förhoppningen att jag genom att vara medveten om detta också minskar min 

inblandning.  

 

1.5.3 Etiska överväganden 

Insamlingen av empiri till denna studie har utgått från fyra etiska forskningsprinciper: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman 2011, 137). Informationskravet uppfylldes dels genom det informationsbrev 

som de intervjuade fick ta del av där de informerades om studiens syfte och 

genomförande (i textform alternativt muntligt). Samtyckeskravet uppnåddes genom att 

det var frivilligt att bli intervjuad och de intervjuade tog själva ett aktivt beslut att 

deltaga. Konfidentialitetskravet nås genom att intervjuerna inte är tillgängliga för 

obehöriga. Nyttjandekravet infrias då den insamlade empirin endast används i 
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forskningssyfte.  Bells kapitel Etik och integritet i samband med forskning i 

Introduktion till Forskningsmetod användes också (2006, 53–66).  

 

Lärarna som har intervjuats har ställt upp frivilligt. De har i förväg informerats om 

studiens syfte och vilka användningsområden studien kan komma att ha i framtiden. De 

har mottagit ett brev innan intervjun där de har kunnat ta ställning till om de samtycker 

till mitt tillvägagångssätt eller inte. Detta brev har kommit att fungera som ett slags 

forskningskontrakt där lärarna har informerats om studiens syfte, förvaring av 

intervjumaterial och grad av anonymitet. En av de intervjuade informerades om brevets 

innehåll muntligen. 

 

Allt intervjumaterial (inspelningar och anteckningar) förvaras i en fingeravtryckskyddad 

mapp i min personliga dator som endast jag har tillgång till. De som intervjuats är 

anonyma till en viss grad i studien men ålder, undervisningsnivå och 

arbetslivserfarenhet nämns. Bell beskriver vikten av att förklara för de som skall 

intervjuas till vilken grad de är anonyma. Enligt Bell är det ett vanligt fel som görs när 

anonymitet utlovas men egentligen inte hålls (2006, 57). Jag har därför varit noggrann 

med att inte hävda total anonymitet då jag kommer nämna ålder, undervisningsnivå och 

arbetslivserfarenhet. Ingen av de som intervjuades önskade anonymitet men eftersom 

deras namn och kön inte är relevant för denna studie valde jag att inte lägga till den 

informationen.   

 

1.5.4 Analysverktyg  

I denna studie används intervjuanalys som bricolage. Det som kännetecknar 

bricolagemetoden är att tolkaren kan fritt röra sig mellan olika tekniker och begrepp i 

sitt analysarbete (Kvale 2014, 281).  Vid användandet av bricolagemetoden kan en 

utnyttja olika ad hoc-metoder och teoretiska ansatser. Exempelvis kan en söka efter 

teman, mönster eller skillnader. Även jämförelser kan göras samt räknande (Kvale 

2007, 116). Genom att använda denna metod är analysen av resultatet förhållandevis 

fritt och möjligheterna i analysen vidgas i jämförelse med om en använder sig av mer 

systematiska analysformer. De metoder som använts har varit intervjuanalys som 

teoretisk tolkning och tematisk analys (Kvale 2014, 281).  

 

Teoretisk tolkning innebär att en teoretisk eller pragmatisk tolkning görs av 

intervjuerna. Enligt Kvale (2014,283) innebär denna tolkningsmetod att en som forskare 
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kan reflektera över valda teman och ”skriva ned tolkningar utan att följa någon specifik 

metod eller kombination av tekniker.”  

 

För att strukturera studien och intervjuerna har en tematisk analys tillämpats vilket 

innebär i praktiken att empirin har delats upp i tre teman.  Dessa tre teman är utformade 

i enlighet med studiens frågeställningar och är som följer: Bedömningsmetoder, Vad 

bedöms/betygssätts? och slutligen Läroplanen. Genom att först lyssna på intervjuerna 

och dela in svaren utifrån dessa tre teman har sedan jämförelser gjorts och slutsatser 

dragits (Bryman 2011, 529).  

 

1.5.5 Källor och källkritik 

Studiens primära empiri består av två kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Det är 

två lärare som har intervjuats. Den ena läraren (LA) arbetar vid tiden för studien i 

grundskolans senare år. Den andra läraren (LB) arbetar vid ett universitet men har 

tidigare arbetat i grundskolans senare år. 

 

Det största problemet med empirin från intervjuerna har varit att LB inte har arbetat i 

grundskolans senare år sedan Lg11 infördes. Då det finns skillnader som rör bedömning 

mellan Lpo94 och Lg11 kan detta vara relevant. Exempelvis har elevernas förmåga att 

bedöma sig själva och reflektera över sina egna arbeten framhävts i Lg11. De andra 6 

lärarna som tillfrågades angående intervju var, vid tiden för denna studie, alla aktiva 

lärare i grundskolans senare år. Det hade varit att föredra om dessa hade ställt upp för 

intervju.  

 

Trots detta har den insamlade empirin visat sig vara mycket intressant, framförallt då 

LA och LB skiljer sig betydande åt när det kommer både till deras syn på bedömning 

och betygsättning i bildämnet och även deras syn på läroplanen. Även om LB i första 

hand diskuterar bedömning på lägre nivå bör detta has i åtanke när en tittar på den 

insamlade empirin då denne inte arbetar under samma läraruppdrag som LA. 

 

I det teoretiska avsnittet används sekundärkällorna Korp (2003) och Philips (2010) när 

det kommer till Vygostky och Deweys syns på lärande. Anledningen till att 

sekundärkällor har använts är att jag fann deras sammanfattningar relevanta och 

framförallt tydliga.  
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1.5.6 Disposition 

Följande del i studien består först av en presentation av empirin från intervjuerna. 

Inledningsvis presenteras de intervjuade lärarna sedan följer resultatet av intervjuerna. 

Avsnittet delas in i teman för att på så vis strukturera och tydligare belysa de teman som 

är relevanta för att svara på studiens frågeställningar. Därefter följer analys och tolkning 

av resultatet.  

 

De teman som de följande delarna är indelade i är: Bedömningsmetoder, Vad är det som 

bedöms/betygssätts? och Läroplanen. 

 

I diskussionsavsnittet diskuteras analysen och tolkningen av resultatet och visar på 

slutsatser som kan dras utifrån detta material. Avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning inom ämnet.  

 

2. Resultat 

Lärarna som har intervjuats benämns som LA (Lärare A) och LB (Lärare B).  

 

LA är i 40-årsåldern och arbetar med elever i grundskolans senare år på en mindre ort. 

LA har arbetat som lärare sedan 2006 då hen arbetade som lärare på en skola för elever 

med asperger och autism och sedan på en skola för utsatta barn. 2007 började LA arbeta 

på den skola hen arbetar nu. Således har LA, vid tiden för intervjun, cirka 8 års 

erfarenhet som lärare.  

 

LB är i 50-årsåldern och har arbetat med studenter på ett universitet i en mellanstor stad 

sedan 1995 där hen undervisar i bild. LB har också10 års erfarenhet av att arbeta på 

högstadieskolor som bildlärare. Hen har således ca 30 års erfarenhet som bildlärare. LB 

har huvudsakligen talat om bedömning på lägre nivå men, som nämnt, bör en ha i 

åtanke att hen inte har arbetat under Lg11.  

 

Det hade varit att föredra om båda de intervjuade lärarna hade varit aktiva i grundskolan 

men då det endast var 1 av 7 tillfrågade grundskolelärare i bild som ville/kunde ställa 

upp på intervju kunde detta inte uppfyllas.   
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2.1 Bedömningsmetoder 

LA arbetar med kontinuerlig formativ bedömning.  Bedömningen sker tillsammans med 

eleverna. Bedömingingen sker inte i samspel med andra elever utan mellan LA själv och 

varje enskild elev.  

 

LA använder sig av så kallade processböcker. Eleverna tilldelas varsin skrivbok i början 

på terminen. I denna skrivbok skriver eleverna i slutet av varje lektion en kort 

reflekterande text över vad som har hänt under lektionen och om eleven har några andra 

tankar som hen vill dela med sig av till LA. Eleverna beskriver också vad de arbetar 

med och om det är något som de exempelvis skulle gjort annorlunda om de fick göra 

om det. LA ger även eleverna en reflekterande fråga i slutet av lektionerna som de skall 

besvara för att säkerställa att eleverna ges tillfälle att uppfylla reflektionsmålen.  

 

LA säger att bedömningsprocessen är tidskrävande och att det därför att viktigt att 

eleverna och läraren själv får ut något av det. Att det blir ett lärande i sig och att det 

också effektiviserar betygsättningen. Eleven har möjlighet att tydligt se vad som krävs 

för att hen skall utvecklas och få ett högre betyg bara genom att titta i processboken. 

