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Sammanfattning  
 
Bedömning av estetiska ämnen har varit ifrågasatt gällande dess kvalité, rättvisa, funktion och hur det påverkar ämnet och 
individen. Studien syftar till att beskriva bedömning av det estetiska ämnet Visual Arts vid en lärarutbildning i Sydafrika 
presenterat ur ett lärarperspektiv. Forskningsfrågorna utgår från ämnesdidaktikens teori gällande Vad bedöms, Hur kommuniseras 
bedömningen och Varför görs bedömningen. Metoden som använts är ett två månaders fältarbete vid en bildlärarutbildning där jag 
följt tre lärare och deras arbete genom deltagande observation, samtal, intervjuer och insamling av vissa dokument.  

Det empiriska materialet har analyserat från de tre didaktiska frågorna. Resultatet visar att lärarna, som var utbildade konstnärer 
lade ned mycket tid och engagemang på bedömning. Bedömningen utgick från en normativ syn i avseende kvalité på studenters 
arbete. Studenter bedömdes återkommande summativt genom närvaro, arbetstakt, hur de följde instruktioner och produktens 
kvalité. Studentarbeten bedömdes i delar där hantverksskicklighet dominerade.  Lärarna utförde kollegiala bedömningar av 
studentarbeten utifrån ett relativt betygssystem, vid dessa sessioner användes inga uttalade betygskriterier. Kvalitetskriterier 
kommuniserades till studenter under lektioner och redovisningar i form av korta kommentarer, till exempel nice, good, bad 
composition och studentarbeten användes ofta som exempel. Feedback gavs återkommande, den beskrev produkten men var sällan 
formativ i interaktion med studenten.  Under lektioner förbättrade lärarna delar av studentarbeten genom att måla/ teckna på deras 
produkter vilket kan ifrågasätta en rättvis bedömning. Utifrån samtal och intervjuer med lärarna framgår att de såg bedömning som 
relativt oproblematisk, de utgick mer från egen erfarenhet än relaterade till befintliga styrdokument. Studenternas process och 
intention med arbetet användes mycket sparsamt som bedömningskriterier.  

Studien visar att det är svårt att förena en stark ämnestradition, förändringar utifrån nationella styrdokument och förhållandet att 
dessa studenter skulle bli bildlärare och inte konstnärer. Studien ger även underlag för diskussion hur den kulturella kontexten 
påverkar sättet att bedöma och väcker frågor om behovet av att utbyta erfarenheter i relation till kvalité inom utbildning.  
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SAMMANFATTNING. 

Bedömning av estetiska ämnen har varit ifrågasatt gällande dess kvalité, rättvisa, funktion 

och hur det påverkar ämnet och individen. Studien syftar till att beskriva bedömning av det 

estetiska ämnet Visual Arts vid en lärarutbildning i Sydafrika presenterat ur ett 

lärarperspektiv. Forskningsfrågorna utgår från ämnesdidaktikens teori gällande Vad bedöms, 

Hur kommuniseras bedömningen och Varför görs bedömningen. Metoden som använts är ett 

två månaders fältarbete vid en bildlärarutbildning där jag följt tre lärare och deras arbete 

genom deltagande observation, samtal, intervjuer och insamling av vissa dokument.  

Det empiriska materialet har analyserat från de tre didaktiska frågorna. Resultatet visar att 

lärarna, som var utbildade konstnärer lade ned mycket tid och engagemang på bedömning. 

Bedömningen utgick från en normativ syn i avseende kvalité på studenters arbete. Studenter 

bedömdes återkommande summativt genom närvaro, arbetstakt, hur de följde instruktioner 

och produktens kvalité. Studentarbeten bedömdes i delar där hantverksskicklighet 

dominerade.  Lärarna utförde kollegiala bedömningar av studentarbeten utifrån ett relativt 

betygssystem, vid dessa sessioner användes inga uttalade betygskriterier. Kvalitetskriterier 

kommuniserades till studenter under lektioner och redovisningar i form av korta 

kommentarer, till exempel nice, good, bad composition och studentarbeten användes ofta som 

exempel. Feedback gavs återkommande, den beskrev produkten men var sällan formativ i 

interaktion med studenten.  Under lektioner förbättrade lärarna delar av studentarbeten genom 

att måla/ teckna på deras produkter vilket kan ifrågasätta en rättvis bedömning. Utifrån samtal 

och intervjuer med lärarna framgår att de såg bedömning som relativt oproblematisk, de 

utgick mer från egen erfarenhet än relaterade till befintliga styrdokument. Studenternas 

process och intention med arbetet användes mycket sparsamt som bedömningskriterier. 

