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Förord
Detta stödmaterial har tillkommit för att stödja grundskolans bildlärare i deras arbete 
med bedömning och betygssättning. Stödmaterialet kan dock även med behållning läsas 
av andra, gymnasielärare i bild och av lärare i närliggande ämnen samt av skolledare. Till 
materialet hör också en film om bedömning i bild. Skolverket ger också ut bedömningsstöd 
i slöjd, musik samt idrott och hälsa.

Bedömningsstödet är tänkt att kunna bidra till diskussionen om hur bedömning i bild kan 
gå till på den egna skolan. Här presenteras därför resonemang om bedömningens roll i 
undervisning och i planeringen av undervisningen. 
Materialet innehåller dessutom exempel på strukturerade stöd för bedömning och kom-
menterade och bedömda elevexempel.

Materialet är framtagna av Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) vid Göte-
borgs universitet. Arbetslaget som tagit fram stödmaterialen är verksamma på bildlärar-
utbildningen och består av universitetsadjunkterna Camilla Wu, Susanne Westerberg och 
Katti Lundh, samt universitetslektorerna Tarja Karlsson Häikiö (redaktör) och Bengt 
Lindgren (verksam vid HDK och Institutionen för didaktik och pedagogisk profession).

Materialet har kvalitetsgranskats av professor Lars Lindström vid Stockholms universitet, 
universitetslektor Hans Örtegren vid Umeå universitet och arbetslaget i bildpedagogik 
vid Högskolan Dalarna, universitetslektor Helena Danielsson och universitetsadjunkterna 
Kerstin Ahlberg och Lee Nordevald Sjöberg.

Framtagandet har skett i samverkan med sju olika skolor i Västsverige och yrksverksamma 
lärare. De lärare som insamlat empiriskt material och arbetat med utprövningarna är Sara 
Boman, Skogstorpsskolan i Falkenberg, Maria Fredriksson, Nytorpsskolan i Hammarkul-
len, Linda Hertzman, Stora Höga skola i Stenungsund, Johan Leijonflycht, Kålltorpsskolan 
i Göteborg, Ann-Helen Mathiasson, Vidhögeskolan i Veddige, Marianne Nordström, Yt-
terbyskolan i Kungälv, Annica Thorén, Bockstensskolan i Varberg.

Vi hoppas att materialet ska stimulera till diskussioner om bedömning i bild och bidra till 
att stärka bedömningens roll som en väg till lärande och utveckling.
.

Karin Hector-Stahre  Daniel Wernegren
Enhetschef    Undervisningsråd
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1. Inledning
Syftet med bedömningsstödet i bild är att underlätta för bildlärare att bedöma elevernas 
kunskaper i ämnet bild i årskurs 9. När kunskaper bedöms i bild finns många aspek-
ter att ta hänsyn till. Det kan bland annat vara fråga om att man ska bedöma kunskaper 
inom områden som bildframställning, bildskapande, bildkommunikation, bildtolkning 
och bildanalys. Bedömningen ska utgå från kursplanen och kunskapskraven, men läraren 
behöver samtidigt vara medveten om sin egen syn på bildämnet och vilka val och priorite-
ringar läraren gjort inom kursplanens ram. En del av de teorier och perspektiv som finns i 
forskningen kring bedömning i ämnet bild kan vara viktiga att känna till för att få en vidare 
förståelse för hur bedömning i bild har förändrats och utvecklats över tid och för att få en 
större förståelse för sina egna och andras perspektiv. 
 
Forskning visar bland annat att bildlärare kan ha olika syn på sitt ämne. Det är bra att vara 
medveten om skillnaderna lärare emellan eftersom dessa skillnader kan påverka tolkningen 
av kursplanen och kunskapskraven. Skillnader i pedagogiska synsätt kan många gånger vara 
bra eftersom de kan berika, men när det gäller bedömning och betygssättning måste det 
finnas en gemensam syn på vad som krävs och kring hur elevernas visade kunskaper kan 
analyseras och värderas. Därför behöver lärare diskutera kunskapskravens innebörd med 
sina kollegor. En bra utgångspunkt för diskussioner kring kunskapskraven är elevexempel 
från den egna undervisningen. 
 
I detta bedömningsstöd beskrivs, utifrån några exempel, hur lärare och elever har arbetat 
med olika arbetsområden i bild, och kopplat arbetet till kursplanens syfte, centrala innehåll 
och kunskapskrav. Materialet skildrar hur några lärare har knutit samman de olika delarna i 
kursplanen till en helhet i undervisning och bedömning. Lärarna medverkar dessutom i en 
film där de diskuterar undervisning i bild och sitt arbete med bedömning. Filmen hittar du 
på www.skolverket.se.  
 
Under framtagandet av stödmaterialet har lärarnas arbete följts, dokumenterats och ana-
lyserats tillsammans med vetenskaplig expertis inom bildämnet. De bedömningsexempel 
som ges i materialet har analyserats och kommenterats av både forskare och lärare.  
 
 

2. Bedöma produkten, processen och kommunikationen
Vid bedömning i bildämnet har fokus traditionellt legat på den färdiga produkten, inte på 
processen eller kommunikationen. Detta har förändrats över tid och idag är lärare i este-
tiska och praktiska ämnen alltmer intresserade av elevens språkliga, muntliga och skriftliga 
omdömen om produkten och därmed kring hur produkten vuxit fram. För att synliggöra 
det lärande som finns i processer och i det icke-verbala praktiska och estetiska lärandet tog 
forskarna Lars Lindström, Leif  Ulriksson och Catharina Elsner (1999) fram en bedöm-
ningsmodell med två olika typer av kriterier, dels sådana som fokuserar på produkten, dels 
sådana som fokuserar på processen. Denna modell har bidragit till att föra in processen 
tydligare i bedömningen i bild, ett synsätt som också lämnat avtryck i kunskapskraven. I 
kunskapskraven vidgas bedömningen mot process och kommunikation vilket leder till att 
läraren kommer att vidga både undervisning och bedömning mot de processer som leder 
fram till och bidrar till produkten. 
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3. Strukturerade stöd för bedömning
Det finns många sätt att utforma strukturerade stöd för bedömning. Utformningen av struk-
turerade bedömningsstöd beror på vilket syfte bedömningen har. I detta material presenteras 
några olika matriser, tabeller och formulär som är kopplade till olika undervisningsupplägg. 
Den typ av strukturerade bedömningsstöd som presenteras i detta material kan användas för 
att följa och dokumentera en allmän utveckling i ämnet, men kan också användas för mer 
avgränsade sammanhang efter enklare anpassning. Läraren kan använda de olika strukture-
rade bedömningsstöden för att göra helhetsbedömningar, men också för att bedöma delar av 
processer, uppgifter eller utifrån specifika delar av kunskapskraven, om läraren så vill.  
 
En tydlig fördel med strukturerade bedömningsstöd som matriser och tabeller är att läraren 
får en överblick över alla delar av kunskapskraven och kan på så sätt tydligt visa för eleverna 
vad som bedömts i olika arbetsområden.  
 
Strukturerade bedömningsstöd gör både formativ och summativ bedömning enkel att följa 
och förstå. Matriser och tabeller av olika slag går även bra att använda för att låta eleverna 
bedöma sitt eget arbete, varandras arbete eller undervisningen i sig. Läraren kan kombinera 
de olika stöden som presenteras i detta material var för sig eller låta dem komplettera varan-
dra. Läraren kan också använda de strukturerade stöden för bedömning i detta material som 
inspiration för att utveckla egna bedömningsstöd som är anpassade till ett visst arbetsom-
råde, eller för andra syften. 
 
Eleverna kan uppmuntras att delta i bedömningsarbetet och i arbetet med att ta fram be-
dömningsstöd. Det kan vara ett sätt att göra dem medvetna om vad kunskapskraven innebär 
och vad som är kännetecken på kvalitet i en viss uppgift. Det kan till exempel gå till så att 
läraren ger eleverna några typiska elevexempel som sparats från tidigare år, för att sedan 
låta eleverna, med hjälp av matriserna, sätta ord på vad som skiljer de olika elevexemplen åt. 
Förfarandet kan upprepas och utvecklas efterhand som eleverna får större ämnesvokabulär 
och kan göra fler iakttagelser.   
 
Utöver de strukturerade bedömningsstöd som ni finner i detta material finns stöd för 
bildämnet i form av de ämnesvisa diskussionsunderlag som tagits fram av Skolverket som 
stödmaterial till implementeringen av Lgr 11. Dessa diskussionsunderlag är tänkta som peda-
gogiska redskap som ska stödja planeringen av undervisningen. Planeringen är även den av 
avgörande vikt för bedömningen. I planeringen av ett arbetsområde kan läraren tydliggöra 
för sig själv och för eleverna vad som ska bedömas, hur bedömningen ska gå till, när åter-
koppling ska ges och hur den ska användas.  
 
 

Bedömningsstöd: Cirkelmatris

Cirkelmatrisen beskriver elevens kontinuerliga utveckling (se figur 1). Den visar hur elevens 
nya kunskaper får förmågorna att växa. Detta illustreras bland annat av att kontaktytan ökar 
mot omvärlden och andra kunskapsområden i takt med att perspektiven vidgas.  
 
Denna matris fungerar både vid formativ och summativ bedömning. En matris kan t.ex. 
användas för varje bilduppgift, för varje arbetsområde eller för hela läsåret eller terminen. 
Eleverna kan även använda den som modell för självbedömning i slutet av en lektion eller 
under arbetets gång. 
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Cirkelmatrisen utgår dels från kunskapskraven, dels från teorin om en expanderande 
utvecklingszon där varje steg utgör en utvidgning av elevens kunskapsfält. På så sätt knyter 
den an till Lev Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen. Den knyter också an 
till sociokulturell teori och kan motverka föreställningen att lärande är något enbart linjärt 
och endimensionellt. Matrisen utgår från läroplanens kunskapssyn där kunskap är samman-
satt av skilda kunskapsformer och därmed mångdimensionell.  
 
Matrisen visar en elevs utveckling från en mittpunkt som sedan växer i cirkelformat i olika 
nivåer. Detta gör att man kan följa progressionen i kunskapskraven och elevens kunskaps-
utveckling. Till matrisen finns en numrerad lista som bygger på de tre rubrikerna i det cen-
trala innehållet i kursplanen. Siffrorna återkommer sedan i cirkelmatrisen och underlättar 
jämförelsen med motsvarande formuleringar i kunskapskraven. På så sätt blir även samban-
det mellan ämnets centrala innehåll och bedömningsunderlaget tydliggjort för elever, lärare 
och vårdnadshavare.  
 
Det finns två delar i kunskapskraven som inte har en direkt koppling till det centrala 
innehållet. Den ena är den del av kunskapskraven som handlar om förmågan att driva sin 
process framåt. Den andra är den del som handlar om förmågan att se sitt eget lärande. 
Dessa kallas här drivkraft och reflektion.

 

Centralt innehåll i bild årskurs 7–9

Nedan finns punkterna i det centrala innehållet angivna först som numrerad lista, där varje 
nummer sedan finns i cirkelmatrisen i figur 1 tillsammans med kunskapskraven.

Bildframställning
 1. Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om  
 egna erfarenheter, åsikter och upplevelser
 2. Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande
 3. Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel  
 i installationer
 4. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder
 5. Presentationer av eget bildskapande
 6. Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder  
 samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
 
Redskap för bildframställning
 7. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper  
 och hur dessa kan användas i bildskapande arbete
 8. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan  
 användas för bestämda syften
 
Bildanalys
 9. Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer  
 och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas
 10. Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt  
 granskas
 11. Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk  
 från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna  
 och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar
 12. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning  
 och budskap

BEDÖMNINGSSTÖD I BILD ÅRSKURS 7-9  2012



6

Figur 1. Cirkelmatris.

 
I cirkelmatrisen finns alla sex betygsnivåer A till F, vilket gör den lämpad för sammanfat-
tande bedömningar, till exempel i samband med betygssättning. 
 
I cirkelmatrisen blir kunskapskraven indelade i delar, vilket innebär att bedömningen blir 
mer analytisk och kommer att betona delarna snarare än helheten. Det är det viktigt att 
läraren är medveten om bedömningar redan i planeringen och har en helhetssyn. I Skolver-
kets allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen understryks att ”lä-
raren bör kontinuerligt analysera de kunskaper som eleven visar utifrån vad som behandlats 
i undervisningen, för att kunna göra helhetsbedömningar av kunskaperna och jämföra 
dessa med kunskapskraven”.
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Hur kan man då använda cirkelmatrisen? Här följer två exempel. Den första cirkelmatrisen 
(figur 2) beskriver en bedömning som motsvarar kunskapskravet för C med inslag av pre-
stationer som motsvarar delar av kunskapskravet för A. Den andra cirkelmatrisen (figur 3) 
beskriver en bedömning på som inte motsvarar kunskapskravet för E. Enbart vissa delar av 
kunskapskravet har bedömts vara uppfyllda. De båda cirkelmatriserna visar en utveckling 
där eleven är på väg mot ett högre kunskapskrav (det vill säga en utveckling från kunskaps-
kravet för C till A, i första fallet, och från F till kunskapskravet för E, i det andra).  
 
Figur 2. Cirkelmatris med bedömningsexempel

I figur 2 har eleven uppfyllt av kunskapskravet för betyget C och påbörjat en utveckling 
mot kunskapskravet för A. För att få betyget B krävs att eleven har uppfyllt kunskapskravet 
för A till övervägande del, och för att få betyget A krävs att eleven har uppfyllt kunskaps-
kravet för A i sin helhet. I figur 2 har eleven uppnått fyra av tio delar av kunskapskravet för 
A. I den illustrerade bedömningen har eleven kunskaper motsvarande kunskapskravet för 
C med inslag av kunskaper motsvarande för kunskapskravet för A. När eleven visat kun-
skaper motsvarande kunskapskravet för C och delar av kunskapskravet för A bör läraren 
vid bedömningen av om eleven ska få betyget B utgå från kursplanens syfte och centrala 
innehåll för att identifiera och analysera vilka delar av det överliggande kunskapskravet som 
elevens kunskaper motsvarar.  
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Om analysen av vilka delar i syftet och det centrala innehållet som eleven visat prov på i 
bedömningsunderlaget pekar på att eleven uppfyllt kunskapskravet för A till övervägande 
del så ska betyget B sättas.   
 
Figur 3. Cirkelmatris med bedömningsexempel

Den här eleven har påbörjat sin utveckling mot betygsnivå E. Eleven har inte ännu uppnått 
alla delar av kunskapskravet för E. 
 

Bedömningsstöd: Formulär

Läraren kan också använda sig av ett formulär (se figur 4) som är utformat enligt samma 
princip som cirkelmatrisen men som organiserats på annat sätt. Här finns det centrala inne-
hållet och de långsiktiga målen angivna i vänsterkolumnen. De är kopplade till kunskaps-
kraven där det också finns ett tomt fält för egna kommentarer. Formuläret kan användas 
både av eleven och läraren på flera sätt:
 • Eleven kan följa sin egen kunskapsutveckling i relation till kunskapskraven. 
 • Läraren kan diskutera elevens kunskapsutveckling med eleven utifrån kunskaps- 
 kraven, eller använda formuläret som minnesanteckningar eller som underlag för  
 rapportering i digitala system inför utvecklings- eller betygssamtal. Då kan man  
 byta ut ordet jag mot ordet eleven eller elevens namn.
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Figur 4. Bedömningsstöd i formulärform enligt samma princip som cirkelmatrisen 
(se Centralt innehåll i bild årskurs 7–9 på sid 5)

A KOMMENTAR C KOMMENTAR E KOMMENTAR

CE
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TR
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LT
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N
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Å
LL
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t n

um
re

ra
d 
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ta

)

1
2
3
6
9

Jag framställer berättande 
och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, 
åsikter och upplevelser med 
ett VÄLUTVECKLAT bild-
språk och VÄL GENOMAR-
BETADE uttrycksformer.

Jag framställer berättande 
och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, 
åsikter och upplevelser med 
ett UTVECKLAT bildspråk 
och RELATIVT VÄL 
GENOMARBETADE ut-
trycksformer.

Jag framställer berättande 
och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, 
åsikter och upplevelser med 
ett ENKELT bildspråk och 
DELVIS GENOMARBE-
TADE uttrycksformer.

2
3
6

Jag UTVECKLAR EGNA 
IDÉER inom olika ämnes-
områden med inspiration 
från samtida och historiska 
bilder.

Jag UTVECKLAR DELVIS 
EGNA IDÉER inom 
olika ämnesområden med 
inspiration från samtida och 
historiska bilder.

Jag BIDRAR TILL ATTUT-
VECKLA EGNA IDÉER 
inom olika ämnesområden 
med inspiration från samtida 
och historiska bilder.

2
5
6

Jag presenterar mina bilder 
med GOD ANPASSNING 
till syfte och sammanhang.

Jag presenterar mina bilder 
med RELATIVT GOD 
ANPASSNING till syfte och 
sammanhang.