När det är dags för betygsättning finns det inga tvivel om vilket betyg eleven skall ha. 

”Du kan inte se in i människors hjärnor – det krävs ett skrivande i ämnet både för eleven 

och för lärarens skull.”  

 

Eleverna ges även möjlighet att bedöma LAs undervisning i sina processböcker. 

”Exempelvis kan eleven skriva – Åh vad höll du på med idag? Jag fick ju ingen hjälp 

alls!” LA säger att hen inte är intresserad av att eleverna bara öser beröm över hen utan 

vill att det blir en lärandeprocess även för hen. På så sätt kan hen också förbättra sin 

undervisning.  

 

LB arbetar/arbetade snarare med informell bedömning i den bemärkelse att hen inte 

utgår/utgick från några specifika metoder för att bedöma och betygsätta bortsett från det 

övergripande uppdrag som fanns i läroplanen. LB samtalar/samtalade inte med eleverna 

om var de ligger betygsmässigt under terminens gång men menar att det väldigt sällan 

är någon som ifrågasätter betyget då det är tydligt vad som förväntas av dem och vad 

som är undervisningens syfte.  
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LB berättar att hen för många år sedan gjorde en “egen kursplan” och då denna sitter i 

ryggmärgen känner hen sig trygg med sin bedömning och betygsättning utan att 

använda sig av en specifik metod eller matris. Hen poängterar dock att det är viktigt att 

vara medveten om sitt läraruppdrag och lägga upp undervisningen efter detta men att 

undervisningen inte kan utgå från någon annan än läraren själv om den skall bli bra.  

 

LB tillägger att hen även involverar hela klasser i bedömningssituationer när det 

kommer till exempelvis hur väl en elev har lyckats med att teckna med förlaga 

alternativt hur väl eleven har lyckats tolka en uppgift.  

 

2.2 Vad bedöms/betygssätts? 

LA bedömer framförallt processen. Även elevernas gestaltningar finns med i slutbetyget 

men det är processen och elevens förmåga att reflektera över sitt eget arbete som 

bedöms i första hand.  

 

LA säger att hen måste titta mer på processen för att undvika att utgå från personliga 

preferenser. Något som hen säger är lätt att göra om en enbart tittar på slutresultatet. 

Genom att använda sig av processböckerna är det dels lättare att se bortom både det 

estetiska uttrycket men också upptäcka elever som kanske är bra på att uttrycka sig men 

egentligen inte har något djupare innehåll i sina texter. 

 

Det gäller att veta vad man ska bedöma. Det är något jag har lärt mig på så jag tror att jag har tagit 

bort mycket av mitt eget tyckande där. Om vi tittar där, det är ju en selfie. Då tittar jag, hur var vägen 

dit och sen så bedömer jag det färdiga materialet här. Kan jag se att det är popkonst? – Ja det kan jag 

för det är starka färger och det finns en pratbubbla, det är lite typiskt. Så han har ju hittat ismen tycker 

jag. Vi har tittat på lite referenser innan så han har fått skriva lite konsthistoria och sen fick han skriva 

varför han valde just den och hur han skulle uttrycka sig själv i den då.  

 

LA nämner också att elevernas förmåga att hantera olika material också finns med i 

bedömningen.  

 

Vad ska man göra när man ska slänga överbliven gips, man häller det inte i avloppet. Det 

gäller att eleverna vet sånt här. Det är också en del som är viktig att de kan göra själva. 

 

LB arbetar/arbetade med olika typer av uppgifter där vissa är lättbedömda för att på så 

sätt underlätta betygsättningen. Andra uppgifter som hen anser svårbedömda menar hen 
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också är mer intressanta och enligt hen viktigare. “Ju mer mätbar man gör en storhet 

desto mer våld utsätter man själva verksamheten för och desto meningslösare blir 

resultaten”. De uppgifter som LB bedömer är exempelvis teckningsuppgifter där eleven 

arbetar utifrån en förlaga och även skriftliga prov i konsthistoria.  

 

Senare i intervjun säger LB också att hen bedömer vissa av sina uppgifter utifrån 

produkt, process och analys. Typen av uppgifter som LB arbetar med varierar mycket 

vilket också gör att sättet att bedöma också varierar. Vissa uppgifter bedöms således 

enbart efter hantverkskunnande medan andra uppgifter bedöms efter process, produkt 

och presentation.  

 

2.3 Läroplanen 

LA arbetar kontinuerligt utifrån läroplanen där eleverna alltid har tillgång till de 

matriser LA har sammanställt och klistrat in i elevernas processböcker. LA 

färgmarkerar de olika kunskapskraven med antingen röd eller grön färg beroende på om 

eleven har uppnått kraven eller inte (rött visar på att eleven ej har uppnått målet och 

grönt att eleven har det). Detta uppdateras så fort en förändring i elevens bedömning 

sker. LA arbetar också med muntliga matriser för att inte eleverna skall bli 

överväldigade av vad som förväntas av dem. Hen försöker då muntligt synliggöra var 

eleverna ligger till betygsmässigt.  

 

LA menar att Lg11 är tydligare och mindre ”flummig” än Lpo94. ”Här finns det tydligt, 

jag kan visa eleverna, här är kriterierna där det är olika processer och jag måste kunna 

se var du är. Det har öppnat upp för arbetssättet och då blir det naturligt.” 

 

LAs elever skriver en kort reflektion i sina processböcker i slutet av varje lektion som 

sedan LA skriftligen besvarar. På så vis menar LA att hen tillsammans med eleven själv 

är aktiva i bedömningsprocessen under hela terminen. Hen nämner också att det är en 

nödvändighet för att hen skall hinna ”se och bedöma varje elev” då klasserna är så pass 

stora att det annars hade varit omöjligt att hinna med under en lektion. 

  

LA ifrågasätter inte läroplanen utan arbetar rakt av med den. Hen poängterar att hen inte 

arbetar specifikt med varje punkt i läroplanen men ser till att alla elever har möjlighet 
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att nå alla målen. LA arbetar framförallt tematiskt under terminen där hen försöker täcka 

in så många kriterier som möjligt.  

 

Exempelvis jobbar vi nu med selfies där vi täcker in även konsthistoria då eleverna får måla en selfie 

utifrån ett konsthistoriskt perspektiv. Då täcker man ju in så mycket som möjligt i en uppgift. Man får 

ju heller inte stirra sig blind på betygskriterierna man får ju titta på det centrala innehållet. – Vad är 

det man måste ta med så man inte bara går efter betygskriterierna för då blir det ju jätteknasigt med. 

Det är så jädra mycket vi lärare ska göra nu. Vi kan inte bara stirra oss blind på vad vi inte gör. Utan 

man får nog titta – det här gör jag och jag gör det gott nog. Och det här är vad man mäktar med. 

 

LA har även valt att dela upp sin undervisning på ett sådant sätt att hen arbetar med 

olika tekniker i olika årskurser. På så vis täcker hen allt under elevernas tid hos sig 

samtidigt som hen inte tvingas trycka in allt på en och samma termin. När eleverna går i 

årskurs nio är valmöjligheterna större och LA ser att eleverna då har lärt sig att använda 

sig av bilden som ett språk då de vågar använda sig av olika material för att 

kommunicera.  

 

 LB arbetar mer fritt utifrån vad hen anser vara viktigt i ämnet. Hen går inte till 

läroplanen förrän hen känner att hen inte kan sätta betyget utan dess hjälp. Detta är 

möjligt tack vare lång erfarenhet enligt läraren själv. Hen menar att en som lärare måste 

omformulera läroplanen för att göra den till sin egen så att en blir genuin i sin 

undervisning och tror på det en gör i klassrummet. Det är enda sättet att kunna stå till 

svars för den undervisning en bedriver. 

  

Dock är detta inget man kan göra direkt efter en lärarutbildning, det är något som måste ske 

tillsammans med elever och kollegor. Det kanske är det mest arbetsamma och viktigaste man gör som 

lärare när man skapar sin egen identitet och kursplan.” Det är då ”kursplanen syns i mina ögon och 

finns i mina ord. 

När en som lärare svarar på elevernas frågor om varför de ska lära sig vissa saker med att det står i 

läroplanen då har man förlorat, då har man gett upp, då har man inte fattat vad livet som lärare går ut 

på. Eller rättare sagt då har man inte fattat vad livet som lärare har för möjligheter. Då är det inte jag 

som står där och undervisar utan då är det den där jävla läroplanen. Då är jag en marionettdocka och 

någon annan pratar med min mun. 
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3. Analys och Tolkning av resultatet 

3.1 Bedömningsmetoder  

LA arbetar aktivt och kontinuerligt med bedömning i klassrummet. Hen har en 

pågående dialog med sina elever kring deras bedömning och betygsättning i form av 

processböcker och matriser. Hen är strukturerad och tydlig mot eleverna vilket hen 

också upplever har förbättrat elevernas medvetenhet och i förlängningen även 

resultaten. Denna förbättring kan vara ett resultat av att det är något som LA tidigare 

inte arbetade lika aktivt med vilket kan kopplas till vad Säljö (2014, 13-14) hänvisar till 

som kunskap som tidigare inte fanns behov av och därför inte heller uppstod. 