Studien visar att det är svårt att förena en stark ämnestradition, förändringar utifrån nationella 

styrdokument och förhållandet att dessa studenter skulle bli bildlärare och inte konstnärer. 

Studien ger även underlag för diskussion hur den kulturella kontexten påverkar sättet att 

bedöma och väcker frågor om behovet av att utbyta erfarenheter i relation till kvalité inom 

utbildning.  
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INLEDNING 
Tre bildlärare vid lärarutbildningen i Pretoria har samlats i ett klassrum under lunchtid med 

kaffe och smörgås för att bedöma studentarbeten inom Visual Arts. De sätter sig framför en 

vägg med stora pastellteckningar, gjorda av tredje års studenterna på bildlärarutbildningen. 

Teckningarna föreställer kompositioner av starkt uppförstorade detaljer från växtdelar.  

Kurskoordinatorn – Mr.R, börjar prata. “How shall we start?” Who is the strongest? Who is 
the weakest or shall we start in the middle and go up and down? If we give the good one 85 
marks and the bad, let’s say 58 marks.” Lärarna diskuterar hur de ska lägga upp 
betygssättningen. De har problem med att ta beslut om upplägget och säger att det är svårt. 
Till slut bestämmer de sig för att starta med de två bästa, därefter ta den svagaste och jobba 
sig uppåt.  De använder en betygsskala i marks med siffrorna 0-100. Resultatet under 50 
marks är underkänd och under 60 är knappt acceptabelt.  Det finns även nivåer för 75 och 85 
marks. Om studenten passerar 90 marks är det verkligen excellent.  Mr.R säger- “I think this 
is the strongest drawing,”. Han pekar på en teckning med näckrosmotiv och upprepar:” 
Monique has the strongest drawing, maybe that´s 85”. “Yeah, it’s completely incredible in its 
design and techniques…you can think it’s a photo, säger Miss D, som är den läraren som 
undervisat gruppen i detta project.,-” But”, kommenterar den tredje läraren, miss M , “it’s 
just one picture and the others is made up by pieces from collage to make up a whole picture. 
She hasn´t work with the composition like the others”.  - “No, but, when we look at the 
techniques can we see its absolutely the best, how can we explain that she not will get the 
highest Marks?”, säger mr.R.-“She have worked very slowly so she have low progressive 
marks”, “she never listen on what I say” säger Miss D. Till slut enas lärarna om att sätta 80 
Marks på teckningen.  

Situationen beskriver tre lärare som samlats för att bedöma ett avslutat projekt inom ämnet 

Visual Arts vid lärarutbildningen där jag under nio veckor följde undervisningen under ett 

fältarbete inom ramen för Minor Fields Study, som är ett samarbete mellan SIDA och 

svenska universitet för att söka empiri till uppsatsarbetet.  

Att möta ett annat land innebär att få sina egna vanor och föreställningar ifrågasatta.  Genom 

att resa till andra kulturer kan vi få distans till vår egen kultur och öppna vägen för reflektion, 

självkännedom och vår egen världsbild.  Vi kan få perspektiv på vår egen kunskapskultur 

genom att öka förståelsen för andras kontexter (Bärmark & Foller, 2007). Under fältarbetet 

följde jag undervisningen, samtalade med lärare, studenter och, ledningspersonal och fick 

insyn i deras miljö. Tiden gick fort, jag blev väl mottagen och fick hjälp att samla material 

och möjlighet till kontakter.  Samtidigt fanns ett liv utanför universitetet att upptäcka. Under 

helgerna besökte jag platser som sydafrikaner talar om, sevärdheter, rekreationsområden, 
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affärscenter, konstutställningar, museer med mera. Att vara nyfiken och prata med 

sydafrikaner på bussen, i affärer, och så vidare var viktigt för att nå större förståelse för 

sammanhanget. Att komma från Sverige var en dörröppnare. ”Oh, you come from Over Seas, 

from Sweden, thats a good country”, sa de ofta vilket ledde till kontakt. 

Det var inte min första kontakt med Sydafrika men det var första mötet med ett universitet. 