Jag presenterar mina bilder 
med VISS ANPASSNING 
till syfte och sammanhang.

7

Jag kombinerar former, färger 
och bildkompositioner på ett 
VÄL FUNGERANDE sätt.

Jag kombinerar former, 
färger och bildkompositio-
ner på ett RELATIVT VÄL 
FUNGERANDE sätt.

Jag kombinerar former, 
färger och bildkompositio-
ner på ett I HUVUDSAK 
FUNGERANDE sätt.

2
4
8

Jag använder tekniker, verk-
tyg och material på ett VÄL 
FUNGERANDE, VARIE-
RAT OCH IDÉRIKT sätt, 
PRÖVAR OCH OMPRÖ-
VAR SYSTEMATISKT hur 
dessa kan kombineras för 
olika uttryck.

Jag använder tekniker, 
verktyg och material på ett 
RELATIVT VÄL FUNG-
ERANDE, VARIERAT sätt, 
PRÖVAR OCH OMPRÖ-
VAR hur dessa kan kombine-
ras för olika uttryck.

Jag använder tekniker, verktyg 
och material på ett I HU-
VUDSAK FUNGERANDE 
sätt, PRÖVAR hur dessa kan 
kombineras för olika uttryck.

9

Jag beskriver bildernas och 
verkens uttryck, innehåll och 
funktion på ett VÄLUT-
VECKLAT sätt.

Jag beskriver bildernas och 
verkens uttryck, innehåll och 
funktion på ett UTVECK-
LAT sätt.

Jag beskriver bildernas och 
verkens uttryck, innehåll och 
funktion på ett ENKELT 
sätt.

10
11

Jag tolkar samtida och histo-
riska bilder och visuell kultur 
och för då VÄLUTVECK-
LADE OCH VÄL UNDER-
BYGGDA resonemang. 
Kopplar till egen erfarenhet, 
andra verk och företeelser i 
omvärlden.

Jag tolkar samtida och histo-
riska bilder och visuell kultur 
och för då UTVECKLADE 
OCH RELATIVT VÄL UN-
DERBYGGDA resonemang. 
Kopplar till egen erfarenhet, 
andra verk och företeelser i 
omvärlden.

Jag tolkar samtida och histo-
riska bilder och visuell kultur 
och för då ENKLA OCH 
TILL VISS DEL UNDER-
BYGGDA resonemang. 
Kopplar till egen erfarenhet, 
andra verk och företeelser i 
omvärlden.

12
GOD ANVÄNDNING av 
ämnesspecifika begrepp.

RELATIVT GOD AN-
VÄNDNING av ämnesspeci-
fika begrepp.

VISS ANVÄNDNING av 
ämnesspecifika begrepp.

LÅ
N

G
SI

KT
IG

A
 M

Å
LE

N

D
RI

VK
RA

FT

Jag FORMULERAR OCH 
VÄLJER under arbetsproces-
sen HANDLINGSALTER-
NATIV SOM LEDER mitt 
arbete FRAMÅT.

Jag FORMULERAR OCH 
VÄLJER under arbetspro-
cessen HANDLINGSAL-
TERNATIV SOM MED 
NÅGON BEARBET-
NING LEDER mitt arbete 
FRAMÅT.

Jag BIDRAR under ar-
betsprocessen TILL ATT 
FORMULERA OCH VÄLJA 
HANDLINGSALTERNA-
TIV SOM LEDER mitt 
arbete FRAMÅT.

RE
FL

EK
TI

O
N Jag ger VÄLUTVECKLADE 

omdömen om arbetsproces-
sen och visar då på KOM-
PLEXA samband mellan 
uttryck, innehåll, funktion 
och kvalitén i bildarbetet.

Jag ger UTVECKLADE om-
dömen om arbetsprocessen 
och visar då på KOMPLEXA 
samband mellan uttryck, 
innehåll, funktion och kvali-
tén i bildarbetet.

Jag ger ENKLA omdömen 
om arbetsprocessen och visar 
då på KOMPLEXA samband 
mellan uttryck, innehåll, 
funktion och kvalitén i 
bildarbetet.
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Bedömningsstöd: Spindelmatris

En nackdel med både cirkelmatriser och formulär är att det uppgiftsspecifika inte beto-
nas och att de inte närmare tydliggör vad som kan vara kännetecken på kvalitet i en viss 
uppgift. Kännetecken på kvalitet är något som utvecklas i förhållande till en viss uppgift, 
och även om läraren känner till de flesta kännetecknen på förhand så kan elevernas arbets-
prestationer ibland överraska och oväntade kvaliteter bli tydliga i vissa av elevernas arbets-
prestationer. Ett sätt att tydliggöra kännetecken på kvalitet och vad som därmed bidrar till 
att en viss uppgift blir bättre kan vara att arbeta med elevexempel där eleverna med hjälp 
av kunskapskraven själva gör och motiverar sina bedömningar. I figur 5 finns ett exempel 
på en enkel spindelmatris som kan användas som ett komplement till cirkelmatrisen (eller 
formulärmatrisen). Skillnaden är att spindelmatrisens fält är tomma och fylls i av elev-
erna själva, tillsammans med andra elever eller läraren. Spindelmatrisen är mer öppen och 
anpassningsbar och inbjuder till delaktighet och analys. Spindelmatrisen går till exempel att 
använda för att beskriva kännetecken på kvalitet som är typiska för olika delar av kunskaps-
kraven för en viss uppgift. På varje nivå kan eleven skriva in ord som beskriver de känne-
tecken som är typiska för elevexempel som motsvarar kunskapskraven på olika sätt.
 
Figur 5. Spindelmatris 

 
 

BEDÖMNINGSSTÖD I BILD ÅRSKURS 7-9  2012



Spindelmatrisen är en förenklad modell av cirkelmatrisen. De olika cirklarna visar en 
ökande grad av uppfyllelse av kunskapskraven i förhållande till en viss uppgift. Eleven kan 
också med hjälp av spindelmatrisen göra en enkel självbedömning, eller en bedömning av 
sin arbetsprestation i ett samtal med en kamrat eller lärare. Utgångspunkten kan vara delar 
av kunskapskraven, en uppgift eller en arbetsprocess utifrån en tänkt eller överenskommen 
gradering. På detta sätt blir eleven delaktig i bedömningen. 

4. Bedömningsexemplet ”Tema design”
I detta avsnitt presenteras ett arbetsområde med temat design. På skolan arbetar man med 
teman i femveckorsperioder. Varje termin delas in i flera temaperioder där alla ämnen och 
årskurser kan arbeta inom ett visst ämnesområde eller ämnesöverskridande. Detta gör det 
möjligt för lärarna att samarbeta mellan klasser och ämnen.  
 
Det är sista temaperioden för eleverna i årskurs 9. Inför arbetet i bild förbereder läraren 
arbetet med eleverna genom att ge dem upplevelser och inspiration, som att gemensamt 
titta på ett bildspel, se en film eller studera en webbplats för ett museum. Eleverna får 
samtala om bilder, för att få inspiration till sitt eget bildarbete men också som träning i att 
reflektera över bilder på olika sätt. Bildanalysen ger träning i en slags bedömning. De kan 
exempelvis se på konstbilder, bilder från medier och reklam – alla typer av bilder som finns 
i samhället, i vår kultur och andra kulturer. Syftet är att eleverna tränas i att reflektera över 
hur man kan tänka kring bilder, vad de ser i bilderna, vad bilderna kan betyda för dem och 
hur de ser på bilder som andra har gjort.  
 
Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få prova på hur det är att arbeta som designer, 
hur det är att skapa något från idé till prototyp. De väljer själva vad de vill designa. Läraren 
betonar att det viktiga är att eleven går igenom processens alla steg: skiss – ritning – proto-
typ – presentation. Läraren föreslår för eleverna att de också kan sammanföra sin bildupp-
gift med en uppgift i ett annat ämne. Vinsten med att arbeta med samma ämnesområde i 
flera ämnen är att eleverna får olika perspektiv på samma kunskapsområde. 
 
Inför arbetet går läraren igenom upplägget av arbetet med eleverna. Dessutom går läraren 
igenom
 • de centrala begreppen i temat
 • bilduppgifterna
 • kunskapskraven utifrån kursplanen för bild 
 • kännetecken på kvalitet. 
 

Uppgiften

Uppgiften är att eleverna ska designa en produkt. Det kan vara en logotyp, ett klädesplagg, 
en vas eller en webbplats, eller kanske något mer oväntat som en fotbollsplan. I första 
fasen ska eleverna arbeta med en skiss, göra någon form av ritning och beskriva vilket 
material de tänker sig att produkten ska bestå av för att tänka mer konkret i material och 
mått. I den andra fasen ska de göra en prototyp av sin idé, till exempel en tredimensionell 
modell eller en miniatyr. Varje vecka ska de redogöra för var de befinner sig i sin arbetspro-
cess i text och bild på en egen blogg. Den sista fasen i processen består av en redovisning 
där eleverna ska presentera sin produkt i digital form i ett självvalt multimediaprogram. De 
lägger också ut en bild av den slutliga produkten på bloggen. 
Eleverna fick följande skriftliga instruktion: 
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 1. Du ska skissa på en produkt. Du väljer själv vilken typ av vara eller tjänst det  
 kan vara fråga om. Gör många skisser, låt idéerna får flöda och ta ut svängarna.  
 I detta skede är det viktigt att tänka fritt. Vi startar upp med en snabb skissövning  
 för att träna upp drivet. När du skissar på din produkt: gör många bilder. Slarva, ös  
 på! 

 2. När du har skissat fram ett förslag som du är nöjd med ska du göra en ritning.  
 Om produkten är tredimensionell kan du göra den från flera håll. Skriv i så fall in  
 mått, eventuell rörlighet och andra funktioner, som en utomstående måste känna  
 till för att förstå produktens syfte och funktionalitet.
  
 3. Utifrån ritningen gör du sedan en prototyp i en lämplig storlek och ett lämpligt  
 material. Kartong eller lera kan användas, men det finns även andra material.
  
 4. Slutligen gör du en digital presentation av din produkt, i valfritt multimediapro- 
 gram. Där ska finnas med en säljande beskrivning av produkten, foto av prototy- 
 pen och ritningarna. Du kan även ta med skissen.
 
 5. Uppgiften ska vara klar och lämnas in den 1 juni.

Grunderna för bedömning

En blogg är ett konstruktivt verktyg för bedömning, eftersom den ger möjlighet att tillsam-
mans med eleven tala om lärande och kunskapsutveckling, samtidigt som bloggen är en del 
av bedömnings- och betygsunderlaget. Med bloggen kan läraren i efterhand gå in och ge 
respons till varje elev och kommentera text och bild. Läraren har valt att arbeta med blogg 
i årskurs 9 för att hon tycker att hon inte hinner ge tillräcklig återkoppling till alla elever på 
ett bra sätt under lektionstid.  
 
Varje elev har sin egen bildblogg som bara används för bildarbetet, och alla klassbloggar är 
länkade till en moderblogg där läraren varje vecka kan lägga in information och ge kom-
mentarer. Genom bloggandet blir det synligt både för eleverna själva, för andra elever och 
läraren hur de arbetar och hur de tänker om sin process. Bloggen blir en dokumentation av 
hela processen där eleven hela tiden väljer vad hon eller han vill visa upp och där läraren 
kan se hur eleven har beskrivit sitt arbete.  
 
Grunderna för lärarens bedömning, dvs. de aktuella delarna av kunskapskraven och de 
kännetecken på kvalitet de diskuterat, finns uppsatta på anslagstavlan i bildsalen och läraren 
går igenom dem med eleverna. När hon presenterar uppgiften och sin kommande bedöm-
ning för eleverna så berättar hon att hon lägger vikt vid hur eleverna
 • tänker om sina bilder och reflekterar över sitt arbete, det vill säga hur medvetna  
 de är om vad de vill uttrycka och vilka val de gör
 • dokumenterar sin process, det vill säga hur de presenterar sina tankar på bloggen  
 med bilder och text 
 • förmedlar sitt arbete till läraren och andra, exempelvis hur de själva tycker att de  
 lyckas uttrycka sig.
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Matris, kunskapskrav och centralt innehåll

I matrisen kan läraren tydligöra kopplingen mellan det centrala innehållet och kunskapskra-
ven. Vissa innehåll hör uppenbart intimt samman med de förmågor som undervisningen 
ska utveckla och som i sin tur kunskapskraven är till för att bedöma. Texten från kunskaps-
kraven i bild har delats upp och numrerats och kopplats till det centrala innehållet. Detta 
gör det mer åskådligt hur olika centrala innehåll hänger samman med de förmågor som 
undervisningen ska utvecklas samtidigt som uppdelningen av kunskapskraven underlättar 
en analytisk bedömning av hur eleverna har arbetat med uppgiften. 

 1. Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som  
 kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt/utvecklat/väl- 
 utvecklat bildspråk och delvis/relativt/väl genomarbetade uttrycksformer så att  
 budskapet framgår. 

 2. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvud- 
 sak fungerande relativt väl fungerande/väl fungerande, varierat och idérikt sätt och  
 prövar/prövar och omprövar/prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan  
 kombineras för att skapa olika uttryck. 

 3. Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak/re- 
 lativt väl/väl fungerande sätt. 

 4. Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla/utveckla delvis  
 egna/utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända sam- 
 tida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. 

 5. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalter- 
 nativ som leder framåt/formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter  
 någon bearbetning leder framåt/formulerar och väljer eleven handlingsalternativ  
 som leder framåt.

 6. Eleven kan presentera sina bilder med viss/relativt god/god anpassning till syfte  
 och sammanhang. 

 7. Eleven kan också ge enkla/utvecklade/välutvecklade omdömen om arbetspro- 
 cessen och visa på enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband mellan ut- 
 tryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

 8. Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och  
 för då enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl  
 underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och  
 företeelser i omvärlden.

 9. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion  
 på ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt med viss/relativt god/god användning av  
 ämnesspecifika begrepp.

Läraren kopplar det centrala innehållet direkt till de olika delarna av kunskapskraven ovan. 
Undervisningen har inför bedömningssituationen behandlat nedanstående delar av det 
centrala innehållet vilket i sin tur kan få återverkningar för hur eleven löser sin uppgift (se 
nästa sida).
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Bildframställning
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande (punkt 2, 3 och 6)
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i  
 installationer (punkt 1, 4, 8)
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder (punkt 2, 3)
 • Presentationer av eget bildskapande (punkt 6, 7, 9)

Redskap för bildframställning
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper  
 och hur dessa kan användas i bildskapande arbete (punkt 3, 7)
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan an- 
 vändas för bestämda syften (punkt 2, 5)

Bildanalys
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk  
 från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna  
 och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar (punkt 1, 4, 8, 9)
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning  
 och budskap (punkt 1, 5, 6, 7, 8, 9)

Summativ bedömning och betygssättning
När läraren gjorde sin planering såg hon till att alla delar i det centrala innehållet behand-
lades i undervisningen någon gång varje termin för att ge eleverna förutsättningar att 
utvecklas så långt som möjligt inom ramen för ämnets syfte och för att de ska få tillfälle att 
visa på vilket sätt de uppfyllt kunskapskraven. 
 
I denna uppgift kan alla delar av kunskapskraven användas i den summativa bedömningen. 
Läraren tar hänsyn till vilka delar av det centrala innehållet som är aktuella i uppgiften och 
värderar uppgiften i relation till dess omfång och täckning. Eftersom ett större antal delar 
av det centrala innehållet behandlats i arbetsområdet blir uppgiften täckande och läraren 
kan använda samtliga delar av kunskapskraven i sin bedömning av elevernas arbete med 
arbetsområdet ”Tema Design”, vissa delar av kunskapskraven kommer i själva verket att 
få flera belägg under arbetets gång eftersom de blir aktuella i relation till flera delar av det 
innehåll som behandlats i undervisningen och som bedömningssituationen lyfter fram.  
 
Bildframställning
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i  
 installationer (kunskapskrav 1, 4, 8)
 • Presentationer av eget bildskapande (kunskapskrav 6, 7, 9)
 
Redskap för bildframställning
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper  
 och hur dessa kan användas i bildskapande arbete (kunskapskrav 3, 7)
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan an- 
 vändas för bestämda syften (kunskapskrav 2, 5)
 
Bildanalys
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning  
 och budskap (kunskapskrav 1, 5, 6, 7, 8, 9)
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Formativ bedömning och återkoppling som stöd för lärande

I elevens väg genom arbetsprocessen bör det finnas en röd tråd, en samstämmighet mellan 
undervisning och bedömning, och det bör vara tydligt att det är utifrån elevernas hela ar-
bete som bedömningen görs. Läraren bör vara konsekvent i sin kommunikation hela vägen 
från hur uppgiften presenteras till att bedömningens görs och betyget sätts. Som lärare är 
det viktigt att tänka på att undervisningen är utformad så att eleven kan arbeta på ett sätt 
som gör det möjligt att synliggöra både produkt och process, att redovisningen speglar 
arbetets skilda delar och att det finns utrymme för reflektion.  
 