Förutsättningarna i LAs klassrum har förändrats sedan lpo94 och därför har även 

resultaten gjort det.  

 

LB kan uppfattas som ostrukturerad och inte lika tydlig i kommunikationen med 

eleverna i intervjuns första skede. Men ju mer LB berättar om hens sätt att undervisa 

och bedöma och betygsätta kan en utröna en viss struktur och tydlighet gentemot 

eleverna om än på en mer subtil nivå än LA. LB utformar själv betygskriterier till varje 

uppgift, dock ej skriftligen. Eleverna kanske inte uppfattar LB som tydlig när det 

kommer till bedömning men vet ändå på ett ungefär var de ligger betygsmässigt vilket 

tyder på att det hela tiden har funnits en mediering i hens klassrum.   

 

Både LA och LB arbetar till synes främst med formativ bedömning om än på olika sätt. 

Båda berättar att de bedömer processen, produkten och presentationen även om det 

läggs olika mycket vikt vid de olika kriterierna. Det finns en tydlig koppling hos 

framförallt LA till Lindströms metod även om hen inte uttalat arbetar med 

portfoliemetoden. LB ägnar sig i större utsträckning än LA åt summativ bedömning. 

Främst när hen arbetar med teckningsuppgifter som bedöms efter hur väl resultatet 

överensstämmer med den förlaga de utgått från. Att bedöma eleverna med hjälp av en 

summativ metod strider mot samtida tidigare forskning i ämnet som genomgående 

menar att formativ bedömning är att föredra (Marner 2008, 55). 

 

LA för en pågående dialog med sina elever under hela terminen men involverar aldrig 

eleverna i medbedömning. Hen sköter all bedömning i form av kommentarer i elevernas 
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processböcker och informella bedömningssamtal i klassrummet. Här skiljer sig LA från 

Lindströms metod som poängterar medbedömningens fördelar (1999). 

LB å andra sidan arbetar mycket med medbedömning, något hen menar även bidrar till 

elevernas lärandeprocess. Hen menar att eleverna lär sig av varandras misstag och 

perceptionen förbättras avsevärt genom att aktivt bedöma sina egna och andras verk. 

Detta stöds av forskning kring situerat lärande där den lärande är aktivt engagerad 

(Philips 2010, 98).  

 

LA och LB undervisar och bedömer eleverna i ett socialt sammanhang. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv ses detta som något självklart och nödvändigt för 

lärandeprocessen (Säljö 2014). Språket är centralt då bedömningsprocesserna som 

används, även om de är olika, lägger stort fokus på att kunna uttrycka sig framförallt 

skriftligt. LA lägger fokus på dialogen mellan lärare och elev i bedömningsprocessen 

medan LB lägger den på dialogen mellan elev – elev i medbedömningen. Det är ett 

socialt lärande i fokus där de olika typerna av dialoger syftar till att utveckla, utmana 

och bekräfta elevernas arbeten.  

 

3.2 Vad bedöms/betygssätts? 

LA lägger störst vikt på processen när hen bedömer sina elevers gestaltningar. Hen 

lyfter ett exempel där en elev hade gjort Van Goghs rum i cenitlera men när de skulle 

bränna den visade det sig att det inte alls var cenitlera och hela gestaltningen smälte. LA 

påpekar att eftersom hens elever hela tiden arbetar parallellt med processböcker var det 

inget problem att bedöma gestaltningen eftersom hela processen fanns beskriven i 

boken. Hade LA inte arbetat med processböckerna och bara fokuserat på slutprodukten 

hade denna elev inte fått godkänt. Detta exempel tyder på att LA inte värderar själva 

slutprodukten lika högt som processbeskrivningen. Marner (2008) talar om att 

bedömningen många gånger utgår från en hierarki i betygskriterierna där produkten 

värderas högst. LA verkare snarare placera processen högst i hierarkin.  

 

LA arbetar ifrågasättande, utmanande och bekräftande i processböckerna vilket hen 

menar har lyft elevernas resultat om hen jämför med hur hen arbetade med bedömning 

tidigare. Bedömningen har blivit ett tydligare redskap för lärande. LA arbetar med vad 

Vygotsky skulle refererat till som elevernas inlärningspotential genom att arbeta just 

utmanande och ifrågasättande (Philips 2010, 91-92).  LA är noggrann med att påpeka att 
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det är formativ bedömning hen arbetar med och inte summativ. Även om det oftast blir 

ett summativt moment i den slutliga betygsättningen enligt Marner (Skolverket 2012) 

menar LA att hen enbart arbetar formativt.  

 

LB bedömer olika moment i olika uppgifter. LB säger att hen jobbar med lättbedömda 

uppgifter som är mer hantverksmässiga och då utgår från en förlaga. Dessa uppgifter får 

agera underlag för bedömning. Uppgifter där syftet är innehållsbaserat menar LB kan 

vara icke bedömningsbara. Dock säger hen senare att hen i en filmuppgift bedömer 

process, produkt och presentation vilket tyder på att uppgifterna har väldigt olika 

karaktär och bedömningsunderlaget är betydligt mer omfattande och varierande än hen i 

ett första skede hävdar.  

 

När det kommer till vad det är som bedöms arbetar LA uteslutande med hjälp av språk 

då bedömningsprocessen sker genom elevernas och lärarens texter och informell 

bedömning i samtal mellan elev och lärare. Återigen är språket centralt vilket kan 

kopplas till den sociokulturella synen på lärande. LB arbetar däremot mer varierande 

där vissa uppgifter bedöms utifrån processbeskrivning och presentation av 

slutprodukten medan andra uppgifter enbart bedöms efter slutprodukten. En kan här se 

att LB har vad Säljö (2014) refererar till som en mer traditionell syn på bedömning i 

vissa avseenden.  

 

3.3 Läroplanen 

När det kommer till läroplanen skiljer sig LA och LB avsevärt. LA arbetar kontinuerligt 

utifrån läroplanen och utgår hela tiden från vad läroplanen säger om både vad som skall 

undervisas, vad som skall bedömas och hur. LB använder sig däremot ytterst sällan av 

läroplanen och enbart de gånger hen känner att hen måste. LB är tydlig med att hen är 

medveten om och arbetar utifrån sitt läraruppdrag men formar undervisningen och 

bedömningen utifrån sig själv. LB menar att det är omöjligt för hen själv att arbeta som 

lärare om hen inte utgår från sig själv och är genuin i vad hen gör. Hen talar också om 

maktförhållanden i intervjun och menar att ”lärarna måste ta tillbaka makten” när det 

kommer till undervisningen. Det finns en avsaknad av dialog mellan LB och läroplanen 

vilket kan upplevas som problematiskt med tanke på det läraruppdrag hen har. 

Samtidigt bör tilläggas att denna syn på läroplanen också kan ha sitt ursprung i det 
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faktum att LB inte har arbetat utifrån Lg11 och således inte heller med en så tydligt 

målstyrd och processbetonad läroplan Lg11 faktiskt är.   

 

Mellan LA och läroplanen finns ett tydligt samarbete där de stödjer varandra. Det finns 

en tydlig balans där LA utformar sin undervisning efter läroplanens mål men väljer själv 

vilken typ av uppgifter som skall användas för att nå målen. För att bekräfta för sig själv 

och eleverna att målen uppfylls använder sig LA av skriftlig kommunikation. LA 

förenklar kunskapsmålen och anpassar dem så att de skall bli greppbara både för LA 

själv men framförallt för eleverna. Språket är återigen i fokus och lärandet anpassas 

efter det läraruppdrag LA har och förmedlas genom processböckerna och samtal i 

klassrummet (Säljö 2014). 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det tydligt att LA hela tiden för en dialog med 

läroplanen och bekräftar sin undervisning genom att hänvisa till läroplanen. LB däremot 

utgår i första hand från sig själv men med läraruppdraget i åtanke vid utformningen av 

sin undervisning.  

 

LA finner läroplanen central och utgår hela tiden från den medan LB utgår från sig själv 

med läroplanen i åtanke men låter den inte styra.   
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4. Sammanfattning 

Denna studie har synliggjort och lyft olika strategier och strukturer som de intervjuade 

lärarna använder sig av när det kommer till bedömning och betygsättning samt deras 

attityd och förhållningssätt till läroplanen.  