Linköpings universitet har etablerade kontakter i Sydafrika, dock inte inom område för denna 

studie. Att studien gjordes i Sydafrika har delvis praktiska förklaringar. Inom ramen för MFS 

ska arbetet göras i ett utvecklingsland, du ska få tillgång till ett fält att studera och kunna 

hantera språket. Med bidrag av privata kontakter i Sydafrika sökte jag mig vidare och fick så 

småningom besked att jag var välkommen till Faculty of Education, Departement of Arts vid 

University of Pretoria, för att studera deras utbildning med särskilt fokus på bedömning.  

Vi lever i en tid med stora förändringar och en global värld där alla är involverade och en av 

byggstenarna för att forma ett samhälle är skolan.  För lärare och lärarutbildare blir det allt 

mer centralt med kunskaper om elever och studenter med kulturella rötter i en annan del av 

världen.  Studier om utbildning i andra länder ökar förståelse för både deras samt vårt sätt att 

förhålla oss till vår egen kontext.  I den svenska lärarutbildningen förväntas det 

internationella utbytet öka (Utbildningsdepartementet, 2009, sid.39) och ett av grundskolans 

fyra övergripande perspektiv från Läroplan 2011 är det internationella perspektivet;  

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta 

kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att 

utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. (Skolverket, 2011a, s.9) 

Skolan i det postmoderna samhället ingår i en tid av – individualisering, globalisering, och 

internationalisering.  Det är viktigt att den mångkulturella tillhörigheten erkänns och 

understöds som en resurs i skolan genom interkulturell pedagogik, och inte ses som en brist 

att åtgärda (Borgström, 2004). En förändrad syn på kunskap och lärande där vi inte talar om 

rätt och fel sätt, vi och dem – kan skapa social och interkulturell kompetens.  För Sydafrika är 

detta högaktuellt, de är i en process av att bygga en ny nation, den så kallade 

regnbågsnationen med en av världens mest demokratiska författningar för alla människors 

rätt till utbildning och välfärd efter många år av förtryck och åtskillnad, denna 

demokratiprocess kan även stå modell för andra afrikanska länder (Butler, 2008). 
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Sverige och Sydafrika har sedan många år samarbetat kring utbildningsfrågor. Sverige intar 

en särställning på grund av sitt starka stöd för demokrati under apartheidtiden. 1998 togs ett 

beslut om framtida samarbete kring utbildningsfrågor mellan ländernas regeringar (Hoppers 

et. Al, 2007).  Samarbetet bygger på två kluster (1) – hur demokrati och mänskliga 

rättigheter, samt unga och vuxnas rätt till utbildning formas samt (2) ländernas system och 

reformer, dess kvalité och implementering. En uppfattning (Hoppers et. al, 2007) som finns 

är att - länder i norr vanligvis stått för den rätta modellen och länder söder om ekvatorn sällan 

haft något att komma med. En utmaning för de deltagande i samarbetet har varit att se hur de 

båda länderna kan främja varandra. Sydafrika bygger på åtskillnad och många kulturer som 

lever parallellt och Sverige på en förväntad homogenitet. Kan frågor kring olikheter och 

integrationsproblem bidra till större kunskap för Sverige gällande våra utbildningsfrågor 

frågar sig författarna. Ett sätt att bidra till kunskap som kan vara gynnsamt för ett land är att 

intressera sig och rikta ljuset mot utbildningsfrågor vilken är en förutsättning för ett land som 

befinner sig i en utvecklingsfas (Hoppers et al, 2007). 

Sydafrika har den starkaste ekonomin bland de afrikanska länderna men räknas som ett 

utvecklingsland. Landet har enorma skillnader när det gäller vilka som har tillgång till 

utbildning, arbete och social välfärd, större delen av befolkningen har låg utbildning och 

lever i fattigdom och arbetslöshet, arbetslösheten är ca 45 % och 17 % lever i extrem 

fattigdom (SIDA, 2011). Förklaringen är till stor del historisk, (se bilaga 1). Tillsammans 

med fattigdom och kriminalitet är utbildningsfrågan Sydafrikas största utmaning (Getuhan, 

2010; Sperling, 2010).  