Läraren är medveten om att hon bekräftar eleverna genom sin respons eller återkoppling, 
både i klassrumssituationen och på bloggen. Återkopplingen behöver därför bestå av både 
framåtsyftande återkoppling och kritik så att eleven förstår att responsen fungerar som ett 
formativt stöd för lärandet. I exemplet (nedan) visas hur återkopplingen kan se ut i betygs-
samtal och via bloggen genom elevexempel som är kopplade till bedömningar. Här fram-
kommer också hur läraren i återkopplingen motiverar sin bedömning och ger förslag på 
hur eleven kan gå vidare i sin arbetsprocess för att kunna uppnå nästa betygsnivå. I exem-
pel blir det tydligt hur man använder cirkelmatrisen.  
 

Elevexempel med bedömning 

I uppgiftsbeskrivningen för ”Tema Design” fanns fyra delar som eleven skulle genomföra 
i sin arbetsprocess: skiss – ritning – prototyp – presentation. Exemplen är uppdelade efter 
dessa delar men utgår från delar av olika elevers processer.

 

Skiss och ritning  

Eleverna skulle arbeta med skiss i ett första skede i arbetet för att utveckla idéer och för att 
finna en produkt att arbeta vidare med. Här beskriver en elev sin process med att först ta 
fram en produkt, skor till flygvärdinnor och flygvärdar, genom skiss och ritning för att se-

dan även ha som mål att göra produktbilder på kläder till flygvärdinnorna och flygvärdarna. 

 

Bild 1. Fotografi från elevens blogg på klippdockor med kläder till flygvärdinnor och flygvärdar.
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Eleven har i den första fasen utprovat skor och kläder på klippdockor som föreställer flyg-
värdinnor och flygvärdar (bild 1):
 
 De här är en ritning för kläder för flygvärdinnor och flygvärdar för ett flygbolag. /…/ När  
 jag började skissa så tänkte jag först vilka skor en flygvärdinna eller flygvärd har. Hämtade  
 inspiration från nätet. Jag blev jättenöjd med resultatet eftersom att göra klippdockorna var  
 enkelt /…/ Jag hade lite problem med storleken på skon, den passade inte riktigt till dock- 
 orna. Borde kanske gjort på annat sätt, men hur? Jag ville att skorna skulle vara sköna, för  
 flygvärdinnor och flygvärdar står ju mycket. Det tog tid med skorna så jag hann inte göra klart  
 bilden på dräkten… 
 
Lärarens bedömning av elevens arbetsprocess i denna del av uppgiften är att eleven har 
uppfyllt alla delar av kunskapskravet för punkterna 1, 4, 5, 6 och 9 på en enkel nivå som 
motsvarar betyget E enligt punkterna ovan, men där vissa delar motsvarar nästa nivå C, 
vilket medför att eleven i denna del är på väg mot ett betyg på nivå D.  

 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kom- 
 municerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis  
 genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår (nivå E). 
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika   
 ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta  
 andra uppslag och inspirationsmaterial (nivå C). 
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon  
 bearbetning leder framåt (nivå C).
 • Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang  
 (nivå E). 
 • Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett  
 enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp (nivå E).

I sin kommentar till eleven ger läraren dels en motivering till sin bedömning utifrån delar 
av kunskapskraven, dels ger läraren råd om hur eleven kan fortsätta arbeta mot nästa be-
tygsnivå. Lärarens kommentar fungerar som en formativ bedömning, ett stöd för fortsatt 
lärande:  
 
 Du har genomfört din arbetsprocess och tagit fram enkla skisser och en ritning på din produkt.  
 Du uppnår nivå E när det gäller din arbetsprocess och bildframställning, men för att nå ett  
 högre betyg bör du fördjupa ditt arbete med det kommande arbetet med prototyp och presentatio- 
 nen av den. Du har på ett bra sätt utvecklat din idé utifrån inspiration och sökning på   
 nätet, här uppnår du nivå C. Jag vill att du visar mer av din process och beskriver den mer  
 i ord. Du har på ett bra sätt beskrivit varför du tagit fram din produkt och men du har till ex- 
 empel inte beskrivit varför du valt det material som du valt. Du har heller inte diskuterat om det  
 är ett bra material för användningen av din produkt. Du hamnar sammantaget på betyg E i  
 denna uppgift så långt, men är på väg mot betyg D. 

 Förslag till fortsatt arbete: Varför ser din produkt ut som den gör? Vilket material valde du till  
 din produkt? Hur tänker du att din produkt fungerar i bruk? Skriv fram en beskrivande text  
 till dina bilder i bloggen och visa gärna för mig innan du går vidare. Du har lagt in bilder på din  
 produkt i bloggen men inte varit inne och gett respons till dina kamrater om deras arbeten. Gå  
 in på några av dina klasskamraters bloggar och ge respons.
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Prototyp och presentation

En av eleverna har utvecklat en tvådimensionell digital prototyp av en ö och beskriver sin 
arbetsprocess på sin blogg där det också finns en bildserie som eleven hänvisar till i sin text 
(bild 2): 
 Här är min ö-prototyp. Prototypen är del av ett TV-spel där man ska utrota ett virus som spri- 
 der sig (bild 2, 3, 8 och 9). Det är gjort i kartredigeraren för multimediaprogrammet. Jag  
 började med att utforma själva ön, och sedan så målade jag ut stranden på kanten och la sedan  
 dit ett träd och en stor sten i en grop (bild 1, 4, 5, 6). Det är ett stort dött träd (bild 3, 8, 9) och  
 jag målade runt den för att visa var det är infekterat. Jag ändrade ljuset, det ser lite soligare ut  
 och har en grön nyans. /…/ Den slutgiltiga produkten ska vara större. Jag ska bli klar med  
 den färdiga produkten innan deadline. Jag tyckte det här temat var väldigt kul för jag lärde mig  
 använda det digitala programmet bättre.
 

Läraren formulerar i sin respons på vad eleven ytterligare behöver göra för att uppnå en 
högre betygsnivå:

 Du har tagit fram en prototyp som är skickligt genomförd i digital bild. Du har visat att du  
 på ett tydligt sätt kan använda förebilder i ditt bildarbete kring din designuppgift genom att  
 du hämtat inspiration från olika konstnärer och designade ting. Du har angivit var du har  
 hämtat dessa förebilder och man kan se att du har element från dessa i dina skisser/bilder. Jag  
 ser att du har jobbat bra med skiss och att du har jobbat med skapandet av den visuella världen  
 i många steg. Du har kombinerat digital bild med skiss och text och redovisat allt tydligt och  
 snyggt i bloggen på ett varierat sätt i många steg. Hela terminen har du löst bilduppgifterna  
 på ett kreativt och skickligt sätt. Bra arbetsprocess – det är kärnan i uppgiften! Du har nått  
 B-nivå i denna uppgift totalt sett (C på analys, A på bildframställning). Du arbetar mot ett A,  
 men för det krävs mer välutvecklad analys! 

Ytterligare en elev beskriver sitt arbete med en tredimensionell prototyp på sin blogg 
där eleven tagit fram en logotyp för sitt fiktiva företag som säljer dataspel (bild 3 och 4). 

Bild 2. Skärmdump på en elevs blogg med databaserad ritning på digital prototyp av ett TV-spel. 
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Läraren anser att eleven i sin beskrivning av sin arbetsprocess uppnår sammantaget nivå B 
utifrån delar av kunskapskraven. Här nedan har delar av elevens blogg sammanställts och 
använts som grund i en bedömning utifrån kunskapskraven.

  
 

 Detta är min ritning av min logotyp, som jag ska göra i 3D-form med antingen lera eller  
 kartong eller båda två. Hur jag tänkte var att jag ville göra en logotyp med temat planet som  
 representerar mitt företag inom temat design, en logotyp som kan vara lockande för andra per- 
 soner, som är ute efter att köpa mitt s.k. spel. Jag har skrivit måtten och ska snart forma den  
 i 3D med lera eller kartong. Jag använde under arbetet, ståltråd och kartong. Till hjälpmedel  
 använde jag en kniv och en tång till att klippa och böja ståltråden. /…/ Jag har under detta  
 tema, lärt mig att skissa under olika omständigheter och arbeta med kartong och ståltråd. Jag  
 har arbetat med främmande tekniker i detta arbete, men jag tycker att prototypen har blivit  
 lyckad även om den inte exakt blev som jag ville när jag skissade. Jag tycker att temat design har  
 varit lärorikt och kreativt för att vi fick arbeta självständigt och använda vår fantasi.

Så här motiverar läraren sin slutliga bedömning:
 
 I de delar som berörts i temat som nu bedömts så uppnår du betyget B sammantaget för ditt ar- 
 bete, på god väg mot A. Du har använt olika och även nya material för dig och provat olika  
 tekniker och kombinerat dessa. Ditt arbete med bilder har legat på högsta nivå konstant. Din  

Bild 3 och 4. Fotografier från elevens blogg med ritning och prototyp på tredimensionell logotyp till företag.
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 tredimensionella prototyp har bra överensstämmelse med dina skisser på logotypen, du har  
- genomfört din idé och arbetsprocess på ett mycket bra sätt, A för delen för bildframställning.  
 Du har tänkt dig en mottagare av din produkt och tänkt på hur du skulle kunna marknads- 
 föra den i ditt företag. På din blogg kan man följa din process och du har på ett mycket bra  
 sätt beskrivit ditt arbete både i bild och text, betyget A för denna del. Du har också medverkat  
 till flera av dina klasskamraters arbete genom råd och kommentarer, bra! Du har tänkt dig en  
 tydlig mottagare för din produkt via ditt företag, på detta sätt har din prototyp en koppling till  
 omvärlden då du tänkt in marknadsföring i din uppgift. På delen bildanalys uppnår du betyget  
 C då du till exempel hade kunnat arbeta mer med att beskriva varför du inte tycker att din  
 logotyp motsvarar dina förväntningar och hur du tänkt i denna del av din process och vilka val  
 du gjorde utifrån detta i arbetet.

5. Bedömningsexemplet ”Uttryck gipsmask”
 

Medbedömning som kvalitetssäkring
Läraren arbetar med dokumentation och uppföljning av elevernas arbetsprocess på olika 
sätt, till exempel via loggbok. Hon arbetar genomgående med elevinflytande i sin undervis-
ning. Utgångspunkten är läroplanens riktlinjer och långsiktiga mål där elever ska ha möjlig-
het att ta ett personligt ansvar för sitt lärande och för sitt arbete i skolan, ha inflytande och 
få pröva på skilda arbetssätt, arbetsformer och delta i planeringen av undervisningens inne-
håll. Skoltiden ska förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter 
och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. 
Medbedömning som kvalitetssäkring

Läraren arbetar mycket med att ofta föra in elevers själv- och medbedömning i uppgifterna. 
Hon arbetar även med att eleverna bedömer undervisningen. De använder enkla skalor, 
ofta från ett till tio, där eleverna får bedöma lektionen, hur de anser att läraren introduce-
rat en uppgift och liknande. Eleverna bedömer även sin egen insats under en lektion eller 
utifrån en del av arbetsprocessen inom ett arbetsområde. Eleverna får tydliga instruktioner 
för arbetet och vad som förväntas. Läraren planerar undervisningen i början av ett arbete, 
där arbetet inom arbetsområdet kopplas till styrdokument, läroplan och kursplan men 
också till forskning. 

 

Självbedömning som del av kunskapsbildning
Läraren använder sig också av utvärderingsfrågor där eleven behöver tänka till om sin 
arbetsprocess och träna sig i att anta en kommunikativ synvinkel. 

 • Vart har jag fått min idé ifrån?
 • Vad har inspirerat mig?
 • Hur har jag arbetat?
 • Vad har varit svårt?
 • Vad är jag nöjd med?
 • Vad vill jag uttrycka/kommunicera?
 • Vad har du för råd till någon annan som ska göra en likadan bild/form/produkt?

Här följer några exempel på svar från elevernas loggböcker där elevernas skriftliga beskriv-
ning kan användas som ett komplement till bildarbetet, som ett underlag för bedömning 
för läraren, men där eleverna också tränar sin reflektion och förmåga till självbedömning:
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 Om du fick ge råd till någon som ska göra gipsmask för första gången i bildunder- 
 visningen – vilka råd skulle du ge? 

 • För det första: Stryk över gipsbindorna medan de fortfarande är blöta för att få en så jämn yta  
 som möjligt – det tänkte inte jag på. Sedan så tror jag att det mesta går bra om man gör grunden  
 ordentligt (det vill säga allt som har med gipsbindorna och gipset att göra) och grundligt utan att  
 stressa. Det kräver mycket arbete och tar lång tid, men annars blir det inte så bra och man vill  
 ju bli nöjd. Var noga med att gipsa ordentligt om du ska sätta fast några konstruktioner efter 
 som de lätt ramlar av.

 Skriv ditt omdöme om vad du tycker om uppgiften. Var uppgiften utmanande?  
 Lagom svårighetsgrad? Fanns det möjlighet att tolka uppgiften kreativt? Var det en  
 rolig uppgift? Motivera dina svar.

 • Uppgiften var utmanande för mig tycker jag. Först så var det svårt att ens komma på något  
 som skulle vara utmanande, men jag tycker att jag valde ett lagom svårt tema till masken. Jag  
 tycker att det var en bra svårighetsgrad eftersom man själv kunde höja den om man så ville till  
 en nivå som passade en själv. Det fanns många sätt som man kunde tolka uppgiften på eftersom  
 man fick välja helt fritt vad man skulle göra. Jag tycker att det var väldigt roligt och jag har lärt  
 mig massor med saker som jag inte kunde innan.

Eleven kan också använda en sorts spindelmatris för att göra en självbedömning. Utifrån 
utvärderingsfrågorna bedömer eleven det egna lärandet utifrån frågorna:
 • Hur nöjd är jag med min arbetsinsats?
 • Hur nöjd är jag med min bild/form/produkt?
 • Hur nöjd är jag med mitt arbete med material och tekniker?
 • Hur nöjd är jag med mitt skapande och uttryck?
 • Hur nöjd är jag med min arbetsprocess totalt?
 • Hur mycket har jag lärt mig?
 • Hur mycket har jag samarbetat och lärt andra?

Uppgiften

I årskurs 8 arbetar eleverna med gipsmasker. Läraren går igenom sin planering för eleverna 
och beskriver i tur och ordning kunskapskraven, grunderna för bedömningen och under-
visningens innehåll. Hon beskriver i introduktionen innehållet i arbetsområdet.  
 
Under fyra veckor av höstterminen arbetar eleverna med arbetsområdet ”Uttryck – Gips-
mask” i ämnet bild. Målet för projektet är att eleverna ska utveckla kunskaper om tredi-
mensionell form och materialet gips. Centralt i uppgiften är begreppet uttryck och vad 
eleven vill förmedla och kommunicera med sin gipsmask. Eleverna ska undersöka det valda 
temat och uttrycka detta tredimensionellt.  
 
Som en förberedelse inför arbetet tittar läraren och eleverna tillsammans på olika sorters 
bilder och tredimensionella former, diskuterar bildernas uttryck, hur bilderna och verken är 
utformade och vilka budskap de förmedlar. De ser också på verk av olika konstnärer som 
arbetat med teman, ämnen och frågor som knyter an till arbetsområdet. Eleverna undersö-
ker och diskuterar olika begrepp som de kan få användning för i sitt skapande arbete. Som 
fördjupning i arbetet kommer eleverna även att arbeta med moderna tekniker som fotogra-
fering och bildredigering för att fördjupa temat kommunikation. Eleverna har tillgång till 
varsin dator.  
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Läraren beskriver vilka uppgifterna är och vad eleverna ska göra inom arbetsområdet:
 
 • Du ska tillverka en gipsmask genom ett praktiskt undersökande arbete med val 
 fritt tema/uttryck samt genomföra en bildanalys.
 • Du ska arbeta med formstudier genom att pröva och undersöka olika sätt att  
 skapa djup i bild och form – tredimensionellt arbete.
 • Du ska genomföra en bildanalys av egna uppgifter och gipsmask (inlämning).
 • Du ska skriva en loggbok där du presenterar och reflekterar över din arbetspro- 
 cess.
 • Du ska genomföra en presentation/redovisning och ge kamratrespons.
 • Du ska använda datorn som pedagogiskt verktyg.
 • Tänk på att det finns utrymme för egna önskemål om innehåll.

I lärarens planering för arbetsområdet står det vidare:
 

 Arbetsområde: Uttryck – Gipsmask

 Du kommer under arbetsområdets gång att få handledning och feedback som  
 hjälper dig att formulera och undersöka dina egna tankar och funderingar kring  
 det tema som du valt att gestalta. Arbetsområdet avslutas med presentation av våra  
 gipsmasker och bilder, och i samband med det kommer vi att diskutera vad våra  
 bilder och undersökningar handlar om. 
 