 

De metoder som används av de intervjuade lärarna när det kommer till bedömning 

skiljer sig markant åt. LA arbetar med processböcker där eleverna kontinuerligt skriver 

om sina processer och tankar kring sina gestaltningar. Även enklare former av analys 

skrivs i dessa böcker. LA utgår sedan framförallt från processböckerna när det är dags 

för betygsättning.  

 

LB för ingen dialog med eleverna när det kommer till bedömning och utgår inte heller 

från någon matris eller allmänt vedertagen metod när hen betygssätter. Hen utgår från 

de betygskriterier hen själv har formulerat i huvudet inför varje uppgift. LB arbetar 

också mycket med medbedömning något hen finner utvecklar eleverna betydligt mer än 

om hen själv hela tiden ger respons till eleverna.  

 

LA bedömer framförallt processen. Hen utgår uteslutande från läroplanens kriterier i 

utformingen av undervisningen och vad som bedöms. Dock bör tilläggas att emfas läggs 

på just processen även om andra kriterier också finns i läroplanen. 

 

LB arbetar med olika typer av uppgifter som kräver olika typer av bedömning. Hen har 

uppgifter som bedöms rent tekniskt och som hen menar är lättbedömda. Sedan finns 

också uppgifter som LB finner omöjliga att bedöma då det är andra, djupare, värden 

som är i fokus. LB arbetar även med uppgifter som behandlar process, produkt och 

presentation där bedömningen sker kontinuerligt under uppgiftens gång.  

 

LA och LB skiljer sig avsevärt åt när det kommer till attityden kring att arbeta med 

läroplanen. LA har en konstant dialog med läroplanen och bygger hela sin undervisning 

på denna medan LB istället utgår från sig själv för att, som hen själv beskriver det, 

kunna vara genuin och stå för sin undervisning.  
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5. Diskussion  

Utifrån de resultat som uppkommit i denna studie kan en konstatera att bedömning är ett 

område där lärare skiljer sig betydande när det kommer till metodval, vad som bedöms 

och också attityden till läroplanen. Jag finner det intressant att en trots att en arbetar 

utifrån samma uppdrag kan ha så pass olika pedagogisk syn på både undervisning, 

bedömning och betygsättning. Det är inte konstigt att de i Holland och Ungern fann det 

svårt att säkerställa betygsättningens tillförlitlighet och att lärarstudenter känner 

förvirring i ämnet (Bresler 2007, 429-430).   

 

Till skillnad från Marner (2008) fann jag en förskjutning från att bildframställningen 

värderas högre till att istället processen fått en betydligt större roll när det kommer till 

bedömning i ämnet. Kan detta vara resultatet av den nya läroplanen? Marner 

genomförde sin studie några år innan Lg11 släpptes där, enligt LA, betygskriterierna är 

betydligt tydligare i sitt fokus på processen. Utifrån denna studie skulle en kunna 

ifrågasätta huruvida denna förskjutning i längden gör att de hantverksmässiga 

kunskaperna tappar i värde och får mindre och mindre utrymme i ämnet. Är hantverket 

en förlust vi får ta i processen att göra bildämnet till ett ämne med fokus på 

kommunikation? Är det så att vi i framtiden inte kommer ha något bildämne i skolan 

utan istället ett rent bildkommunikationsämne som mer och mer liknar svenskämnet 

med fokus på skriftliga inlämningar snarare än hantverket?  

 

Det kan diskuteras huruvida de stora klasserna och det ökade kravet på dokumentation 

har tvingat fram den typen av metoder som Lindström (2013) och Marner (2008) 

presenterar och inte bara är ett resultat av en målstyrd skola. LA menade att 

processböckerna var det enda sättet för hen att hinna med att bedöma varje elev med 

tillräckligt på fötterna och att ge uppmärksamhet till varje elev. Lärarna verkar hamna i 

ett ekorrhjul där de stora klasserna gör att lärarna känner att de inte hinner med alla 

eleverna vilket gör att de tvingas arbeta med tidskrävande bedömningsmetoder som i sin 

tur leder till ännu mindre tid att ägna varje enskild elev. Den kontinuerliga dialogen 

mellan lärare och elev blir lidande. Det verkar finnas ett stort behov av förenklade 

metoder för bedömning som fortfarande är väl förankrade i läroplanen och även 

innefattar det lärandemoment som formativ bedömning gör men inte är så tidskrävande.   
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LA verkar ha tagit fasta på Marners (2008) tankar kring att bedömningen bör 

genomföras kontinuerligt för att göra bedömningen till en del av lärandet. LA lyfte, 

precis som Marner, det faktum att detta sätt att bedöma avdramatiserar bedömningen 

och öppnar även upp för eleverna att bedöma lärarna (något som saknas i LBs 

undervisning). En kan dock ifrågasätta huruvida det är något positivt att eleverna ges 

tillfällel att kontinuerligt bedöma läraren. Är det ens önskvärt? Kan det leda till fortsatt 

avprofessionalisering av läraryrket där eleverna ges makt att styra lärarens undervisning 

och bedömning? Till en viss gräns är det önskvärt med utvärdering av undervisningen 

men frågan är om det är något som eleverna skall ges tillfälle att göra varje lektion? 

Finns det risk för att fokus flyttas från att handla om bedömning av eleven till 

bedömning av läraren själv? Har vi inte tillräckliga problem med 

avprofessionaliseringen av lärare? 

 

LBs avsaknad av validering av sin undervisning, bedömning och betygsättning kan 

uppfattas som problematisk då hen tar tydligt avstånd från läroplanen. Hen är noga med 

att å ena sidan poängtera att hen är medveten om sitt läraruppdrag, å andra sidan säger 

LB att hen inte vänder sig till läroplanen mer än när hen finner det absolut nödvändigt, 

vilket i sig kan tyckas vara motsägelsefullt. Det finns en risk att LB låter sitt eget 

perspektiv få tolkningsföreträde och med tiden kanske glider för långt ifrån vad 

läroplanen stipulerar att eleverna skall lära sig. Initialt kan LBs förehavanden te sig 

tämligen harmlösa men en intressant diskussion i sammanhanget är vad LBs attityd till 

läroplanen och hens undervisning, bedömningsmetod och betygsättning skulle kunna 

innebära om det var den allmänna uppfattningen bland lärare på grundskolenivå. Skulle 

det finnas någon som helst möjlighet att kvalitetssäkra undervisningen om lärare i 

allmänhet valde att inte följa de direktiv som finns? Skulle det resultera i en skola byggd 

på enskilda lärares tyckande kring vad som är relevant kunskap och vad skulle det 

kunna leda till i förlängningen? Skollagen är tydlig i detta avseende, vi är som lärare 

skyldiga att följa läroplanen (Riksdagen 2014). 

 

Den osäkerhet jag finner hos många lärarstudenter tror jag även finns hos många 

yrkesverksamma lärare. Detta skulle kunna vara en av orsakerna till att så få lärare ville 

ställa upp på intervju till denna studie. Det är ett känsligt ämne där många är rädda för 

att göra fel just för att det är så viktigt för elevernas framtid och för skolans validering. I 

diskussioner med både andra lärarstudenter och lektorer på lärarutbildningen har denna 
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osäkerhet bekräftats. Jag menar att detta tillsammans med tidigare forskning i ämnet och 

denna studies resultat visar på att förenklade metoder bör utarbetas och mer tid bör 

läggas på utbildning i bedömning och betygsättning på lärarutbildningen och i form av 

kompetensutveckling. Det är inte konstigt att lärarstudenter känner sig så pass osäkra 

när det kommer till bedömning när även yrkesverksamma lärare gör det. Detta är ett 

alldeles för viktigt problem för att ignoreras.  
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6. Vidare forskning 

Det råder ingen tvekan om att detta är ett ämne som kräver vidare forskning. Så länge 

det finns en så pass utbredd osäkerhet kring bedömning och betygsättning hos lärare i 

bild finns det ett behov av utvecklandet och kanske framförallt införandet av nya 

metoder. Det verkar finnas väldigt lite forskning kring bedömningsmetoder i bild och de 

som jag funnit är anmärkningsvärt lika. Då jag i min studie kan konstatera att det finns 

stora variationer i både undervisningsmetoder och bedömningsmetoder som i sin tur har 

stor betydelse för utformningen av undervisning och bedömning finner jag det 

egendomligt att inte finns fler vetenskapliga bedömningsmetoder än de jag har funnit.  

 

En mer omfattande studie som undersöker de metoder som används i bildämnet när det 

kommer till bedömning och betygsättning vore relevant för att kunna gå vidare med att 

utforma fler vetenskapliga bedömningsmetoder som inte är alltför tidskrävande men 

ändå kan ses som tillförlitlig och relevant för att bedöma det som skall bedömas enligt 

läroplanen.  