 Långsiktiga mål i ämnet bild. I bild ska du utveckla din förmåga att
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med  
 olika material
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 I arbetsområdet Uttryck – gipsmask ska du få möjlighet att utvecklas mot dessa  
 långsiktiga mål genom att förbättra
 • din förmåga att uttrycka tankar kring valfritt tema genom tredimensionell form
 • din förmåga att arbeta kreativt, undersökande och problemlösande från idé till  
 resultat
 • din förmåga att uttrycka dina tankar och tydliggöra din arbetsprocess i vald redo- 
 visning/presentation av ditt resultat
 • din förmåga att själv fotografera och redigera med hjälp av digitala tekniker
 • din förmåga att tolka och diskutera dina egna och andras bilder, vad de uttrycker  
 och berättar.

Grunderna för bedömning

Läraren beskriver sina grunder för bedömning för eleverna, både muntligt vid genomgång 
och skriftligt på bloggen. I grunderna för bedömning finns kunskapskraven i förhållande 
till de konkretiserade målen för undervisningen. Hon går också igenom de processkriterier 
som forskaren Lars Lindström med flera tagit fram. Detta gör hon för att visa att bedöm-
ningen av arbetsprocessen är viktig och för att konkretisera hur grunderna för kunskaps-
kravens skrivningar om arbetsprocessen kan förstås av eleverna. Här följer grunderna 
för bedömning i uppgiften ”Uttryck – Gipsmask” och hur läraren formulerat dessa för 
eleverna:
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 I arbetsområdet bedöms ditt arbete på de här grunderna:

 • Du kan driva ditt arbete från idé genom arbetsprocessen mot färdig gipsmask.
 • Du hanterar material/tekniker/metoder: skisstekniker, konstruktioner med gips,  
 fotografering, bildredigering.
 • Du undersöker ditt valda tema och hur du presenterar din gipsmask och dina  
 egna fotografier. Alla dina anteckningar, skisser och fotografier som du gör under  
 processens gång ska samlas i en dagbok och ligger också till grund för bedömning- 
 en.
 • Du kan, enskilt och i grupp, tolka och diskutera dina egna och andras bilder/verk  
 och deras budskap genom att beskriva vad de uttrycker och berättar. I bedömning- 
 en ingår även på vilket sätt du kan använda ämnets ord och begrepp.
 • Du kan presentera bilder/fotografier som uttrycker budskap om ditt valda tema.  
 Det visar du genom att presentera dina valda bilder/fotografier och samtala enskilt  
 och i grupp om hur och på vilket sätt dina valda bilder/färdiga fotografier uttryck- 
 er budskap om valt tema.
 • Du kan fotografera och redigera fotografier med hjälp av digitala tekniker. Du  
 visar det också genom att du muntligt eller skriftligt redogör för hur du gjort.

Elevexempel med bedömning

I arbetet med gipsmask kan eleverna utveckla förmågor utifrån det centrala innehållet och 
kunskapskraven. De tränar bildframställning, använder redskap och tekniker, men analyse-
rar också sina egna arbeten och andra bilder.  
 
Eleverna får respons av läraren på sin arbetsprocess och sina reflektioner som de för i 
loggbok eller på sina digitala loggar eller bloggar. Informationen samlas i ett nätbaserat 
pedagogiskt verktyg för mål, planering, portfolio, bedömning och dokumentation. Denna 
samlade digitala dokumentation tillsammans med elevernas loggböcker ger läraren ett gedi-
get grundmaterial att utgå ifrån vid bedömning och betygssättning.  
 
                                                                

”Joker” - elevexempel i gipsmask

Eleven i exemplet har arbetat med sin gipsmask Joker och beskriver processen på sin 
blogg:
 
 Jag valde att göra en gipsmask av Jokern. Det ser ut som att Jokern alltid ler. Clownansik- 
 tet i sig är en mask som döljer människan bakom den. Man är inte en clown, man tar på  
 sig en mask och spelar att man är en clown. Jokern tycker jag är en mask som personen bakom  
 tar på sig och låtsas vara för att orka vara så elak som han är. Masken är ett sätt att gömma  
 sig för verkligheten, man gömmer sina ansiktsuttryck och på så sätt också sina känslor. /…/  
 Jag målade ansiktet vitt för att kunna lägga så mycket uppmärksamhet på munnen och marke- 
 ringarna runt ögonen som möjligt. Precis som clowner har varit sminkade i alla tider. Jokern  
 har stora ärr från munnen och upp till kindbenen. /…/Munnen är röd för att det är en  
 färg som drar uppmärksamhet till sig. Det är färgen av blod, varningssymboler och starka  
 känslor. Ögonen har en kraftig svart markering. Det gör nästan så att ansiktet ser nersmutsat  
 ut, svart är en allvarlig färg som vi ofta förknippas med ondska, makt och sorg. /…/ När  
 jag gjorde masken så började jag med att avgjuta en ansiktsform i gips. När den hade torkat  
 så klippte jag till den lite och formade till munnen, ögonbryn, ögonglober, ärren runt munnen och  
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 näsan med hjälp av mera gips. Sedan så började jag med att måla hela masken med en vit färg.  
 När den färgen hade torkat så målade jag med en röd/brun/svart färg där munnen och ärren  
 satt. Jag blandade i svart och brunt i färgen för att få det att bli mer lik levrat blod. Ärren  
 målade jag dit med svart färg och en smal pensel. Jag målade ögonen och pupillerna med en svart  
 tusch men området runtomkring målade jag med färg och en pensel. Jag försökte få den delen att  
 se sotad ut för att få en mer dramatisk effekt. /…/ Jag fick inspiration till att göra min gips 
 mask från en film och jag kollade även runt på nätet efter bilder på clowner. Det jag vill berätta  
 med min mask är att man ska akta sig för att saker inte alltid är vad det ser ut att vara. Tänk  
 två gånger innan du dömer och tänk på personen bakom masken.

I sin loggbok (bild 5) har eleven arbetat med skisser och skrivit ner idéer och funderingar 
kring arbetet som också har legat till grund för elevens blogginlägg. I loggboken finns 
också lärarens återkoppling.
Lärarens bedömning av elevens process utgår från kunskapskraven och tar fasta på de delar 
av kunskapskraven som är tillämpliga för uppgiften.

                 

Bild 5. En elevs loggbok över arbetet med tema gipsmask med kommentar från läraren, som också klistrat 
in text med de förmågor som eleven ska utveckla genom uppgiften. 
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Avatar – elevexempel med gipsmask ur bildlogg elev årskurs 8

En annan elev beskriver arbetet med sin gipsmask Avatar på bloggen (bild 6). Eleven 
beskriver sin arbetsprocess och motiverar sitt val av motiv för arbetet och resonerar om 
sitt val. Eleven sätter också sitt arbete i relation till olika sammanhang och resonerar om 
sin process utifrån olika perspektiv som bland annat kulturella, samhälleliga, estetiska och 
etiska.
 
 Jag är ju väldigt inspirerad av den filmen så gipsmasken uttrycker väldigt mycket som har  
 med filmen att göra. Jag tycker att den uttrycker något vackert, spännande, gripande och oupp- 
 täckt som människor reagerar starkt mot, både positivt och negativt. Na’vi är ju utomjordingar,  
 även om inte jag tänker på Na’vis som utomjordingar, som väcker väldigt stort intresse hos mig  
 bara för att de är så himla annorlunda samtidigt som de är så lika oss människor. En del män- 
 niskor har så lätt för att tro att vi är den enda rasen som har rätt att leva, som har riktiga  
 känslor och är de enda som har rätt till att tycka och tänka. Att människan är den enda rasen  
 som har rätt att leva. I filmen så bryr sig inte människorna om den nya rasen som de hittat,  
 och man kan säga att de försöker ta över deras planet. Men Na’vi är ju en ras som borde ha  
 lika stor rätt till att tycka som vi människor, till och med mer eftersom det är deras egen   
 planet. Så tycker jag att människor kan vara i verkliga livet också. /…/ De har lika stor  
 rätt att tycka som de vill och säga vad de vill som alla andra. Det som jag vill visa med min  
 mask är hur människor är både rädda och fascinerade över tanken på liv i andra delar av vårt  
 universum och hur våra handlingar kan leda till så mycket förödelse för andra bara på grund av  
 vår egen girighet. 

Bild 6. Gipsmask Avatar.

BEDÖMNINGSSTÖD I BILD ÅRSKURS 7-9  2012



Resonemang om bedömning

Läraren går tillbaka till kunskapskraven. Eleven som arbetat med gipsmasken Joker har på 
ett mycket varierat och idérikt sätt beskrivit hur denne arbetat kreativt med och systema-
tiskt prövat material, redskap och tekniker, beskrivit svårigheter och motiverat sina estetiska 
val och uppfyller därmed kunskapskraven för nivå A för denna del i uppgiften. När det 
gäller arbetsprocessen har eleven redogjort för den på ett utförligt sätt och genomfört alla 
efterfrågade delar: skiss, konstruktion av tredimensionell form, foto, loggbok och blogg 
med bild och text. På bloggen har eleven beskrivit sina inspirationskällor för arbetet och 
anknutit till samtida bilder i form av film och fenomenet clown. Eleven formulerar och för 
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang i sin analys av sin gipsmask och i sin 
användning av begrepp inom ämnesområdet, vilka läraren bedömer vara på betygsnivå C. 
Detta medför att elevens arbetsprestation i denna del av uppgiften ligger på betygsnivå B.
 
Eleven som arbetat med gipsmask Avatar har också hämtat inspiration från en samtida 
bildvärld. Bildframställningen är inte redogjord för i denna del av blogginlägget, men 
eleven har genomfört samtliga delar i arbetsprocessen på ett genomtänkt och drivet sätt 
samt även välformulerat beskrivit sin arbetsprocess och sina materialval. Eleven kombine-
rar form och färg på ett väl fungerande sätt, vilket läraren bedömer vara på betyg A. Även 
elevens förmåga att uttrycka, formulera och kommunicera budskap i visuella medier i form 
av skisser och gipsmask bedöms ha A-kvalitet (”välutvecklat bildspråk och väl genomarbe-
tade uttrycksformer så att budskapet framgår”). Framför allt är det förmågan att föra väl-
utvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra 
verk och företeelser och som i dessa delar motsvarar delar av kunskapskravet för A. 

I elevens blogginlägg finns en diskussion där eleven behandlar etiska resonemang och ställ-
ningstaganden liksom vikten av respekt för andra människors och livsformers egenvärde. 
Elevens beskrivning av sin arbetsprocess med gipsmasken Avatar anknyter till egna erfaren-
heter liksom frågor om samhälle och närmiljö, som skolan, och argumenterar även för ett 
etiskt förhållningssätt på global nivå.

Genom att arbeta med olika bedömningsformer i undervisningen har läraren gett utrymme 
för elevinflytande och erbjudit eleverna ett forum för att utveckla medvetenhet om sin 
egen förmåga. Samtidigt har villkoren för lärandet blivit tydliga för eleverna genom att 
lärare har informerat om grunderna för bedömningen. På detta sätt skapas goda förutsätt-
ningar för att använda bedömning både som stöd för lärande och betygssättning.
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6.1 Om bedömning    sid. 27

Bildämnets betydelse och vad som  
bedöms i ämnet     sid. 28

6.2 Kursplan i bild utifrån Lgr11   sid. 29

Syfte och långsiktiga mål    sid. 30

Progression och kunskapskrav i bild   sid. 30

6.3 Internationella perspektiv på bedömning  sid. 31

6.4 Nordiska och svenska perspektiv –  
 bedömningens paradigmskiften    sid. 32

Kunskapssyn och läroplanskod   sid. 32

Vad kännetecknar kunskapsområdet i bild  
 historiskt?     sid. 32

6.5 Vilka slag av progression kan identifieras  
 inom bildämnet?    sid. 34

Två exempel på definition av bildfältet  sid. 34

Två exempel på tänkande om progression  sid. 35

Vilka uppfattningar om progression  
avspeglas i kursplanen för ämnet bild?  sid. 37

6.6 Produkt- och processkriterier i bedömning  
 av ämnet bild     sid. 38

Från novis till expert och synliggörandet av  
icke-språkliga dimensioner av kunskap  sid. 39

Fyra lärandeformer för varierad bedömning  sid. 40

Bildkunskap, bildning och bedömning  sid. 41

6.7 Generella utgångspunkter för bedömning sid. 43

Analytisk, holistisk, formell och informell 
bedömning     sid. 43

Metanivå samt återkoppling och  
framåtsyftande bedömning    sid. 44

Lärarrollen – att främja  
kunskapsutveckling och bedöma  
arbetsprestationer    sid. 45

Medbedömning och dialog med elever  sid. 45

Formativ och summativ bedömning   sid. 46

Processbedömning – portfölj   sid. 47

6.8 Referenser     sid. 48

6. Teoretiska perspektiv

Innehållsförteckning
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När man bedömer i bild finns många aspekter att ta hänsyn till, inte minst eftersom ämnet 
kan delas in i olika områden som bildframställning, bildskapande, bildkommunikation, bild-
tolkning och bildanalys.1 Bedömningen ska utgå från kursplanen och kunskapskraven, men 
man behöver samtidigt vara medveten om de olika teoretiska utgångspunkter som finns 
och kunna jämföra dem med det vardagliga arbetet. 
 
Bildlärare kan ha olika syn på sitt ämne, för att vi har olika bakgrund och olika referensra-
mar. Det är bra att vara medveten om de här skillnaderna bildlärare emellan eftersom de 
kan påverka hur vi tolkar kursplanen och kunskapskraven. Skillnader i pedagogiskt synsätt 
kan många gånger vara bra, men när det gäller bedömning och betygssättning måste vi 
skapa en gemensam syn på vad som krävs. Därför behöver vi diskutera kunskapskravens 
innebörd med varandra. En bra utgångspunkt för diskussionerna är elevernas bildarbete. 
 
I det här avsnittet beskrives ämnesdidaktisk forskning i bildämnet utifrån bedömningsper-
spektivet. Avsnittet resonemang om vilka konsekvenser olika teorier, perspektiv och synsätt 
får för bedömning i ämnet bild.  Här förs också resonemang kring kursplanen och kring 
hur tidigare läroplaner och kursplaner påverkat ämnets utveckling och bedömning i ämnet.

 6.1 Om bedömning
Bedömningar är en nödvändig del av livet. Vi behöver alla kunna göra avvägningar som 
leder fram till val och beslut, som förenklar vår vardag. I grunden har bedömning med 
vår existens att göra; vi lever i ett nu med både minnen bakåt av det som skett och har ett 
behov av att kunna planera framåt. Bedömning är också en del av lärandet och kunskaps-
bildningen. I Kunskapsbedömning i skolan beskrivs de olika syften bedömningar kan ha i ett 
skolsammanhang. Bedömningar görs i huvudsak för att:

 • kartlägga kunskaper
 • värdera kunskaper
 • återkoppla för lärande
 • synliggöra praktiska kunskaper
 • utvärdera undervisning.2 

I Sverige finns nationella styrdokument och annat stöd för bedömning i form av kunskaps-
krav, nationella prov och bedömningsstöd. Dessa är till för att underbygga en likvärdig 
och rättssäker bedömning av elevernas kunskaper. Bedömning är socialpolitiskt viktigt, 
eftersom den påverkar unga människors sätt att se på sig själva och sina möjligheter i 
utbildningssystemet, framtida yrkesval och även sin identitet som lärande människor. Be-
dömningen i grundskolan har i västvärlden återspeglat den högre utbildningens system och 
modeller.3 Generellt finns det ett problem i skillnaden mellan formuleringsnivå i policydo-
kumenten och realiseringsnivån.4 Det som skrivs i de nationella riktlinjerna ska anpassas till 
olika skolor över landet samtidigt som likvärdighet ska garanteras. 
 
De nationella ämnesproven kan också ses som en del av en politisk styrning av skolan ge-
nom att resultatet i skolan blir jämförbara på olika nivåer. Resultaten kan sedan analyseras 
för att se hur kunskapskraven uppnåtts i olika ämnen och gör det möjligt för skolhuvud-
männen att följa upp och vidta åtgärder. Dessa prov kompletterar lokalt framtagna bedöm-
ningsmaterial. I grundskolan ska nationella ämnesprov genomföras i årskurserna 3, 6 och 9 
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1 Skolverket: Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Ämnesrapport till rapport 253. Bild, 2005 s. 9.  

2 Kunskapsbedömning i skolan. 2011 s. 7.

3 Korp, 2011 s. 28 utifrån Calfee & Masuda, 1997.

4 Bamford, 2009 s. 30, 66 utifrån Hernandez & Freedman, 1998.
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i ett urval av ämnen.5  
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) beskrivs bedömningen 
som en del av en helhet i skolverksamheten. Genom arbetsmetoder som följer elevernas 
kunskapsutveckling över en längre tid kan lärarna skapa en stringens och sammanhållning 
mellan planering, uppföljning, utvärdering, bedömning och utveckling.6  I Lgr11 lyfts de-
mokratiaspekten fram där elevens intresse och aktiva deltagande betonas utifrån ett dialog-
perspektiv. Olika aspekter och perspektiv på kunskap och lärande förväntas vara ”naturliga 
utgångspunkter” i en vidare diskussion om kunskapsutveckling, där kunskap kommer till 
uttryck i olika former genom en ”varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 
arbetsformer”.7 Vidare ska skolan erbjuda möjligheter att ”pröva, utforska, tillägna sig och 
gestalta olika kunskaper och erfarenheter”.8 För att kunna följa upp olika slags kunskaper 
och färdigheter behöver därför också olika former av bedömning användas.  
 
Skolan har ett kunskapsuppdrag som bedömningen ska relateras till. Uppdraget vilar på en 
kunskapssyn som kommer till uttryck i skolans dokument. Enligt kunskapssynen finns det 
olika kunskapsformer (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) som förutsätter och 
samspelar med varandra. I undervisningen ska dessa kunskapsformer balanseras så att de bil-
dar en helhet för eleverna. Alla kunskapsformer omfattas av det breda kunskapsbegreppet 
förmåga. I det här avsnittet används därför begreppet förmåga för olika kunskapsformer. Sy-
nonymt med begreppet förmåga används också ordet kunskaper om alla kunskapsformer.9   
 
I följande avsnitt diskuteras bedömning och formuleringar i Lgr11 utifrån ett mer över-
gripande perspektiv på skolans uppdrag, men också utifrån de estetiska ämnena, särskilt 
kursplanen i bild. 
 

Bildämnets betydelse och vad som bedöms i ämnet

Samhällsutvecklingen präglas globalt idag av ett allt mer framträdande visuellt samman-
hang, och därför är det viktigt att lära sig tolka visuell information för att elever ska förstå 
sin direkta omgivning. Eleverna behöver verktyg för att analysera och reflektera över 
förändringar i samhället och förhållandet till historien. I läroplanen talas det om de olika 
perspektiv som binder ihop alla ämnen: historiskt perspektiv, miljöperspektiv, internatio-
nellt perspektiv och etiskt perspektiv. Det talas också om att skolan ska stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och att man ska uppmärksamma både de intel-
lektuella och de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna i skolarbetet. Kunskapsformer-
na ska komplettera varandra och det ska finnas en helhetssyn.10 
Bildämnet erbjuder en breddning av andra ämnen men också en möjlighet till fördjupning 
i de andra ämnena. På motsvarande sätt kan andra ämnen användas som utgångspunkter i 
bildämnet, eller som komplement till det. 

I Bild – en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning skriver författarna att de estetiska 
ämnena och kulturen: 

5 Kunskapsbedömning i skolan. 2011 s. 9. Jarl & Rönnberg, 2010 s. 99.

6 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11 s. 11. 

7 Lgr11 s. 10. 

8 Lgr11 s. 10. 
9 Kunskapsbedömning i skolan. 2011 s. 6 
10 Lgr11 s. 10
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 • har relevans för samhället och ger barn och unga en röst utifrån en yttrandefri- 
 hetsaspekt (demokratiargumentet)
 • ger kreativitet en plats i samhället utifrån ett arbetslivsperspektiv (tillväxtargu- 
 mentet) 
 • berikar identitetsskapande utifrån bland annat en naturlig koppling till barn- och  
 ungdomskultur och existentiella frågor (livsvärldsargumentet).11  

I estetiska ämnen skapas kunskap med och genom olika former av gestaltning. Det som 
förenar kognitiva och estetiska lärprocesser är att lärandet sker genom medierade handling-
ar.12 Eleven kan bearbeta, ta till sig och använda information, tankar och känslor utifrån det 
egna skapandet, som i sin tur kan bli en källa till att finna nya vägar för lärande på många 
olika sätt.13  
 
Bildämnet kan dessutom utveckla elevernas litteracitet och förmåga att använda och tolka 
nya medier, och därför blir lärares kunskaper inom dessa områden viktiga.14  När vi tänker 
använder vi inre bilder som ett av många tankeverktyg. Att ta del av och att lära sig reflek-
tera över bilder – men också allt vi ser – är därför en väsentlig kunskapsform. Bilden är ett 
medium som har att göra med de mentala inre bilderna som på olika sätt är kopplade till 
minne och föreställningsförmåga.15 Genom att ta del av berättelser i ord och bild via olika 
medier tränas vår förståelse utifrån flera kunskapskällor och vävs samman till olika förståel-
sehorisonter och en mer varierad och komplex förståelse av vår värld. 
 
Enligt Bild – en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning så har den praxis som utveck-
lats kring bedömning i bildämnet fokuserat på att bedöma elevens förmåga att:

 • framställa, tolka och använda bilder
 • värdera skapandeprocesser och graden av självständighet i processerna
 • finna kreativa lösningar
 • kommunicera i bild
 • ha en drivande roll i egna skapandeprocesser och delaktighet i kollektiva lärpro- 
 cesser
 • ha kännedom om kultur i ett vidare perspektiv, såväl historiskt som samtida
 • reflektera över kultur- och estetikbegrepp.16 

6.2 Kursplan i bild utifrån Lgr11
Kursplanerna har tre delar: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Ämnets syfte beskri-
ver vad undervisningen ska leda till. Det centrala innehållet tar upp det som ska behandlas 
i undervisningen och delas i sin tur in i tre kunskapsområden: bildframställning, redskap 
för bildframställning och bildanalys, som alla har ett specificerat innehåll. Kunskapskra-
ven anger de krav som finns för olika betygssteg, och utgör grunden för bedömning och 
betygssättning av elevernas kunskaper.  

11 Bild - en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Myndigheten för skolutveckling. Liber 2008; 

Marner, Anders: Estetiska läroprocesser och/eller estetiska ämnen. KRUT; Kritisk utbildningstidskrift nr 131, 

2008 s. 5-15.

12 Eller kunskap-i-handling. Molander, 1996 s. 131–145.

13 SOU 1992:94 kap 2.

14 Bamford, 2009 s. 92–94, 107, 137. 
15 Gärdenfors, Peter: Blotta tanken. Nora 1992 s. 37–38, 63–68, 98–108.

16 Bild – en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. 2008 s. 14.
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Syfte och långsiktiga mål 

Bildämnets syfte slår fast: ”Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell 
kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår”.17  Kursplanen har därmed 
fokus på de möjligheter som eleven ska möta i undervisningen: ”Undervisningen ska bidra 
till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier” och att 
”eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar 
egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer”. Undervisningen ska upp-
muntra eleverna till att ta egna initiativ och till att arbeta på ett undersökande och problem-
lösande sätt. Kursplanen formulerar att eleven ska utveckla kunskap om bild, dess tekniker, 
dess kommunikativa möjligheter och utveckla ett kritiskt förhållningssätt utifrån bildtolk-
ning. Dessutom ska eleven utveckla ”kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt 
och i nutid.” Kursplanerna ger lärarna tydliga ramar för undervisningen, men också stor 
frihet att tillsammans med eleverna utforma vad som ska behandlas, hur man ska arbeta 
och hur man ska bedöma.  
 
Syftestexten i kursplanen är formulerad så att det framgår att eleverna ska utveckla de 
angivna förmågorna i och genom undervisningen. Texten avslutas med ett antal långsiktiga 
mål som är uttryckta som förmågor eller aspekter av en specifik ämnesförmåga. I syftet för 
ämnet bild står att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 
 
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med  
 olika material
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder och
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.18 
 
De långsiktiga målen gäller för alla årskurser och kurser i ämnet. Målen sätter ingen 
begränsning för elevernas kunskapsutveckling. Det går alltså inte att betrakta dem som 
något som slutgiltigt kan uppnås. Det är i förmågorna som eleverna utvecklas och de ligger 
därför till grund för beskrivningen av kunskapskrav och det är i förhållande till förmågorna 
som progressionen framträder tydligast.19 

Progression och kunskapskrav i bild

Läroplanerna bygger på tanken att elevernas kunskaper utvecklas: Eleven går från grund-
läggande kunskaper till alltmer avancerade. Man brukar tala om detta som progression, 
som framstår som ett nyckelbegrepp i bedömningssammanhang. Ibland har ordet progres-
sion ett ämnesperspektiv medan ordet utveckling har ett elevperspektiv. En underliggande 
tanke i styrdokumenten och kursplanerna är att det förekommer former av progression 
och utveckling i all undervisning och allt lärande.  
 
Progressionen är tydlig i kunskapskraven för de olika betygsnivåerna. I kunskapskravet för 
E ska eleven bland annat kunna ”beskriva sina val”, uppvisa ”enkla lösningar i sitt bildarbe-
te” och kunna ”identifiera och berätta om några historiska och samtida bilder”. I kunskaps-
kravet för C ska eleven kunna hantera ”varierande uttrycksformer, tydliga budskap och 
funktioner”, ”använda alternativa lösningar”, ”presentera innehåll på ett tydligt sätt” och 

17 Citat från kursplanen i ämnet bild, Lgr11 s. 20.

18 Citat från kursplanen i ämnet bild, Lgr11 s. 20.

19 Kunskapsbedömning i skolan. 2011 s. 11. 
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”jämföra uttryck och betydelser i historiska och samtida bilder utifrån egna och givna krite-
rier”. I kunskapskravet för A ska eleven bland annat kunna ”kommunicera med ett rikt och 
varierat bildspråk”, kunna använda ”relevanta begrepp” och behandla bild på ett åskådligt, 
genomtänkt och idérikt sätt. Ytterligare ska eleven i sina bildstudier kunna ”urskilja sam-
manhang samt jämföra uttryck och betydelser i historiska och samtida bilder.” 
Mellan kunskapskraven för årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 kan man se en tydlig progression, ef-
tersom det för de högre årskursspannen hela tiden tillkommer begrepp som fördjupar och 
breddar ämnets innehåll och förståelsen för detta. I den rådande kursplanen ska eleven i 
årskurserna 7–9 utveckla kunskaper i bildanalys (utifrån frågor om identitet, genus, etnicitet 
och makt likväl som av bilder från samtid, historia, olika kulturer och dokumentärbild och 
arkitektoniska verk), bildframställning (bildskapande analogt och digitalt, fotografi, instal-
lationer) och bildkomposition (färg, form, material och verktyg).  
 

6.3 Internationella perspektiv på bedömning
Internationellt har det skett en enorm expansion av forskning om bedömning sedan mitten 
på 1980-talet, konstaterar Helena Korp i sin forskningsöversikt om bedömning. Bakom 
expansionen ligger en förändrad syn på kunskap och lärande där behavioristiska förkla-
ringsmodeller har ersatts av sociokulturella teorier som betonar situerat lärande, lärandets 
sociala karaktär och metakognition, ”att lära att lära”.20  Det är en syn på kunskap där 
faktakunskaper har kompletterats med teorier om metareflektion och higher-order learning.21 

Förmågan att reflektera över sitt lärande och mer sociala aspekter som dialog och menings-
fullhet i lärandet kan kopplas till kvalitativa och processinriktade aspekter av bedömning. 
Kvalitativa och pedagogiska bedömningsaspekter har också kompletterat kvantitativa och 
mättekniska metoder.22  Förändringarna i synen på kunskap har medfört ett nytt bedöm-
ningsparadigm och en ny situation i skolan. Korp skriver: 
 
 Bedömningen måste därför fokusera lärprocesserna likaväl som resultatet av  
 lärandet och integreras i själva undervisningen. Detta synsätt ställer nya krav på  
 formerna för kunskapsbedömning och på elevernas delaktighet i bedömningspro- 
 cessen. Om bedömningen ses som en integrerad del av undervisningen, måste den  
 inte bara mäta, utan också stimulera det lärande som undervisningen syftar till.23 

I sin internationella undersökning från 2009 beskriver Anne Bamford hur estetiska äm-
nen och kultur inte räknas in som viktiga parametrar i utvärdering och standardisering av 
helhetsutbildningen av barn och unga.24 Man kunde i den internationella jämförelsen se att 
lärares samarbete och strategiska arbete med bedömning och utvärdering är en faktor som 
skapar kvalitet i undervisningen generellt, samtidigt som alltför ensidiga bedömningssystem 
försämrar kvaliteten, åtminstone på det kreativa arbetet. Det finns ett behov av att utveckla 
metoder för att dokumentera och bedöma i de estetiska ämnena.  

31

20 Korp, 2011 s. 11, 16–-18.

21 Anward, Jan: Språkutveckling i skolan; praktik, teoretisk praxis och praktisk teori. Forskning av denna värl-

den; praxisnära forskning inom utbildningsvetenskap. Vetenskapsrådets rapportserie. 2003 s. 9–14; Gardner, 

Howard: Educating for understanding. American School Board Journal. 180 (7) 1993 s. 20–24; Rauste-von 

Wright, Maijaliisa, von Wright, Johan & Soini, Tiina: Oppiminen ja koulutus. Helsinki 2003 s. 132–133; Resnick, 

Lauren: Education and learning to think. Washington 1987; Schön, Donald: Educating the reflective positioner. 

San Francisco 1987.

22 Korp, 2011 s. 17 utifrån Shepard, 2000; Gipps, 1994 s. 1–17.

23 Korp, 2011 s. 12.

24 Bamford, 2009 s. 88, 140.
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6.4 Nordiska och svenska perspektiv – bedömningens  
paradigmskiften 

Kunskapssyn och läroplanskod 

Hur kunskap värderas och bedöms följer den kunskapssyn som är vetenskapligt förhärs-
kande.25 Från 1980-talet och framåt har konstruktivistiska teorier influerat synen på kun-
skap och bildning, både internationellt och nationellt. Inlärning har ersatts av begreppet 
lärande, som tydligare inbegriper den sociala och praktiska dimensionen i kunskapssynen 
och utesluter den renodlat förmedlingspedagogiska synen.26 Begreppet lärande innehåller 
fler perspektiv på kunskap än det gamla synsättet som präglas av en kvantitativ och pro-
duktinriktad kunskapssyn. 
 
I Lgr11 framgår att de fyra kunskapsfwormerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogen-
het ska ges utrymme och bilda en helhet. De olika kunskapsformerna kompletterar varan-
dra och motverkar en ensidig betoning på en enda av dem. 27  Förtrogenhetsdimensionen 
av kunskap kan förmedlas via andra sätt än det som traditionellt anses som språk. Kunska-
pens icke-verbala eller dolda aspekter framkommer i vad som kallas kunskap i handling.28   
 

Vad kännetecknar kunskapsområdet bild historiskt?

I Sverige och i övriga Norden finns få undersökningar om bedömning.29 I Sverige har 
man framför allt undersökt vad som varit det centrala innehållet under skilda perioder, till 
exempel har bildundervisningen genomgått perioder där teckningsundervisning, frigörande 
undervisning med fritt skapande och en syn på bilden som språk avlöst varandra och varit 
dominanta. Även i dagens kursplan kan man finna spår av synsätt från olika tidsepoker i 
ämnet, och därför är det viktigt att känna till synsätten för att kunna relatera till ämnets 
historiska bakgrund.  
 
I de nationella utvärderingarna av grundskolan 1992 (NU-92) och 2003 (NU-03) konsta-
terades att bedömning i bildundervisningen ofta upplevs som problematisk, eftersom be-
dömningarna inte är helt konsekventa gentemot ämnets mål. En anledning till detta ligger 
sannolikt det finns skilda uppfattningar om vad som är ämnets syfte och dess innehåll. De 
här skillnaderna beror i viss utsträckning på prioriteringar och trender i samtiden, och på 
att olika synsätt på ämnet existerar samtidigt på olika skolor eller i olika klassrum. Man kan 
dock förvånas över att så många betonar bildämnet som ett hantverksmässigt ämne, trots 
att bildframställning i vår samtid är övervägande digital utanför skolan. Men föreställningen 
om bildämnet som hantverk har djupa rötter. Det är intressant att notera att den här synen 
på ämnet har kritiserats länge. Redan 1909 skriver Hugo Segerborg i sin bok Friarmsteck-
ning följande: 

32

25 Andersson, Håkan: Betygen i backspegeln – beskrivning och reflektioner. Att bedöma eller döma; Tio artiklar 

om bedömning och betygssättning. Skolverket 2002 s. 163–164; Shepard, Lorrie: The role of Assessment in a 

Learning Culture. Educational Researcher, vol. 29, No 7 2000; Shepard, Lorrie: The Role of Classroom Assess-

ment in Teaching and Learning. CSE Technincal Report 2000.

26 Carlgren, Ingrid: Bildning och kunskapssyn. SOU 1992:94 Bildning och kunskap; Särtryck ur läroplanskom-

mitténs betänkande Skola för bildning. Skolverket. Stockholm 1992 s. 31–33. 