 

Ytterligare en faktor som, utifrån denna studies resultat, verkar påverka lärarnas val av 

bedömningsmetod är deras ämneskonception. Forskning kring detta samband och 

kanske i förlängningen bedömningsmetoder utformade med detta i åtanke skulle kunna 

vara intressant. Frågan är om detta ens är möjligt när läroplanen tar ett så tydligt 

ställningstagande i vad som skall bedömas och betygsättas.  

 

Det vore även intressant med forskning kring huruvida en bör införa kontinuerlig 

kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare i bedömning och betygsättning. Detta i 

syfte att öka betygens tillförlitlighet. Tidigare forskning kring detta visar på att 

utbildning i bedömning ökar just tillförlitligheten vilket en kan tycka vore 

eftersträvansvärt (Bresler 2007, 429-430).   
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuunderlag 

 

Detta intervjuunderlag följdes inte i någon av intervjuerna då jag valde att 

låta lärarna prata fritt när de så önskade. Jag såg till att alla frågorna 

besvarades men ordningsföljden blev inte densamma och vissa frågor 

behövde inte ställas då de besvarades under andra frågor.  

1. Vad anser du om bedömning i bildämnet i almänhet (bra/dåligt, 

lätt/svårt etc.)? 

2. Har du någon/några övergripande metod/metoder när det kommer till 

bedömning i klassrummet, vilken/vilka? 

3. Vad är det du bedömer när det kommer till gestaltningar (process, 

resultat)? 

4. Vad är det du bedömer när det kommer till betygsättning i ämnet? 

5. Kan en undvika att bedömning av gestaltningar blir utifrån personlig 

preferens? Om det är möjligt, hur gör du det? 

6. Diskuterar du kunskapskravens innebörd med andra lärare i bild? 

7. Använder du dig av något bedömningsstöd, typ matris eller tabell, 

vilken/vilka? 

8. Deltar eleverna i bedömningsprocessen, hur? 
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Bilaga B Informationsbrev 

Hej! 

 

Mitt namn är Emelie Dahl och jag läser för närvarande sista terminen på 

bildlärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. För tillfället skriver jag ett självständigt 

arbete, motsvarande vad som tidigare kallades en C-uppsats, och jag önskar därför intervjua 

några bildlärare kring ämnet bedömning i bildämnet. Förhoppningen är att just Ni vill hjälpa 

mig med detta.  

 

Syftet med denna studie är att genom att genomföra intervjuer av lärare med hjälp öppna 

frågor, så kallade semistrukturerade djupintervjuer, och på så sätt undersöka hur lärare i bild 

bedömer sina elevers arbete. Fokus läggs på bedömning och betygsättning av elevernas 

gestaltningar.  

 

Frågorna som jag kommer ställa handlar således om hur Ni ser på bedömning samt 

betygsättning av Era elevers arbete i klassrummet samt vilka metoder ni använder av i 

bedömningsprocessen. 

  

Intervjuerna kommer vara anonyma till en viss grad. Ni kommer att refereras till antingen 

som lärare A, lärare B, lärare C osv. Det som nämns kring Er som lärare är vilken nivå Ni 

undervisar på och Er ålder.  Intervjuerna kommer att spelas in (enbart ljud) för att 

säkerhetsställa att referat och citat blir korrekta. Dessa ljudfiler kommer att sparas i en mapp 

som enbart kan öppnas med mitt fingeravtryck. Det är enbart jag som kommer lyssna på 

intervjuerna. 

 

Studien publiceras senare i Linnéuniversitetets publiceringssystem DiVA där studenter, 

doktorander och forskare publicerar sina alster.  Studien kan eventuellt också komma att 

användas av mig som grund för fortsatta undersökningar i ämnet 

.  

Min förhoppning är att Ni vill hjälpa mig genomföra denna studie genom att ställa upp på en 

intervju. 

 

Med Vänlig Hälsning,  
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Emelie Dahl 

Linnéuniversitetet Växjö 
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Titel 

Kognita & Kurrikulum - Förhållandet mellan lärare och läroplan 

 

Title 

Kognita & Kurrikulum – The relationship between teachers and the curriculum 

 

Abstrakt 
 

Syftet med denna konstnärliga studie är att undersöka förhållandet mellan läroplan och 

lärare utifrån begreppen balans och samarbete. Studien har sin utgångspunkt i den 

sociokulturella teorin om kunskap och lärande och symbolism. Gestaltningen består av 

en barnbok. Genom symbolismen i barnbokens illustrationer, den skrivna texten och 

utgångspunkten i den sociokulturella teorin undersöks förhållandet mellan läroplan och 

lärare. Barnboken är illustrerad med tuschpennor, så kallade pro markers, och sedan är 

layouten gjord i programmet BookWright. Analysen av gestaltningen visar på vikten av 

att en som lärare är förtrogen med läroplanen och utgår från denna i undervisningen, 

framförallt för att göra validering av undervisningen möjlig.   
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1 Inledning 

”Ska du bli lärare! Fy det hade jag aldrig velat bli. Ni blir ju påhoppade av elever, 

jobbiga föräldrar och politiker hela tiden. Hur ska du orka?” 

 

Kommentaren ovan möttes jag av när jag berättade för en före detta arbetskamrat att jag 

skulle bli lärare. Min erfarenhet är att liknande kommentarer är väldigt vanliga när en 

börjar tala om läraryrket. Det är inte utan att det har fått mig att fundera mer än en gång 

på om mitt val av yrke är det rätta. Kommer jag stå ensam i min strävan för att mina 

framtida elever ska få den utbildning de har rätt till? När stöttningen från politiker och 

föräldrar uteblir hur ska jag då orka med mitt uppdrag? 

 

När skolan befinner sig i ett klimat som detta är det viktigt att ha något att luta sig 

tillbaka på. Dels att veta att jag gör vad som krävs av mig utifrån de förutsättningar jag 

har, dels också att det finns utrymme för mitt personliga uttryck i undervisningen. Det 

är då en som lärare kan finna ett lugn i att ha läroplanen i ryggen. Att med hjälp av 

läroplanen forma undervisningen och med utgångspunkt i vetenskapligt förankrade 

metoder och teorier kring lärande och bedömning ge eleverna välmotiverade betyg. Jag 

menar att det gäller att tro på det du gör i klassrummet och hitta en balans mellan ditt 

egna uttryck och läroplanen.  

 

1.1 Ämnesval 

Denna studie är en del av ett självständigt arbete kring ämnet bedömning och 

betygsättning i ämnet bild (Dahl 2015).  

 

Läroplanen och kursplanen är det främsta redskapet som lärare i den svenska skolan ska 

använda sig av i bedömningsprocess och betygsättning. Denna gestaltande studie 

tillägnas förhållandet mellan läroplanen och läraren, något som kan beskrivas i termer 

som balans och samarbete.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med gestaltningen är att undersöka förhållandet mellan läroplan och lärare utifrån 

begreppen balans och samarbete.  
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Detta görs med utgångspunkt i följande frågeställning: 

 Hur kan en undersöka förhållandet lärare – läroplan? 

1.3 Forskningsöversikt 

Att arbeta med text och illustrationer i en samhällelig kontext är ingen nyhet. I Sverige 

kan exempelvis Sara Garnér och Liv Strömquist lyftas. Även Rune Andréasson som 

ligger bakom barnserien Bamse är en relevant källa till tidigare konstnärlig forskning i 

detta sammanhang. Jag har valt att fokusera på Rune Andréassons Bamse då han riktade 

sig till barn samtidigt som han hade en tydlig politisk agenda.  

 

1.3.1 Rune Andréassons Bamse 

Det är nu mer än fyrtio år sedan den första Bamseserien publicerades. Fram till och med 

1990 var det Rune Andréasson (1925-1999) som stod bakom manuset som sedan togs 

över av förlaget Egmont (Bamse 2014). 

 

Bamse är en serietidning riktad till yngre barn. Bamse är världens starkaste och snällaste 

björn. Som läsare får en följa Bamse och hans familj med vänner (Bamse 2014). Det 

finns en moral som genomsyrar hela serien. Rune Andréasson hade en 

vänstersympatiserande politisk agenda som är tydlig på mer än ett sätt i Bamse 

(Rubensson 2011). Andréasson använde sig av serieformatet och fabeln för att 

symboliskt gestalta och tillgängligöra komplicerade politiska och sociala ämnen för 

barn.  