27 Lgr11 s. 10.

28 Polanyi, 1966; Molander, 1996.

29 Korp, 2011 s. 18.
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 Teckningsämnet kan betraktas som ett internationellt språk, ett språk som kan  
 förstås av alla människor på alla bildningsgrader och i alla land. […] Numera ingår  
 det i allas medvetande att ingen bör vara okunnig i skrivning. Men icke uppfostras  
 därigenom författare. Det är på tid, att det ingår i allas medvetande, detta, att ingen  
 bör vara okunnig i teckning.30 
 
Den syn på ämnet som Segerborg berör handlar istället om bilden som ett språk jämför-
bart med text och tal. Den här synen är betydligt äldre än vad de flesta tror och har funnits 
med redan långt före 1970-talet. En annan syn som kan kopplas till vissa historiska epoker 
finns hos Gert Z. Nordström och Gunnar Åsén, som beskriver olika ämnestraditioner:  
 
 Gert Z Nordström har beskrivit tre särpräglade traditioner inom den svenska  
 bildlärarutbildningen – en teknisk, en konstpsykologisk och en bildspråklig (Nord- 
 ström, 1994). Jag har själv på liknande sätt talat om tre faser i ämnets utveckling  
 i skolan – teckning som avbildning, teckning som uttrycksmedel och teckning som  
 kommunikationsmedel […] Dessa sätt att sammanfatta idéer och traditioner  
 inom ämnet är naturligtvis förenklade, men säger ändå en del om hur ämnet under  
 olika tider haft olika fokus. Sett över tid kan man också se att alla spår av tidigare  
 sätt att se inte försvinner utan lever kvar som historiska avlagringar, som traditio- 
 ner, vilka förkroppsligas och bärs upp av olika lärargrupper i skolan. Detta gör att  
 ämnet hela tiden breddats.31 
 
De olika sätt som finns att se på ämnet avspeglas även i statens styrning av skolan och 
olika tiders syn på bildämnet har därför lämnat sina avtryck i läroplanerna. Ulf  P. Lund-
gren skriver likartat om olika läroplanskoder som ligger som ”avlagringar i pedagogikens 
arkeologi”.32  
 
Det som i citatet ovan kallades konstpsykologisk tradition eller teckning som uttrycksmedel 
skulle kunna betecknas som en syn som har stark förankring i lärarkåren både rent histo-
riskt och än idag. Den här synen på ämnet var i själva verket grunden för hur tecknings-
ämnet formulerades i förarbetena till 1962 års läroplan, såsom ett praktiskt–estetiskt ämne, 
en syn som avspeglas även i samtida dokument, till exempel lärarutbildningsutredningen 
(SOU 2008:109) där ämnet åter definierades som estetiskt. Ämnet i Lgr 62 beskrivs för 
övrigt tydligt av Stig Eklund: 
 
 Den gamla lärdomsskolan flyter upp med sina traditionella värderingar och teck- 
 ningsämnet reduceras till en i stort sett mentalhygienisk funktion som lika väl kan  
 ersättas av någon annan aktivitet och i något annat ämne. […] Skolans uppgift  
 att allsidigt utveckla tolkades i praktiken inte som allsidighet på bildområdet utan  
 som en skyldighet att kompensera det intellektuella trycket i läroämnena med ett  
 fritt skapande i teckningsundervisningen.33

 

33

30 Segerborg, 1909 s. 1–3

31 Åsén, Gunnar: Varför bild i skolan? En historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat skolämne. 

Uttryck, Intryck, Avtryck - lärande, estetiska uttrycksformer och forskning. Vetenskapsrådets rapportserie 4. 

Stockholm 2006 s.107; Nordström, Gert Z.: Medier, semiotik, estetik; begrepp, metoder och kritiska texter. 

Jönköping 2004.

32 Pettersson, Sten och Åsén, Gunnar: Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm; Högsko-

lan för lärarutbildning, institutionen för pedagogik (1989) 2006; Lundgren, Ulf P.: Att organisera omvärlden – en 

introduktion till läroplansteori. Borås 1979.

33 Eklund, Stig: Studier i teckningsundervisningens historia. Rapport 1/80, Lärarhögskolan. Umeå universitet 

1980 s. 34.
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6.5 Vilka slag av progression kan identifieras inom bildämnet?
En intressant fråga vid bedömning är vad som kan beskrivas som ”naturlig utveckling” av 
barns bilder jämfört med ”kulturellt betingat lärande”. Om man utgår från att det finns en 
naturlig mognadsprocess eller om man utgår från att elevernas lärande utvecklas i förhål-
lande till det sociala sammanhanget, får detta effekter för vilken form av bilddidaktik 
läraren väljer. Det konstaterar Ulla Löfstedt i en kortfattad beskrivning av vanliga teoretiska 
synsätt på barns (också ungdomars) bilder och deras didaktiska konsekvenser.34

 
I skolan måste man vara medveten om i vilken ordning som elevernas utvecklar sina 
kunskaper och det måste finnas en systematik i hur kunskaperna förmedlas. Progression 
ska finnas inom och mellan skolformer, både mellan förskola och grundskola samt mellan 
grundskola och gymnasium. Då kan man mer konkret ta fasta på en utveckling: 
 
 • från lättare till svårare nivå
 • från del till helhet 
 • från ytlig förståelse till bredd - djup
 • från konkret till abstrakt kunskap
 • från det generella till det specifika
 • från enkla till komplexa tankeformer
 • från teori och praktik var och en för sig till relationen mellan teori och praktik
 • från fokus på ämnet i sig till sambandet mellan olika ämnen
 • från fokus på lärande och den lärande till olika teorier om lärande. 

Men lärande i praktiken har sällan en så enkel och linjär struktur. Lärandet kan snarare 
beskrivas som en zick-zackrörelse. Lars Lindström liknar den här ibland cirkulära eller 
slumpmässiga processen vid den gamla visan om prästens lilla kråka.35

   
David Perkins är kritisk mot skolans fokus på det elementära, utan att någonsin komma 
fram till det komplexa, samt tendensen att fastna vid kunskaper om utan att hinna fram till 
kunskaper i ett ämne, det vill säga lärande genom deltagande.36 När elever inte hänger med 
erbjuds de alltför ofta ”mer av samma sort” i undervisningen, istället för att ställas inför 
intellektuella utmaningar och få hjälp att sätta in lärostoffet i meningsfulla sammanhang. 
Man brukar inom vetenskapen skilja mellan ”forskning”, som vanligen skrider fram genom 
försök och misstag och ”framställning”, det vill säga slutprodukten som utelämnar missta-
gen och ger sken av forskaren gått från klarhet till klarhet. Den kreativa elevens lärprocess 
kan liknas vid forskarens, eftersom resan tar många olika vändningar innan en viss färdig-
hets- eller kunskapsnivå uppnås.

Två exempel på definition av bildfältet

I Lgr 11 är det uppenbart att bildämnet inte bara ska fokusera på bildframställning och 
bildskapandet, det vill säga ”görandet”, utan också på studiet av bilder. Ett tydligt bevis är 
att en av tre delar i ämnets centrala innehåll förväntas ägnas åt bildanalys. Denna ambi-
tion avspeglades redan för över 40 år sedan, i målformuleringarna i Lgr 69:s kursplan för 

34 Löfstedt, Ulla: Barns bildskapande. Teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser. Jönköping University 

Press 2004.

35 Personlig kontakt med Lars Lindström, januari 2012.

36 Perkins, David: Making Learning Whole. San Francisco 2009.
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teckningsämnet, som pekade mot bildtolkning och bildens funktioner i samhället.37  Den 
kompetens som betonas kan därför sägas handla om bildförståelse, vilket till exempel kan 
innebära en förståelse för bildhistorien eller för variationen av bilders funktioner och syf-
ten. Den polariserande bildanalysen använder främmandegöring som ett metodiskt grepp, 
det vill säga en slags distansering som ett sätt att förhålla sig till bilden på ett mer neutralt 
sätt i analysen.38  
 
Frågan vad bilder är blir viktig att ställa, i ljuset av att bildtolkning och bildförståelse tar en 
så tydlig plats i bildämnet. Frågan är närmast filosofisk, men förtjänar – inte desto min-
dre – att ställas. För att läraren ska kunna utveckla och förstå olika elevers förståelse av 
bilder så är det viktigt att ha en bred uppfattning om vad en bild kan vara och hur den kan 
förstås. En central teori om bilder och förståelse av bilder finns hos bildteoretikern William 
J.T. Mitchell som beskriver de varierande betydelserna hos begreppet bild.39 På ett övergri-
pande plan är bildbegreppet förbundet med likhet och sinnebilder, för att sedan falla ut i 
skilda kategorier, alltifrån strikt materiella representationer till immateriella och begrepps-
liga representationer. Mitchells indelning av bilder är följande:  
 
 • grafiska bilder, som 2- och 3-dimensionella bilder
 • optiska bilder, som speglingar och projektioner
 • perceptuella bilder, som sinnesdata eller framträdandeformer
 • mentala bilder, som minnen, drömmar, idéer och fantasier
 • verbala bilder, som metaforer och bildbeskrivningar.40 

Den kategori som skolämnet bild traditionellt befattar sig med är grafiska bilder. 

Två exempel på tänkande om progression

Bedömning hänger samman med uppfattningar om progression. Tecknings- och bild-
ämnets historia ger exempel på olika utgångspunkter för att konstruera progression och 
arrangera undervisning. Dessa historiska uppfattningar svarar mot olika samhälleliga behov 
och aktuella ämnesdiskussioner, och definierar det önskvärda framåtskridandet i undervis-
ningen. Realistisk avbildning, teknisk ritning och konsumentkvalificering var exempelvis en 
del av ämnets legitimitet under en viss historisk period. Det individuella fria bilduttrycket 
legitimerade ämnet under en annan period. Dagens situation präglar i sin tur valen av moti-
vering och legitimering av undervisning i bild.41 
 
Det finns också goda skäl att uppmärksamma hur progression kan förstås i förhållande till 
mer övergripande tankegångar om hur lärande sker. Exempelvis kan en utvecklingspsyko-
logisk utgångspunkt leda till helt olika uppfattningar om progression och mål för undervis-
ningen än en utgångspunkt i sociokulturella teoribildningar. Den utvecklingspsykologiska 
utgångspunkten kan fokusera på den individuella utvecklingen och det individuella uttryck-
et vid bedömningen. Den sociokulturella utgångspunkten kan fokusera mer på en generell 
förståelse av bilder som språk och bidra till det gemensamma lärandet vid bedömningen. 
 

35

37 Lgr69; Eklund, 1980. 

38 Nordström, Gert Z.: Arbetsgången i en total polariserande bildanalys med utgångspunkt i begreppen. Aspe-

lin, Gert, Cornell, Peter, Nylén, Leif, Olvång, Bengt m.fl. Bildanalys. Stockholm, 1973, 1977. 30 Åsén,

39 Mitchell, William J.T.: Iconology. The University of Chicago Press 1986.

40 Se bilaga: Mitchell, 1986 s. 10.

41 Något som också poängteras i Lindström, Lars: The Multiple Faces of Visual Arts Education. JADE 30. 1, 

NSEAD. Blackwell Publishing Ltd 2011.
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 Konstruktivism och kognitiva och sociokulturella teorier har blivit viktiga som  
 förståelseram när det gäller lärande […], och detta har konsekvenser för sätten att  
 se på hur man kan få kunskaper om elevers lärande och vilka metoder som är läm- 
 pade för att kartlägga och beskriva elevers lärande eller kunskaper.42  

Det är möjligt att ämnesområdet bild kan innefatta vissa ”tysta” eller icke-verbala aspekter 
och att det spelar in när ämnets legitimitet formuleras. Begreppen tyst eller dold kunskap 
används ofta inom en praktisk teoretisk vetenskapssyn för kunskap som är knuten till 
kroppsliga färdigheter.43 Jan Thavenius menar att det råder ett teoretiskt underskott för de 
pedagogiska fälten estetik och skola samt kultur och skola, dit ämnet bild ofta uppfattas till-
höra.44  Ett sådant underskott kan vara starkt bidragande till att ämnesföreträdare, i stället 
för att definiera sitt område och dess giltighet för såväl ett ämnesspecifikt som ett allsidigt 
lärande, i stället blir definierat av andra – inte sällan utan kännedom om ämnets kunskaps-
innehåll – utifrån ytliga och konventionella föreställningar.45  
 
I det följande ges två exempel på idéer om progression inom ämnet bild, nämligen progres-
sion i skapande verksamhet respektive visuell litteracitet. Båda exemplen avser att synlig-
göra elevernas lärprocesser över tid, men det som är objekt för lärandet skiljer sig åt.
 
                                                 Skapande verksamhet

I rapporten Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Ämnesrapport till rapport 253, Bild, dis-
kuterar författarna om bedömning utifrån Lars Lindströms processkriterier  som behandlar 
skapande verksamhet.46 Att värdera och bedöma bildskapande förmåga har diskuterats och 
ifrågasatts. Uppfattningen om elevers skapande arbete hänger ofta ihop med en föreställ-
ning om barns fria skapande, som är ett arv från den konstpsykologiska strömning som var 
förhärskande efter Herbert Read.47 Skapande verksamhet kan givetvis definieras på många 
sätt, men svarar i stora delar mot tecknings- och bildämnet historiska kopplingar till det 
konstnärliga uttrycket och till estetiken.48 Processkriterierna, i fyra steg, avser graden av: 
 
 • undersökande arbete
 • uppfinningsförmåga
 • förmåga att utnyttja förebilder
 • förmåga till självvärdering.

42 Korp, 2011 s. 59.

43 Polanyi, 1966; Molander, 1996.

44 Thavenius, Jan: Estetik och skola – några synpunkter på forskningsläget. I Kultur, estetik och skola. Malmö 

högskola 2002.

45 Avkoppling, terapi och ”mentalhygien” har förekommit som sådana missuppfattningar om ämnet bilds 

innehåll och legitimitet.

46 Lindström, Lars, Ulriksson, Leif och Elsner, Catharina: Portföljvärdering av elevers skapande i bild; Utvärde-

ring av skolan 1998 avseende läroplanernas mål (US98). Skolverket 1998.

47 Read, Herbert: Art as Experience. U.o. 1934; Löfstedt, 2004.

48 Lindström, Lars: Produkt- och processvärdering i skapande verksamhet. Att bedöma eller döma, Skolverket 

2002 s. 115.
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                                                     Visuell litteracitet 

Visuell litteracitet handlar om att utveckla kompetenser för att kunna tolka bilders innehåll, 
förstå den sociala effekten hos bilder och kunna diskutera bilders syften, publik och ideolo-
giska konsekvenser. Processkriterier för visuell litteracitet innefattar besläktade kompeten-
ser som i exemplet för skapande verksamhet ovan, men kan formuleras något annorlunda, 
förslagsvis som: 
 
 • genreförståelse
 • visuell vokabulär
 • från individuell till kulturell medvetenhet
 • bilders möjligheter som analytiska verktyg.49

Visuell litteracitet är inte begränsad till ämnet bild. Den kan identifieras i flera ämnesom-
råden inom skolan och kan därigenom ofta få en ämnesövergripande roll. Ett ämnesper-
spektiv präglat av visuell litteracitet medför alltså också att bildframställning och bildstudier 
inom andra ämnesområden än det konstnärliga är relevanta för bedömning av elevernas 
kunskap i ämnet bild. 
 

Vilka uppfattningar om progression avspeglas i kursplanen för ämnet bild?

I 2011 års läroplan markeras i kursplanen i bild bilders betydelse för tänkande, lärande, 
information och kommunikation, och kunskap om bilder framhålls som en medborgerlig 
kompetens. Här är progressionen inriktad mot bilder i olika slags offentlighet, i den visuella 
kulturen och svarar mot tanken om utvecklandet av visuell litteracitet. Samtidigt betonas 
också vikten av utvecklingen av de egna bilderna och av den egna kreativiteten, och en 
integration av dessa olika utgångspunkter för progression ses som viktig: 
 
 Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunska- 
 per om olika typer av bilder [ förf. kursiv.] i det egna bildskapandet.50  
 
Dessa två tankelinjer om progression, dels för det individuella och kreativa, dels för det 
kollektiva och kulturella, finns båda representerade i innehåll och kunskapskrav för ämnet 
bild. Detta förhållande avspeglas exempelvis i orden eget bildskapande respektive analysera 
[…] bilders uttryck, innehåll och funktioner. 
I definitionen av bildfältet och varianter av ämnesprogression i exemplen ovan kan man ge 
olika innebörd åt kunskapskraven för ämnet. Beroende på synen på ämnet bild kan uttryck-
en som formellt markerar progression, som delvis, relativt, i huvudsak och utvecklad, ges 
olika innebörd beroende på bedömarens syn på ämnet.51 Det vill säga lärarens synsätt och 
bakgrund kan påverka lärarens förståelse av bedömningen och tolkning av kunskapskraven. 
 

49 Progression inom visuell litteracitet kan också, i likhet med skapande verksamhet ovan, beskrivas som 

en gradvis process hos den lärande. Denna process innefattar en alltmer sofistikerad perception och syn på 

bilder och visuella betydelser samt ett allt större visuellt ”ordförråd”. Ett annat sätt att uttrycka progressionen 

är att den utgår från de visuella sammanhang som ligger nära den lärande och rör sig mot alltmer sociala, 

samhälls- och kunskapsmässiga aspekter. 