 

I Bamse behandlas exempelvis ämnen som jämställdhet, rasism, kapitalism och välfärd 

(Dagens Nyheter 2003). Andréasson tar bland annat ställning mot kapitalismen genom 

att personifiera denna i form av antagonisten Krösus Sork som ses som ”ond” medan en 

kan se Skalman, som är ”god” läsandes Marx. Ett exempel på hur Andréasson tog 

ställning i jämställdhetsdebatten kan en bland annat se på hur Lille Skutt och Nina 

Kanins förhållande gestaltas. De lever i ett samboförhållande där de är hemma varannan 

dag med sonen Mini Hopp (Rubensson 2011, 8). Även Bamse upptäcker att en dag i 

hemmet inte alls är en ledig dag. Efter denna erfarenhet delar Bamse och Brummelisa 

på arbetsuppgifterna i hemmet (ibid., 8).  

 

Andréasson har bland annat blivit hårt kritiserad för sitt ställningstagande i Kina-

debatten strax efter det att Kina öppnats. 1983 lyfter Andréasson, i Bamse, det sätt Kina 
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delar maten rättvist och betalar skatt på som något mycket positivt. Kritikerna menade 

då att Bamse var kommunist. (Dagens Nyheter 2003).  

 

Vidare tar Andréasson en fostrande roll via Bamse. Genom tydliga förhållningsregler, 

enkla moraliska ställningstagande förmedlar Andréasson sin uppfattning när det 

kommer till exempelvis nedskräpning, tandborstning, användande av cykelhjälm, 

flytväst, narkotika etc. (Rubensson 2011, 16).  

 

I och med att Egmont tog över manusskrivandet skedde en tydlig förändring från att ha 

varit vänstersympatiserande till att förhålla sig relativt opolitisk vilket skulle kunna vara 

en indikation på att Egmont inte delar Andréassons politiska åsikter (Rubensson 2011).  

 

Efter Andréassons bortgång 1999 och hans son Olas övertagande av Bamse Förlaget 

AB kan en se stora skillnader i omsättningen. Redan år 2000 fördubblades bolagets 

vinst jämfört med 1998 (Aftonbladet 2002). Även Egmont tjänar stora pengar på 

Bamse, exempelvis år 2003 drog de in 125 miljoner kronor bara på Bamse. Detta borde 

vara helt emot Andréassons egna värderingar om en utgår från vad Andréasson ger 

uttryck för i Bamse (Dagens Nyheter 2003).  

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska perspektiv som denna gestaltning vilar på är det sociokulturella 

perspektivet och symbolism.  

 

1.4.1 Sociokulturellt perspektiv 

I det sociokulturella perspektivet utgår en från att allt lärande är socialt och sker således 

inte enskilt inuti varje individ. Dewey, som är en av de mest kända forskarna inom 

sociokulturellt perspektiv, menade att skolan är en social plats och att lärarna därför 

måste arbeta med detta som utgångspunkt i sin undervisning. Genom kommunikation 

mellan lärare – elev och elev – elev ger läraren eleverna de bästa förutsättningarna för 

lärande (Philips 2010, 92).   

 

Roger Säljö (2014, 104), professor i pedagogik, menar att samspelet människor emellan 

leder till ny kunskap. Han talar om att den erfarenhet och kunskap varje människa har 
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med sig när hen deltar i en social kontext gör att interagerandet leder till ny kunskap och 

nya erfarenheter.  

 

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Det syftar till 

den samverkan mellan människors tänkande, handling och de kulturella produkterna 

(idéer och värderingar) som leder till kunskap (Jakobsson 2012). I princip all kunskap 

erhålls i en social kontext, antingen i ett socialt sammanhang alternativt kan det härröras 

till ett sådant genom medierande verktyg. Enligt Säljö (2014, 81) tolkar vi omvärlden 

genom intellektuella/språkliga och fysiska redskap.  

 

1.4.2 Symbolism 

Begreppet symbolism är ett vitt begrepp som inledningsvis bör definieras. I den här 

studien definieras symbolism som konkret bildspråk vilket används för att uttrycka 

abstrakta idéer och känslor (Chadwick 1971, 1). 

 

Symbolism can therefore be defined as the art of expressing ideas and emotions not by 

describing them directly, nor by defining them through overt comparisons with concrete 

images, but by suggesting what these ideas and emotions are, by re-creating them in the 

mind of the reader through the use of unexplained symbols (ibid., 2-3). 

 

Vidare skriver Chadwick att symbolerna inte skall vara övertydliga och förklarade i 

konsten utan bör endast hintas. ”to name an object is to banish the major part of the 

enjoyment derived from a poem, since this enjoyment consists in a process of gradual 

revelation” (ibid., 2). 

 

Symbolism kan även ses som ett försök att se bortom den verkliga världen till en 

idébaserad värld. Många gånger kan denna idévärld vara av utopiskt slag (ibid.). 

 

1.5 Metod 

I metodavsnittet kommer den konstnärliga undersökningen presenteras i form av en 

processberättelse. Då konst är ett processarbete där slutprodukten allt som oftast 

utvecklas under en tid och inte börjar med en färdig idé om hur slutprodukten skall se ut 

är det naturligt att just processberättelsen är en del av slutprodukten och presentationen.  
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1.5.1 Tillvägagångssätt  

Allt var öde och tomt, djupet täcktes av mörker när en vind svepte fram. En idé uppstod. 

Och ljuset blev till.  

 

Gestaltningen har sin utgångspunkt i den empiri som samlats in under arbetet med den 

parallella studie som gjorts i ämnet bedömning och betygsättning i bildämnet (Dahl 

2015). Men vägen dit var inte spikrak. Berättelserna har varit många och illustrationerna 

har varierat i allt från material till uttrycksform.  

 

Till en början var tanken att inrikta gestaltningen på känslan av att bli bedömd genom 

en installation som skulle framkalla obehag och en känsla av  utsatthet men i samband 

med skrivandet av forskningsöversikten i den parallella studien växte intresset för 

lärarens förhållande till läroplanen. Ganska tidigt var jag klar över att det var genom en 

barnbok jag ville utforska mitt syfte och min frågeställning dels som en kritik till att 

läroplanen ofta anses svårtolkad och dels för att barnboken är något man samlas kring 

och interagerar med vilket kan sammankopplas med det sociokulturella perspektivet 

kring lärande.  

 

Det som var slående när jag i förundersökningssyfte samtalade med andra lärarstudenter 

och yrkesverksamma lärare kring bedömning och betygsättning var hur stor skillnad det 

var på vilken uppfattning de hade av läroplanen och hur de arbetade/ville arbeta med 

denna. Detta bekräftades senare i de intervjuer som genomfördes i den parallella studien 

(Dahl 2015). Det blev tydligt för mig att det är något jag själv måste sätta mig in i och 

skapa en uppfattning om innan jag skall börja arbeta som lärare. Detta förhållande 

mellan lärare och läroplan skulle komma att bli min utgångspunkt i gestaltningen. Nu 

kunde jag formulera ett syfte och en frågeställning till min konstnärliga gestaltning. 

 

Initialt hade jag funderingar på att låta en elefant (se bilaga) representera läroplanen och 

användas som symbol för uttrycket ”elefanten i rummet” men jag lyckades inte 

genomföra den idén med tillfredställande resultat. Metaforen som elefanten skulle 

representera fokuserade på fel saker, det icke talbara som fenomen istället för den 

relation som ändå finns mellan lärare och läroplan. Efter att allt för många skisser mötte 

sitt öde i form av papperskorgen fick jag åter igen tänka om.  
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 Jag var framförallt rädd för att det ”bara” skulle bli en barnbok. Jag ville nå ett djup och 

jag ville kommunicera genom illustrationerna. Det var nu paniken växte och, som den 

strukturerade människa jag egentligen är, försökte jag reda ut mitt kaos av anteckningar 

och skisser som fanns på allt från servetter, till marginaler i anteckningsböcker och i 

telefonen. Det hela resulterade i en slags mind map (se bilaga) och en katastrofal story 

board. Jag tog med mig story boarden till ett handledarmöte och snart kunde jag sortera 

mina tankar och mitt mål blev tydligt.  

 

Den slutsats jag drog utifrån den parallella studien och dess empiri var att en av de 

viktigaste sakerna en lärare gör är att hitta en balans mellan det läraruppdrag en har och 

ens egna personliga uttryck i undervisningen. Det måste också finnas en typ av 

samarbete mellan lärare och läroplan för att kunna validera undervisningen (Dahl 2015). 

Balans och samarbete blev således ledorden för denna gestaltning.  

 

Under processen funderade jag vidare mycket kring förhållandet lärare och läroplan och 

det blev snart klart för mig att det inte går att gestalta detta förhållande som ett isolerat 

fenomen. Förhållandet mellan lärare och läroplan är beroende och påverkas av yttre 

faktorer såsom skolans ledning, politiker, elever etc. Det blev därför viktigt att dessa 

faktorer blev en del av gestaltningen. Det uppstod initialt en omedveten men snart högst 

medveten kritik mot de yttre krafter som läraren dagligen måste tampas med.  