50 Kursplan i ämnet bild, Lgr11, s. 20.

51 Termen skolämnesparadigm är här hämtad från ett pågående projekt vid Umeå universitet, Skolämnespara-

digm och undervisningspraktiker i skärmkulturen.
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6.6 Produkt- och processkriterier i bedömning av ämnet bild 
Forskningsprojektet Portföljvärdering av elevers skapande i bild (1999) utgick från läroplanernas 
(Lpo94, Lpf94) kunskapsmål om estetik och lärande.52 Resultaten av forskningsprojektet 
låg sedan som grund för granskningen av ämnesrapporten i bild i NU-03. Bedömning av 
estetiska och praktiska ämnen är beroende av språkliga, muntliga och skriftliga omdömen 
om produkten, som inte gör de icke-verbala delarna rättvisa. För att synliggöra även det 
lärande som finns förborgat i det icke-verbala (dold kunskap), praktiska och estetiska läran-
det tog forskarna Lars Lindström, Leif  Ulriksson och Catharina Elsner fram två olika typer 
av kriterier – produkt- och processkriterier – som skulle erbjuda fler ingångar på bedöm-
ningen så att variationen av kvaliteter i ämneskompetensen kunde täckas in.53 Forskarna, 
som genomfört NU-03 i bild, menar att dessa kriterier kan fungera väl vid bedömning i 
ämnet om de kompletteras med kriterier för kommunikation. 
 
Produktkriterier är: 
 • förverkligande av intentionen med en bild eller bildkollektion (måluppfyllelse –  
 eleven uppnår det hon eller han avsett)
 • färg, form och komposition (bildens formspråk – kan framkalla önskade effekter  
 med hjälp av visuella element och principer)
 • hantverksskicklighet (hantverk – behärskar material och tekniker ).

Processkriterier är
 • undersökande arbete (envishet och tålamod – är uthållig, ger inte upp inför svå 
 righeter)
 • uppfinningsförmåga (fantasi och djärvhet – ställer problem, prövar nya lösning- 
 ar)
 • förmåga att utnyttja förebilder (kunna lära av andra)
 • förmåga till självvärdering (självkännedom – beskriver och reflekterar över olika  
 kvaliteter i arbetet).

Dessutom togs i bedömningen hänsyn till
 • sammanfattande, helhetsbetonat omdöme 
 • lärarens invägande av uppgiftens svårighetsgrad
 • elevens förmåga till självständigt arbete och annat som är av betydelse.

Vid bedömning i bildämnet har fokus traditionellt legat på den färdiga produkten.54 Men 
med hjälp av produkt- och processkriterierna får läraren ett redskap att komma ifrån pro-
duktfokus i bildundervisningen och vidga bedömningen i bildämnet mot de processer som 
leder fram till produkten.  Tidig bildforskning har beskrivit att barns bildskapande förmåga 
stagnerar under skoltiden, men detta har inte bekräftats av denna studie som istället funnit 
att barn erövrar åtminstone en ökad hantverksmässig bildkompetens.55 Kanske kan man 
istället diskutera effekterna av exempelvis det minskande antalet timmar i bildundervis-
ning och den allmänna värderingen av dessa ämnen som mindre viktiga ju längre upp i 

52 Lindström, Lars: Skapande förmåga; Portföljvärdering av elevers skapande i bild. Läroplanerna i praktiken; 

Utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål. Rapport nr 175. Skolverket 1999 s. 98.

53 I utformningen av kriterierna har forskarna tagit intryck av liknande tillämpning av bedömning i Arts 

PROPEL-projektet vid Harvard university i Boston, under ledning av Howard Gardner. Lindström i Läroplanerna i 

praktiken 1999 s. 107; Gardner, Howard: Zero-Based Arts Education; An Introduction to Arts PROPEL. Studies 

in Art Education, 30 (2), 1989.

54 Lindström, Lars, Ulriksson, Leif och Elsner, Catharina. 1998. 

55 Lindström, Lars i Läroplanerna i praktiken. 1999 s. 31, 110–111.
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årskurserna man kommer.56 Det bör tilläggas att ett ökat antal timmar i ett ämne inte är ett 
tillräckligt villkor för bättre studieresultat. Många gånger är lärarens fördelning av tid mel-
lan olika uppgifter utslagsgivande.57  
 

Från novis till expert och synliggörandet av icke-språkliga dimensioner av 

kunskap

De nationella utvärderingarna i ämnet bild visar att lärares (i synnerhet klasslärares) under-
visning i bild inte alltid påverkas av växlingarna mellan de olika tankeströmningar som sker 
inom ämnet.58 Den betoning på material och tekniker som under lång tid har varit förhärs-
kande blir tydlig även i forskningsstudien. Enligt Lars Lindström uppfyller grundskolans 
bildverksamhet produktmålen i högre grad än processmålen, vilket tyder på att skolan 
inte behärskar eller har utvecklat tillräcklig kunskap om processorienterade arbets- eller 
kunskapsformer, som har med tyst kunskap eller reflektion av innehåll att göra. Studien 
visar att eleverna ”under grundskoletiden tillägnar sig vissa kunskaper och färdigheter i 
bildämnet, men de utvecklar i allmänhet inte den förståelse och förtrogenhet som krävs 
för att tillämpa vad de lärt sig i nya situationer eller lita till sitt eget omdöme”. 59 I studien 
framkommer att skolor som arbetar med att ge estetiska lärprocesser den tid och fördjup-
ning som behövs samt arbetar med bildsamtal får fram andra resultat när det gäller pro-
cessmålen i kriterierna.60 Studien visar också att det går att synliggöra – och därmed skapa 
metoder att bedöma – den icke-språkliga eller dolda kunskapen.  
 
Syftet med undervisning är att stödja elevernas utveckling inom ämnet och se till att man 
kan värdera och bedöma utvecklingen, så att eleverna kan gå från att lösa enkla uppgifter 
till mer komplicerade problem.61 Undervisningen bör följas upp så att kriterierna för pro-
cessdelen synliggör skillnaden mellan enkla och mer avancerade nivåer av kunskaper och 
färdigheter: 
 
 På den lägsta nivån förekommer uttryck som att eleven ’gör bara det som läraren  
 kräver’. På nästa nivå sägs att eleven kan värdera sitt arbete ’med viss hjälp’ samt  
 ’ta ett problem som läraren funnit och förändra det en smula’. På den högsta nivån  
 utvecklar eleven arbetet på egen hand, finner själv problem att lösa, söker aktivt  
 upp förebilder, kan motivera sina värdeomdömen, m. m.62

Detta bidrar sammantaget till att synliggöra utgångspunkterna för bedömningen, både för 
läraren och eleven. Vid bedömning i ämnet bild verkar det vara vanligt att skildwa uppfatt-
ningar om progression i ämnet och skilda utgångspunkter för bedömning inte sällan är out-
talade. En ytterligare utveckling av stöd för bedömning inom ämnet bild bör därför göra 
dessa grunder för ämnesförståelse tydliga och uttalade, och så långt som möjligt diskutera 

56 Bild tillhör de ämnen som har lägre status enligt föräldrar och elever. Eleverna anser att bild, tillsammans 

med kemi, musik, fysik, slöjd och religion, är mindre viktigt, men uppfattningarna skiljer sig mellan flickor och 

pojkar. Skolverket: Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Sammanfattande huvudrapport. Rapport 

250. 2004 s. 45–46, 73–75.

57 Personlig kommunikation med Lars Lindström, januari 2012.

58 Lindström, Lars i Läroplanerna i praktiken. 1999 s. 110.

59 Lindström, Lars i Läroplanerna i praktiken. 1999 s. 102.

60 Lars Lindström skriver att dessa resultat liknar de som framkommit i forskningen inom Arts PROPEL och 

Project Zero i USA.

61 Lindström, Lars Läroplanerna i praktiken. 1999 s. 99 utifrån Dreyfus & Dreyfus, 1986.

62 Lindström, Lars i Läroplanerna i praktiken. 1999 s. 99.
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dem i förhållande till innehåll och kunskapskrav i ämnets kursplan. Här bör detta reso-
nemang, som tidigare sagts, också väga in ytterligare faktorer som teorier om lärande och 
estetik samt deras respektive konsekvenser för bedömning. 

Fyra lärandeformer för varierad bedömning

Lars Lindström har beskrivit fyra estetiska lärandeformer som definierar olika sätt att se 
på estetikens roll i relation till lärande och gör skillnader i undervisningen genom att lära 
om, i, med och genom konstarterna (figur 1).63 Detta relaterar till att eleven kan anta olika 
positioner i undervisningen, utifrån ett åskådarperspektiv (förmedlingspedagogik) eller ett 
aktörsperspektiv (kunskap i handling).  Bamford har på ett likartat sätt funnit skillnader 
mellan undervisning i estetiska uttrycksformer (education in the arts)64 och undervisning 
genom estetiska uttrycksformer (education through the arts).65 

Figur 1. Schema över fyra lärandeformer (Lindström, 2009 s.65–67; 2010 s. 35).

63 Lindström, Lars: Aestetic Learning Strategies – a synthesis. Nordic Visual Arts Education in Transition. 2008 

s. 65–67; Lindström, Lars: Fyra estetiska lärandeformer. Handbok för planering av kulturprojekt i skolan. Kultur 

i Väst. Göteborg 2010 s. 34–37.

64 Lindström, Lars: Att lära genom konsten. Hjort, Madeleine (red.): Kilskrift; Om konstarter och matematik i 

lärandet. En antologi. Stockholm 2002 s. 107–121.

65 Bamford, 2009 s. 70, 90, 139–140.
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Att lära …
– OM bild innebär att bekanta sig med grunder för bildframställning och lära sig om 
konstnärer, stilar och genrer
– I bild innebär övning i estetiska kommunikationsformer genom att experimentera med 
olika material och tekniker
– MED bild är att arbeta utifrån till exempel ett konstverk med hjälp av analys och diskus-
sion i syfte att lära sig om ett annat ämnesområde
– GENOM bild innebär att utveckla sitt tänkande genom estetiska lärprocesser och konst-
närliga projekt.

I bildämnet finns ofta en närhet till materialet, exempelvis till färg och form, som Lars 
Lindström kallar mediespecifikt lärande. När lärandet är oberoende av material kallar 
han det medieneutralt lärande. I sammanhanget anknyter Lars Lindström detta vidare till 
divergent och konvergent lärande. Divergent tänkande innebär att komma på flera svar och 
möjligheter i motsats till konvergent tänkande som innebär att bara ett rätt svar förväntas.66 
 
Lärande om och i bild kallar Lars Lindström mediespecifika. Med det menar han att syftet 
är att eleven bekantar sig med konsten som ämnesområde, och därför blir det en tydligare 
styrning och mer fokus på faktakunskaper. Lärande med och genom bild är däremot medi-
eneutrala och syftar till att eleven lär sig olika former för presentation. Fokus är då snarare 
att skapa möjlighet för eleven att undersöka och på så sätt förstå och problematisera andra 
kunskapsområden. Lärandet om och med ger möjlighet till konvergent lärande. Man kan 
starta ur olika perspektiv, men syftet är att nå en förutbestämd, specifik kunskap. Lärande 
i och genom bild ger möjlighet till divergent lärande. Här kan man starta ur en punkt och 
beroende av processens utveckling skaffa sig kunskaper som inte går att förutse. 
Det vore intressant att hitta bedömningsformer för olika sätt att arbeta med bild som utgår 
från Lars Lindströms modell. De olika lärandeformerna skulle kunna relateras till olika 
prov- och bedömningsformer, men även till olika former av kunskap (fakta, förståelse, fär-
dighet och förtrogenhet), för att både få en mer varierad bedömning och en mer varierad 
undervisning.  
 

Bildkunskap, bildning och bedömning

Inom bildområdet finns en lång konnässörstradition i undervisningen och bedömningen. 
Att bedöma och kritiskt granska konstnärliga verk, kunskapsbildning inom konstnärlig 
utbildning och att synliggöra icke-formulerade nivåer inom konstnärlig praktik bygger på 
en tradition sedan École des Beaux-Arts i Paris från 1800-talet, men går egentligen ännu 
längre tillbaka i tiden.67 Donald Schön menar att bedömning av praktiskt arbete har sina 
egna metoder för att mäta kunskap i handling.68 Enligt John Dewey är kritik och bedöm-
ning en väsentlig del i både pedagogisk tradition och konstnärligt arbete, där det konkreta 
handlandet och erfarenhetsbaserade lärandet är en gemensam grund.69  
 
Vad beträffar bedömning av kunskap om och i bild finns en lång tradition, från Leon 
Alberti vars målarskola 1436 bröt med skråväsendet till dagens kunskaper och färdigheter 
i ämnet bild. I förmodern tid föredrog man kopiering av mästare framför andra metoder 

66 Gardner, Howard: Skapande genier. De sju intelligenserna sedda genom sju framstående människors liv. 

Jönköping 1995 s. 37–38; Lindström, 2010 s. 35; Korp, 2011, s.65–66.

67 Lymer, Gustav: The Work of Critique in Architectural Education. Diss. Gothenburg studies in educational 

sciences 298. Acta Universitatis Gothoburgensis, 2010 s. 35.

68 Schön, 1987 s. 37.

69 Dewey, John: Art as experience. New York, 2005 s. 338.

BEDÖMNINGSSTÖD I BILD ÅRSKURS 7-9  2012



42

att tillägna sig kunskap om bild och konst, men kopians storlek samt valet av metoder och 
material varierade. I miljöer där konstnären stod i fokus, snarare än hantverket och tradi-
tionella metoder att formulera och lösa problem, började man använda portföljen för att 
bedöma kunnande i bild och konst. Kunnande med konstnärliga uttrycksmedel syftar ofta 
på ämnesövergripande och kooperativa projekt som utmynnar i till exempel en produkt, ett 
nyttoföremål, en fallstudie eller en uppsats, som sedan bedöms med kvalitativa metoder. 
 
Kvalitativa bedömningsformer utgår från en humanistisk eller en konstnärlig forskningstra-
dition där subjektiva bedömningskriterierna växer fram hos bedömaren i förhållande till det 
som bedöms. Helena Korp konstaterar: 
 
 Det kvalitativa forskningsparadigmets prioritering av kontext, mening, autenticitet  
 och kommunicerbarhet framför reliabilitet, representativitet och statisk generaliser- 
 barhet, har alltså en motsvarighet i detta [förf. kvantitativa] förhållningssätt till  
 bedömning.70   
 
Vid en första betraktelse så kan det vara svårt att säga hur man kan bedöma kunskap 
genom bild, eftersom det eventuella värdet visar sig först efter avslutad skolgång. Det är en 
vanlig uppfattning att om man inte behåller de kunskaper man fått i skolan, och att utbild-
ningen inte är värd något efter några år. Men Harry Broudy valde ett annat sätt att studera 
användningen av kunskap. Han lät sina studenter läsa söndagsupplagan av New York Ti-
mes och fann att sådant som de stiftat bekantskap med i skolan väckte deras intresse, med-
an det som låg utanför föreföll ointressant och svårbegripligt.71 Uppenbarligen hade det 
hänt något med studenterna. Broudy använder begrepp som ”filter”, ”lins” och ”kognitiv 
karta” för att beskriva den intellektuella beredskap som krävs för livslångt lärande. Många 
människor uppfattar på liknande sätt ”modern konst” som något svårbegripligt som inte 
angår dem. Intresset väcks kanske först sedan de fått tillfälle att diskutera konst med någon 
som förmår visa på de allmänmänskliga frågor som konsten rymmer. Bildkunskap blir då 
något annat och mer än en samling anekdoter och tekniker, där kunskapen genom bild 
finns i betraktarens öga. Liksom i Broudys exempel ovan, har det hänt något med den 
bildintresserade. Ellen Key skulle kalla det bildning, dvs. ”det som är kvar, sedan vi glömt 
allt vad vi lärt”. Det är svårt att mäta detta slags kunskap utan att den trivialiseras. Antingen 
mäter vi kunskapen som förmågor (till exempel enligt den typ av principer som finns i Lars 
Lindströms processkriterier) eller så konstaterar vi att det rör sig om en livshållning. I det 
senare fallet kan skolan leda den studerande till ”källan” men inte kräva att hon dricker.72  
 
Folkert Haanstra har i sin doktorsavhandling gjort en metaanalys av empiriska studier 
av faktorer som påverkar förmågan att uppfatta estetiska kvaliteter. Han fann att denna 
förmåga påverkades mest i program som kombinerade eget skapande med bildtolkning, 
enbart bildtolkning kom på andra plats medan enbart eget skapande i sig inte tycktes på-
verka bilduppfattningen över huvud taget.73 Det verkar alltså i det sistnämnda fallet inte ha 
funnits något kvar, sedan informanterna glömt allt vad de lärt.

70 Korp, 2011 s. 114–115.

71 Broudy, Harry S.: The humanities and their uses: proper claims and expectations. The Journal of Aesthetic 

Education, 17, 1983 s. 125–138.