 

Gestaltningen blev enkla, tydliga illustrationer i kombination med text för att ytterligare 

emfasera och dra paralleller till den diskussion jag för i min studie kring avsaknandet av 

enkla och tydliga metoder för bedömning och betygsättning (Dahl 2015).  

 

En av de största inspirationerna har varit illustratören Matilda Salmén. Hon arbetar som 

barnboksillustratör och har exempelvis arbetat för förlag som Rabén & Sjögren och 

Bonniers (Rabén & Sjögren 2014). Det som främst har inspirerat mig är Salméns många 

gånger lite barnsliga stil och färgglada illustrationer.  

 

Då det är en barnbok har jag varit noggrann med att illustrationerna och texterna är 

gjorda med ett tydligt genustänk där traditionella könsroller utmanas. Det finns också en 

intention att uppmärksamma barns rätt att bli hörda, sedda och delaktiga. Detta har sitt 

ursprung i barnkonventionen (UNICEF 2014).   
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Tanken är att barnboken dels skall kunna läsas som en ren barnbok utan någon som 

helst reflektion över förhållandet mellan lärare och läroplan men att det också finns en 

parallell berättelse om just detta förhållande. Illustrationerna och texten är kryddad med 

symboler och metaforer för detta förhållande och den balans och det samarbete jag 

tycker bör finnas. Genom symbolerna och användandet av allegorier i gestaltningens 

illustrationer blir förhållandet mellan läraren och läroplanen tydlig.  

 

1.5.2 Etiska övervägande 

Då detta är en gestaltning som innefattar referenser till två politiker samt 

generaldirektören för skolverket kan en diskutera den etiska aspekten. Dock menar jag, 

att eftersom de är offentliga personer och kritiken inte är personlig utan syftar till deras 

ämbeten är detta inget direkt problem utan en form av satiriska gestaltningar.  

 

Utöver detta kan jag inte se att några etiska övervägande behöver göras.  

 

1.5.3 Genomförandet 

Illustrationernas uppkomst har sitt ursprung i omfattande skissarbete (se Bilaga A). Då 

jag, utöver diskussionen kring förhållandet mellan lärare och läroplan, också ville 

framföra min uppfattning om vikten av en enkel och tydlig läroplan valde jag bort de 

mer detaljrika skisserna. Fokus lades istället på att skapa enkla och tydliga illustrationer 

med tydlig symbolik. 

Olika tekniker har använts för att nå det resultat som jag önskade. Initialt använde jag 

mig av akvarell för att sedan pröva akvarellpennor och slutligen blev det tuschpennor, 

så kallade pro markers, på specialpapper för tusch som användes.  

 

Illustrationerna har sedan scannats. Då de digitala bilderna upplevdes som matta i 

jämförelse med originalen valde jag att justera dem i Photoshop CC. Efter detta gjordes 

layouten i BookWright för att sedan trycka boken med hjälp av den webbaserade 

tjänsten Blurb.  
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2 Resultat och analys  

Syftet med barnboken är att undersöka förhållandet mellan lärare och läroplan. Detta 

görs genom symbolismen i illustrationerna i kombination med tillhörande text med 

barnboksformatet som kontext. 

 

Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och symbolism har gestaltningen 

gått från att ”bara” vara en barnbok till att innefatta en djupare diskussion och mening 

kring främst förhållandet mellan lärare och läroplan men också genus, 

identitetsskapande, utanförskap och skolpolitik.  

 

Ytterligare en detalj är att huvudkaraktärerna är baserade på mina döttrar. Ur deras 

perspektiv handlar Kognita & Kurrikulum om hur Kognita träffar sin första vän. För 

dem är det en berättelse om utanförskap och hur en tillsammans blir mycket starkare. 

Det finns detaljer i boken som bara de förstår eftersom de är tagna ur deras omgivning, 

något som de givetvis tycker är väldigt spännande.  

 

Utöver texten består barnboken av tio illustrationer (mindre illustrationer med syfte att 

vara ”färgklickar” samt omslag lyfts inte för analys). Följande stycken är indelade efter 

dessa bilder för att tydliggöra och strukturera analysen. Analysen görs på den parallella 

diskussionen om förhållandet mellan lärare och läroplan. Symbolerna presenteras (även 

om detta egentligen borde undvikas om en tittar på symbolismen som teori (Chadwick 

1971)) och ett förtydligande görs kring hur jag tänker mig den parallella diskussionen. 

 

2.1 Bild 1   

Den första bilden är tillsammans med texten presentationen av 

huvudkaraktären Kognita. Namnet Kognita är en försvenskning 

av det latinska ordet cognito som betyder ”att lära”. Kognita 

representerar läraren i den parallella diskussionen som finns i 

boken kring förhållandet mellan lärare och läroplan. I detta skede 

får en även stifta bekantskap med pappa Gustav som också är en representation av, vid 

tiden för detta arbete, utbildningsministern Gustav Fridolin. I texten beskrivs hur pappa 

Gustav skriker på Kognita att hon skall vakna. Kognita svarar med att lägga kudden 

över huvudet. Senare berättar Kognita att pappa inte lyssnar på henne. Detta spel mellan 
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Kognita och pappa Gustav flirtar med idén att politikerna säger till hur lärare skall 

arbeta men lyssnar inte på vad lärarna har att säga vilket leder till att lärarna många 

gånger väljer att inte heller lyssna. 

 

Kognita är en tjej i skolåldern som vill bli superhjälte. Det är ett medvetet val som gjorts 

när Kognitas mål är att bli superhjälte. Inte bara som en symbol för att många lärare 

förväntas utföra stordåd men också ur ett genusperspektiv där det är starka, 

självständiga tjejer som skildras. Pappa Gustav har också givits en icke stereotypisk roll 

i form av den som sköter om hushållet och morgonbestyren i hemmet.  

 

I bilden kan en även se två ben som sticker fram under Kognitas säng. Det är 

Kurrikulums ben. Kurrikulum är en försvenskning av engelskans ord för läroplan, 

Curriculum, vilket härstammar från det latinska språket. I de flesta bilderna kan en se 

Kurrikulum som antingen vägleder, balanserar, stöttar eller är på annat vis närvarande 

utan att Kognita är medveten om det. Detta representerar det samarbete och den 

trygghet det kan finnas i att som lärare hålla en kontinuerlig dialog med läroplanen för 

att validera sin undervisning, bedömning och betygsättning alternativt att en är så pass 

förtrogen med läroplanen att detta sker per automatik. Genom Kurrikulum 

förkroppsligar jag läroplanen i en social kontext för en social kontext (skolan) vilket 

överensstämmer med medieringsbegreppet som syftar till den samverkan som finns 

mellan människors tänkande, handlingar och kulturella produkter (i detta fall 

läroplanen) (Jakobsson 2012).  

 

Båten i bilden är en symbol för den resa Kognita är på väg att göra och en symbol för 

identitetsskapande, kunskapsutveckling och mognaden som Kognita genomgår. 

Resande är en klassisk form av beskrivandet av utveckling i sagor. Exempelvis används 

resandet som symbol bland annat i Jonathan Swifts Gullivers Resor (1976). Kognita 

börjar sin resa med kudden över huvudet i sin egen säng och avslutar den flygandes mot 

skolan tillsammans med Kurrikulum. Kunskaper har utbytts och nya kunskaper har 

skapats vilket har lett till att Kognita och Kurrikulum når nya höjder.  

 

Den blå färgen representerar alliansen och den röda färgen representerar vänsterblocket 

som, när denna studie skrevs, var de två stora blocken i svensk politik. Detta är ett sätt 

att visa på de politiska krafter som hela tiden är närvarande i skolans värld.  
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2.2 Bild 2 

Denna bild representerar läraryrket som ett ibland ensamt yrke. 

Bordet och duken blir en symbol för äppelträdet som i sin tur är en 

symbol för kunskapens träd. Då Kognita inte har någon att dela 

med sig av sin kunskap till faller stora delar av den bort medan den 

i ett samarbete med andra lärare skulle kunnat bli något nytt. 

Paralleller kan dras till det sociokulturella perspektivet som menar att olika människors 

tidigare kunskap och erfarenheter kan, i ett mänskligt interagerande, leda till nya 

kunskaper och erfarenheter (Säljö 2014, 104).  

 

Denna bild ämnar också illustrera utanförskap som tyvärr är vanligt i skolans värld.  

 

2.3 Bild 3 

Bild nummer 3 är en representation av Kognitas identitetsskapande 

och livsresa. Hon går mot kunskapens träd på sin väg mot skolan. Här 

syns även Kurrikulums ben som en slags vägvisare mot just 

kunskapens träd. Vägen svänger åt höger för att anspela att det är 

framtiden hon går emot. 

 

2.4 Bild 4 & 5 

Bild 4 och 5 visar Kognitas första hjältedåd när 

hon räddar en katt ur ett äppelträd. Här ser en hur 

Kurrikulum hjälper Kognita genom att balansera 

stegen och dessutom lyfta henne lite. Precis som 

tanken är att läroplanen skall göra med undervisningen. Kognita är fortfarande inte 

medveten om detta men hon börjar ana att det finns någon där. Hon upplever det som 

störande och kanske till och med efterhängset. Återigen visas på ett sociokulturellt 

lärande om än fortfarande omedvetet. Det är genom samarbetet som Kognita och 

Kurrikulum når nya höjder. Deras gemensamma kunskaper leder till att de kan rädda 

katten. 
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2.5 Bild 6 

I den sjätte bilden är tant Anna en representation av skolverkets 

generaldirektör Anna Ekström som i sin tur får representera skolverket 

som helhet. Hon är huvudsakligen iklädd grått men med inslag både 

från de olika politiska riktningarna men också den orangea färgen som 

representerar lärarna (färgen på Kognitas klänning). Tant Anna tappar 

sina äpplen vilket är en symbolisk händelse som syftar till den problematik skolverket 

kan stå inför då de till viss del förväntas vara oberoende samtidigt som de förväntas 

representera flera olika instanser vilket ibland kan uppfattas som övermäktigt och 

svårbalanserat. Kognita försöker här samla ihop de tappade äpplena och lyckas till slut 

med detta tack vare Kurrikulums hjälp. 

 

Ännu en gång är det samarbetet och den sociala kontexten som är i fokus för att Kognita 

skall finna den balans hon behöver för att genomföra hjältedådet. 

 

2.6 Bild 7 

Här ser vi gubben Jan som representerar före detta 

utbildningsministern Jan Björklund. Han har tappat sin hare i ett hål 

och vill nu ha hjälp av Kognita. Tanken är att detta skall symbolisera 

den förväntan en kan uppleva som lärare på att städa upp efter 

politiker när deras teorier inte fungerar i praktiken. Att det just är en hare som skall 

räddas är en förstärkning av den feghet en kan uppfatta när politiker inte alltid står 

bakom det de tidigare har sagt. Gubben Jan är helt enkelt för feg för att ens rädda en 

hare. Hålet symboliserar det kaos som kan uppstå när politikerna drar öronen åt sig och 

väljer att inte stå för sina teorier eftersom de inte har lyckats. Då är det helt plötsligt inte 

deras problem längre utan skall ”fixas” av lärarna.  

 

I denna illustration finns en flirt till Lewis Carrolls Alice i Underlandet (1983). Precis 

som i Carrols bok är hålet en symbol för kaos. Skillnaden är att i detta fall räddar 

huvudkaraktären haren (som är motsvarigheten till kaninen i Alice i Underlandet) ur 

kaoset istället för att följa med den ner. Det blir tydligt att läraren sätts i en position där 

hen förväntas reda upp det kaos som politiker har skapat genom att inte lyssna på 

lärarna.  
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I denna illustration är Kognita på väg att själv falla ner i hålet men räddas av 

Kurrikulum som tar tag i hennes ben och drar upp henne. Det blir nu klart för Kognita 

att hon inte har varit själv under sina hjälteuppdrag.  

 

2.7 Bild 8 & 9 

Dessa illustrationer visar mötet mellan Kognita och 

Kurrikulum efter att Kognita har insett att hon inte 

har varit själv. Till en början blir hon irriterad och 

påpekar att superhjältar alltid arbetar själva. Snart inser hon dock att Kurrikulum har en 

poäng när hon påpekar att Kognita inte hade klarat sig utan henne. I den åttonde 

illustrationen kan en se att Kurrikulum lyfter en aning från marken vilket är för att visa 

att Kurrikulum också besitter superkrafter. I samma illustration håller Kognita 

fortfarande haren i sina händer för att i sin tur symbolisera den tveksamhet/feghet 

Kognita känner inför att släppa kontrollen och ta hjälp av någon annan.  

 

Detta möte representerar insikten när en som lärare förstår att det krävs ett samarbete 

och en balans mellan lärare och läroplan för att nå bästa resultat. Även om samarbetet 

har funnits där innan är det först när läraren blir medveten om det som helt nya höjder 

nås, vilket tar oss till den sista bilden. 

 

2.8 Bild 10 

Kognita och Kurrikulum tar varandra i handen och flyger mot 

skolan tillsammans. De har nu nått nya högre höjder tillsammans. 

Det sociala interagerandet med Kurrikulum har gjort att Kognita 

inte längre bara vill vara en superhjälte, hon ÄR en superhjälte. 

Kognita och Kurrikulum för numera en dialog och samarbetar. De 

har hittat en balans i sitt förhållande som möjliggör nya stordåd 

tillsammans. Min tanke är självfallet att parallellen kan dras till 

förhållandet mellan lärare och läroplan där, enligt mig, en dialog och ett samarbete 

innebär att en kan validera undervisningen och i högre grad säkra betygens 

tillförlitlighet och på så vis nås en ny dimension i undervisningen.  
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2.9 Barnboksformatet 

Att boken riktar sig till just barn är en subtil kritik mot det faktum att läroplanen ofta 

uppfattas som svårbegriplig och, enligt mig, skulle tjäna på att tydliggöras utan att för 

den delen ta bort den möjlighet till tolkning som finns och måste finnas. 

 

Ytterligare en anledning till att använda sig av barnboken som medium är att det 

inbjuder till ett konkret format som trots att det är relativt kortfattat kan rymma en stor, 

om än förenklad, diskussion genom de enkla illustrationerna i kombination med 

berättelsen.  

 

Barnboken som format bidrar också till ett sociokulturellt lärande i sig. Tanken med 

boken som gestaltning skall bidra till diskussionen kring förhållandet mellan lärare och 

läroplan. I och med att betraktaren/läsaren läser och tittar i barnboken deltar hen i en 

social kontext och interagerar med mig som författare i diskussionen precis som Säljö 

(2014 83-89) påpekar.  
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3 Diskussion  

Förhållandet mellan lärare och läroplan är komplext och inte alls så enkelt som en kan 

tro vid första anblick. Genom utforskandet av förhållandet mellan lärare och läroplan 

har jag visat på det motstånd som kan finnas hos läraren själv men också vilka krafter 

utifrån det är som kan påverka attityden gentemot läroplanen.  

 

I den parallella studien som gjorts (Dahl 2015) konstaterades att attityden gentemot 

läroplanen kan skilja sig åt markant lärare emellan. Gestaltningens samhällskritiska 

diskussion utgår från en kanske lätt raljerande attityd gentemot politiker och framförallt 

skolpolitiken. Detta kan givetvis användas som argument för att gestaltningen ger en 

onyanserad bild av diskussionen vilket också till viss del är sant. Det finns alltid två 

sidor av samma mynt. Dock bör tilläggas att det finns en tanke även bakom detta. Min 

personliga åsikt är att det också i dagens media ofta är en mycket onyanserad bild av 

skolan där det istället är lärarna som många gånger blir syndabockar utan att ens ges 

chansen att argumentera för sin sak. Därför finner jag det extra intressant att föra en 

förhållandevis onyanserad diskussion utifrån lärarperspektivet som en kritik mot det sätt 

dessa diskussioner många gånger förs i media.  

 

Det är genom att hitta en balans och föra en aktiv dialog, det vill säga ha ett tätt 

samarbete med läroplanen, som en som lärare har möjlighet att fullfölja sitt 

läraruppdrag samtidigt som det finns utrymme för det personliga uttrycket i 

undervisningen. Detta i enlighet med det sociokulturella perspektivet som poängterar 

vikten av kommunikation och social kontext när det kommer till lärande (Säljö 2014 83-

89). I förlängningen handlar det om ett lärande och en utveckling även för lärararen 

själv. Genom att göra sig förtrogen med läroplanen blir möjligheterna fler och 

undervisningsformerna friare.  

 

En kan argumentera att kontentan av bilden som visas upp i gestaltningen av 

förhållandet mellan lärare och läroplanen är utopisk och saknar många aspekter som 

måste tas hänsyn till i läraryrket. Jag menar dock att just det är ett av problemen, att vi 

komplicerar läroplanen allt för mycket. Genom att nå en förtrogenhet med läroplanen 

(fördelaktigen genom kompetensutveckling i samverkan med eget utforskande) blir 

förhållandet allt annat än komplicerat och istället en naturlig del av undervisningen som 

därigenom lättare kan valideras.   
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