72 Personlig kommunikation med Lars Lindström, januari 2012.

73 Haanstra, Folkert: Effects of art education on visual-spatial ability and aesthetic perception: two meta-analy-

ses. Amsterdam 1994.
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6.7 Generella utgångspunkter för bedömning
Det är viktigt att man väljer den typ av bedömning och prov som verkligen mäter det man 
avser att mäta och att man använder olika bedömningsformer för att komma åt så mycket 
som möjligt av elevers lärande.74 Här beskriver vi olika typer av utgångspunkter för bedöm-
ning, i huvudsak utifrån Helena Korps forskning, som ett exempel hur man kan omsätta 
teoretiska modeller till praktisk handling.  
 

Analytisk, holistisk, formell och informell bedömning

Skolan har ett kunskapsuppdrag där varje elev ska lära sig utifrån sin utvecklingsnivå och 
förmåga. För att kunna bedöma elevernas förmåga kan man använda både elevens och 
lärarens material, till exempel kan läraren dokumentera observationer och information om 
utvecklingen. Utifrån det här specifika materialet gör läraren en analytisk bedömning av 
specifika delar av elevens lärprocess. Läraren kan också göra en holistisk bedömning, det 
vill säga en helhetsbedömning av elevens material tillsammans med dialoger i undervis-
ningen, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Bedömningen kan göras formellt, som 
återkoppling på muntliga eller skriftliga uppgifter, eller informellt i dialog med eleverna i 
den löpande undervisningen. 
 
I själva verket är det en gradvis övergång mellan olika former av återkoppling:
 • en helhetsbedömning i form av ett poängtal
 • en helhetsbedömning grundad på kriterier (holistisk bedömning)
 • flera skattningar grundade på ett flertal kriterier (analytisk bedömning)
 • flera skattningar baserade på indikatorer (belysande exempel)
 • ett kontinuum av indikatorer som beskriver skilda nivåer
 • skilda indikatorer för varje uppgift
 • förebilder som beskriver skilda nivåer (mönsterexempel)
 • förebilder med kommentarer som dessutom motiverar skilda nivåer
 • individuellt anpassad feedback med vägledning.75 

Mål, riktlinjer och undervisningsformer kan på olika sätt främja olika sorters lärande. På 
samma sätt kan olika bedömningskriterier och bedömningsformer påverka lärandet. Men 
lärarens utgångspunkter för bedömning är inte alltid synliga och kommunicerade. Ibland är 
bedömningsprocessen öppen och dialogisk, men i ett slutskede blir den ofta sluten och ägs 
av läraren. Bedömning och värdering sker ofta som ett slags övervägande eller resonemang 
i själva handlandet, där även underförstådda insikter, bedömningar och utföranden ingår.76

 
Betygssystem är ofta produkt- och resultatorienterade och det finns alltid ett utrymme för 
tolkning av kursplanerna, vilket i sin tur öppnar för olika användning av kunskapskraven 
i olika bedömningsformer och bedömningssituationer. Det finns också en skillnad mellan 
den språkligt formulerade nivån och genomförandenivån. I sin bedömning använder sig lä-
rarna av såväl direkta och verbaliserade utgångspunkter som underförstådda och outtalade.

74 Korp, 2011 s. 100, 102.

75 Personlig kommunikation med Lars Lindström, januari 2012.

76 Molander, 1996.
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Metanivå samt återkoppling och framåtsyftande bedömning

När man bedömer kunskapsutvecklingen hos en elev kan man göra en retrospektiv 
bedömning, en jämförelse mellan då, nu och sedan, eller en framåtsyftande bedömning. 
Återkoppling är en del av värderingen och bedömningen av kunskaper, men även en del 
av den stödjande undervisningen. Forskarna John Hattie och Helen Timperley utgår från 
temporala och syftesrelaterade positioner i återkopplingen 

 • en retrospektiv (feedback – var är jag nu?)
 • en målrelaterad (feed-up – vad är målet?)
 • en framåtsyftande (feed-forward – hur kommer jag vidare?).77 

De har också beskrivit fyra nivåer av återkoppling: uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv 
nivå och personlig nivå. På uppgiftsnivå handlar återkopplingen om att korrigera utifrån 
rätt eller fel och att be om mer information när det gäller fakta- eller begreppskunskaper. 
På processnivån handlar det mer om att granska och bearbeta information, utveckla stra-
tegier för genomförande som kan användas i andra uppgifter. Återkoppling på metanivå 
handlar om att kunna bedöma sig själv och förstå sitt lärande - identifiera sin egen kunskap, 
sin kunskapsförmåga och sina lärmetoder. Redan Vygotskij noterade problemet med piska 
och morot, där båda leder till ett fokus på elevens person istället för lärandet.78 En typ av 
personlig återkoppling som är effektiv är den som riktas mot att stärka elevens förmåga att 
driva det egna arbetet framåt.79 
 
Elevernas bearbetning av återkopplingen bör planeras in som en del av undervisningen. 
De kan få möjlighet att göra liknande uppgifter där de kan använda återkopplingen från en 
tidigare uppgift eller de kan få möjlighet att revidera en uppgift efter att ha fått återkopp-
ling. Det kan ha stor betydelse när i arbetsprocessen som eleven får återkopplingen och vad 
som därmed blir möjligt för eleven att lära av återkopplingen. Återkoppling behöver inte 
vara individuell. Många gånger är det samma problem som delas av många elever och då 
kan det vara lämpligt att ge återkoppling till hela klassen. Viktiga faktorer för att återkopp-
lingen ska stödja elevens lärande är att den är utvecklad, det vill säga innehåller förklaringar, 
exempel och förslag på aktiviteter som eleven kan använda för att öka sitt kunnande samt 
att den är återkommande och genomförs ofta.80 
 
Bedömning syftar till att utveckla kompetens där läraren använder sin yrkeskunskap och 
för att få eleven att ta ytterligare ett steg i lärandet. Det är viktigt att känna till nästa steg i 
lärprocessen för att kunna vidga elevens potential till ett nästa steg. Avsikten hos läraren 
kan vara att sätta igång självreflektion hos den studerande som läraren kan rikta mot en ut-
vecklingszon, en nivå som den studerande ännu inte behärskar eller är medveten om.81 När 
ett samband skapas mellan olika delar i lärandet förstår vi det vi lärt oss utifrån en ny och 
mer avancerad position. Detta benämns higher-order thinking och kan anknytas till begrepp 
som metakognition och reflektiv handling, reflective action, och teaching for understanding där 
undervisningen ska stödja lärandet.82 Dessa metakognitiva processer har beskrivits som en 
central funktion i ett lärande där kunskapen expanderar och får mer djup och större bredd, 

77 Kunskapsbedömning i skolan. 2011 s. 20–21 utifrån Hattie & Timperley 2007.

78 Vygotskij, Lev (red. Lindqvist, Gunilla): Vygotskij och skolan; Texter ur Lev Vygotskijs ”Pedagogisk psykologi” 

kommenterade som historia och aktualitet, Lund (1996) 1999.

79 Kunskapsbedömning i skolan. 2011 s. 21.

80 Kunskapsbedömning i skolan. 2011 s. 22.

81 Vygotsky, 1978 s. 84–91.

82 Anward, 2003 s. 9–14; Gardner, 1993 s. 20–24; Rauste-von Wright, von Wright & Soini, 2003 s. 132–133; 

Resnick, 1987; Schön, 1987.
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så kallad förtrogenhetskunskap där nyfikenhet, motivation och meningsfullhet i lärandet är 
avgörande.

Lärarollen – att främja kunskapsutveckling och bedöma arbetsprestationer

Att skapa en röd tråd mellan undervisningens olika delar är av stor betydelse för både 
lärare och elever. Tydlighet underlättar planering, utvärdering och bedömning för lärarna, 
men det blir även tydligt för eleverna vilka insatser som krävs av dem i olika undervisnings-
sammanhang. Samstämmighet kan beskrivas som en överensstämmelse mellan undervis-
ningens mål, undervisningen och bedömningen (så kallad constructive alignment).83 
 
En bedömning är alltid en tolkning av hur läraren uppfattat en elevs prestation utifrån kun-
skapskrav i relation till kursinnehåll, och blir en viktig del i återkopplingen av lärandet till 
eleven. Varje aktivitet som läraren gör (t.ex. ger råd, ställer frågor, korrigerar) kan ses som 
en värdering eller bedömning som syftar till att främja elevens lärande. Därför är det också 
viktigt att eleven vet utifrån vilka delar av kunskapskraven som arbetet bedöms gentemot, 
för att kunna få syn på sin egen utveckling och progression. Bedömningen har också en 
inre värdering av kvalitet som exempelvis kommer i uttryck i olika betygssteg. För läraren 
gäller det att vara tydlig i de olika rollerna: dels att främja elevens kunskapsutveckling, dels 
att bedöma elevens prestation.  
 
I ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem ställs krav på lärarnas professionalitet och 
kunnande – lärarna förstår kursplanen utifrån sin profession. Detta i sin tur påverkas av lä-
rarnas syn på ämnet där deras tolkningar av kunskapskraven beror på skillnader i referens-
ram, som tidigare nämnts. Men dessa skillnader kan begränsas och likvärdigheten stärkas 
genom kollegiala samtal om bedömning som utgår från kunskapskraven och exempel på 
elevernas arbetsprestationer. 
 

Medbedömning och dialog med elever 

Det fokus på individen som betygssättningen medför är något som behöver diskuteras uti-
från elevens perspektiv. Att lära är en social aktivitet där begrepp som utvecklingsområde, 
medbedömning (peer review) och situerat lärande har vidgat synen på kunskapsinhämtning 
och kunskapsintegrering.84 Den grupp eleven tillhör och den lärmiljö som eleven vistas i 
påverkar lärandet i hög grad. Man kan inte överskatta behovet av samverkan och menings-
fullt lärande i en gemenskap där eleverna kan hjälpa och utmana varandra. En skola där de 
individuella prestationerna är det enda som räknas kan lätt upplevas som odemokratisk av 
eleverna och mana till egenintresse och självhävdelse. För skolan finns en utmaning i att 
föra in mer kollektiva system och kriterier i lärandet och bedömningen.85

 
En viktig del i den formativa bedömningen är lärarens kommunikation om vad som be-
döms och hur bedömningarna görs till eleverna. Hur läraren förklarar bedömningskriteri-
erna kommer att påverka elevens uppfattning och värdering av sina kunskaper och möjlig-
heter. Medbedömning ger eleven ett underlag för att kunna jämföra sin prestation i olika 
skeden av arbetet utifrån ett progressionsperspektiv.  

83 Biggs, John & Tang, Catherine: Teaching for quality learning at university; what the student does. New York 

2007.

84 Vygotsky, 1978; Lave & Wenger, 1991.

85 Skolverket: Läroplanerna i praktiken; Utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål. Rapport nr 

175. 1999 s. 139–150.

BEDÖMNINGSSTÖD I BILD ÅRSKURS 7-9  2012



46

Bedömning bör ske kontinuerligt i arbetet, så man hela tiden kan anpassa nivån på arbets-
uppgifterna och utmaningarna till elevens förkunskaper och uppnådd förmåga.86 Även när 
läraren diskuterar arbetsuppgifterna med eleven finns möjlighet att fånga upp och bedöma 
elevens kunskaper. Pedagogisk bedömning kan fungera som en del av lärprocessen om 
grunderna för bedömningen är tydliga och läraren informerar eleverna om dem, eller tar 
fram dem som en överenskommelse med eleverna.87 När man utgår från många olika 
kunskapskrav kan elevernas själv- och medbedömning vara en metod som ökar elevernas 
förståelse och motivation.88 Själv- och medbedömning är inte något som självklart kopplas 
till undervisningen, och därför behöver eleverna både stöd i och stimulans för att kunna 
bedöma sig själva och sina kamrater. Mycket beror på lärarens förhållningssätt, klassrums-
kulturen, hur frågor ställs och uppgifter formuleras. 
 
Mihaly Csikszentmihalyi hävdar att ”den bästa gåva man kan ge ett barn är att lära det sätta 
upp egna mål och att utväxla feedback med andra. Detta gör dem självständiga; de blir 
inte längre beroende av myndigheternas ofta missriktade belöningar”.89 I en uppföljning 
av elever 20 år efter avslutad utbildning vid en konstskola fann han att konstnärer inte blir 
långvarig inom konstvärlden om de inte lärt att sätta upp mål för sig själva och följa dem 
steg för steg eller lärt sig avgöra om ett penseldrag stämmer med intentionerna.  
 
Öppna frågor eller uppgifter inbjuder till att eleven och läraren tillsammans gör bedöm-
ningen, och ger goda möjligheter till utvecklad och framåtriktad återkoppling. När frågor 
inte har ett självklart rätt svar stimulerar de till tänkande och diskussion, och svaren från 
eleverna kan användas som utgångspunkt för att öka förståelsen.90 I Läroplanerna i praktiken 
diskuteras vikten av vad Thomas Ziehe kallar värderingsfria zoner, det vill säga att eleverna 
inte blir bedömda i alla lägen i skolarbetet. Därför är variation och tydlighet viktigt i den 
formativa och summativa delen av bedömningen i dialog med eleverna.91  
 

Formativ och summativ bedömning

I allmänhet diskuteras bedömning utifrån två utgångspunkter: formativ och summativ be-
dömning. Formativ bedömning handlar oftast om återkommande återkoppling under själva 
lärprocessen, medan den summativa bedömningen gäller själva lärandets resultat. 
 
Staffan Selander har tagit fram en modell över lärsekvenser utifrån formativa och summa-
tiva aspekter som karaktäriseras av olika faser i bedömningen och hur dessa görs genom 
en process.92 Han delar in faserna i en primär och en sekundär transformationscykel. I den 
primära transformationscykeln förbereder och genomför eleven arbetet med att framställa 
en produkt. I den sekundära transformationscykeln presenterar eleven sin process och pro-
dukt, gör en självbedömning samt värderar och diskuterar varje delmoment i dialog med 
läraren. I den sekundära delen presenterar också läraren sin slutliga, summativa bedömning 
av elevens sammanlagda prestationer. Den primära fasen präglas av värdering och dialog 
medan den sekundära fasen präglas av bedömning utifrån en större helhet i form av ett 
omdöme eller betyg. 

86 Csikszentmihalyi, Mihaly: Flow and education. The NAMTA Journal, 22 (2), 1997 s. 2–35; Personlig kom-

munikation med Lars Lindström, januari 2012.

87 Bild; en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. 2008 s. 8.

88 Läroplanerna i praktiken 1999 s. 150.

89 Csikszentmihalyi, 1997 s. 22, 23.

90 Kunskapsbedömning i skolan. 2011 s. 19

91 Läroplanerna i praktiken. 1999 s. 150 utifrån Ziehe, 1998.

92 Selander, Staffan: Tecken för lärande – Tecken på lärande; Ett designteoretiskt perspektiv. Rostvall, Anna-

Lena & Selander, Staffan: Design för lärande. Stockholm 2008 s. 41 och s. 34-–43.
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Processbedömning – portfölj

Estetiskt lärande kännetecknas utifrån en konstruktivistiskt baserad kunskapssyn av att 
kunskap skapas ur erfarenhet över en längre tid mikrogenetiskt, det vill säga att kunskap ut-
vecklas i varje stund och adderas till tidigare erfarenheter.93 Denna kunskapssyn har sedan 
1980-talet fått genomslag inom det pedagogiska området, vilken också kopplats till bedöm-
ning av process.94 Man kan skilja på produktorienterade och processorienterade under-
visningsmål och jämföra dem med bedömningens syfte. I ett processorienterat arbetssätt 
förhåller man sig till utveckling, lärande och lärprocess över en längre tid. I undervisning 
där produkten är central blir resultatet överordnat, och ställer ofta eleven i en valsituation i 
sitt arbete mellan att strikt följa uppgiftsinstruktioner eller att arbeta mer självständigt.  
 
I skolan har det på senare tid blivit allt vanligare att man i bedömningen fokuserar på 
processen. Då är det viktigt att man synliggör elevens progression. För att kunna bedöma 
progression krävs en mer helhetsbetonad dokumentation av lärprocessen. Ett sätt kan 
vara att arbeta med vardagsnära prov där det praktiska handlandet bedöms, exempelvis 
genom olika slags portföljer. En elevs portfölj byggs upp av elevarbeten i olika stadier 
(från skisser till färdiga verk) och från olika undervisningsavsnitt. Elevarbetena kan vara 
texter, inspelningar av muntliga presentationer, konstnärliga produkter, laborationsrappor-
ter, arbetsuppgifter, arbetsblad och arbetsskisser. Till portföljen hör också någon form av 
processredogörelser, till exempel loggboksanteckningar och reflektioner.95 En fördel med 
portföljbedömning är att den stödjer lärande genom formativ bedömning och kan innehål-
la både lyckade och mindre lyckade delar av processen, samtidigt som den utgör grunden 
för den summativa bedömningen. 

93 Rogoff, Barbara: Apprenticeship in Thinking; Cognitive Development in Social Context. New York 1990 s. 11.

94 Alexandersson, 1999; SOU 1992:94.

95 Kunskapsbedömning i skolan. 2011 s. 32–33.
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