Bedömning är ett aktuellt område inom utbildning och forskning, dess funktion och design 

diskuteras flitigt både nationellt och internationell. I Sverige är ökad dokumentation, fler 

betygsteg och utökning av nationella prov delar av denna förändring. Forsberg och Lindberg 

(2010) konstaterar i en rapport från Vetenskapsrådet att den svenska forskningen om 

bedömning är splittrad och menar att det finns behov av mer forskning i den praktiska 

verksamheten inom olika ämnen där bedömning konkret äger rum. Forsberg och Lindberg 

menar att internationellt behöver man utveckla kunskap om nyckelbegrepp, bedömningars 

kontext, och relation mellan klassrumsbedömning och standard/systemkontroll.  

Studier har visat att inom estetiska ämnen har det funnits osäkerhet och bristfällig 

dokumentation gällande bedömning och forskare menar att lärarna behöver utveckla kunskap, 
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begrepp och metoder för bedömning. Bedömning av estetiska ämnen har präglats av att lärare 

förlitat sig på gemensamt omdöme utifrån en erfarenhetsbaserad profession och sällan använt 

explicita kriterier (Skolverket, a; 2005, Bresler 2007, Borg 2008; Zandén, 2010; Olsson 

2010).  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med uppsatsen är att belysa området bedömning av det estetiska ämnet Visual Arts i en 

lärarutbildningsmiljö i Sydafrika utifrån ett lärarperspektiv.  

De specifika frågeställningarna är konstruerade utifrån didaktikens frågor vad, hur och varför. 

Vad bedömer dessa lärare inom ämnet Visual Arts. 

Hur går bedömningar till inom Visual Arts vid en lärarutbildning i Sydafrika. 

Vilka uppfattningar har dessa lärare om bedömningar. 

BAKGRUND 

Skolan i Sydafrika har problem 
En av de mest betydelsefulla faktorerna för ett lands utveckling är möjligheter till god 

utbildning. Skolan i Sydafrika har svåra utmaningar med outbildade lärare, brist på 

fungerande skolledning, brister i lokaler och utrustning, omfattande förändringar av läro- och 

kursplaner som varit svåra att implementera och en stor andel elever som lämnar skolan med 

ofullständiga betyg, (Getuhan, 2010, Sperling, 2010). 

Förklaringen är delvis historisk, under styret med apartheid fick den svarta befolkningen en 

sämre skolgång är de vita, de ansågs inte behöva samma kunskaper, fick inte gå lika länge i 

skolan och tilläts inte använda sitt egna språk. Dessa skilda villkor resulterade i fleråriga 

skolstrejker bland svarta ungdomar vilket ytterligare sänkte utbildningsnivån (Butler, 2009). 

Eleverna går tio år i grundskolan, indelad i tre stadier. (a) Foundation Phase år 0 - åk 3, (b) 

Intermediate Phase 4-6, (c) Senior Phase.7-9. Därefter vidtar Futher Education and Training, i 

dagligt tal kallat High school, vilket är tre år. Under High school gäller det att klara av vissa 

betyg för att få fortsätta och avsluta genom att passera Matric, (studentexamen). Ett problem 

är att en stor andel svarta elever inte går igenom gymnasiet med godkända betyg. Hälften av 

dem klarar att slutföra gymnasiet men endast 13 % är behöriga att söka vidare till universitet 
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(Sperling, 2010). Det finns tretton universitet i Sydafrika, en annan form av eftergymnasial 

utbildning är college. Lärare utbildas vid universiteten under Faculty of Education. 

Det är vanligt med privata skolor i Sydafrika och skillnaden mellan en privatskola och en 

kommunal skola i en kåkstad är stor gällande utrustning, lokaler och kvalitén på 

undervisningen. En klass i ett fattigt kåkstadsområde, kan bestå av 40-50 elever, det 

förekommer att läraren inte kommer, är berusad eller lämnar klassen, berättade mina 

informanter. Nyhetsmedier rapporterade om lärarstrejk, korruption och brister i 

administration vilket lett till att läromedel förkommit och aldrig delats ut och många elever på 

gymnasiet har ännu inte fått ut sina examensbevis och tiden för examensprövning ändras flera 

gånger. Inom Arts har lärarna ingen eller ofta bristfällig utbildning, det saknas material - 

kritor, pennor, vattenfärg, med mera och vanligt är att de enbart delar ut kopior som ska 

färgläggas eller ritar något som läraren säger ex.” rita en hund”. Lärare har förhållandevis 

låga löner jämfört med andra yrkesgrupper med akademisk utbildning. Lönen kan variera 

stort, från R5000 till R12000 för en nyexaminerad lärare beroende på vilken skola man 

anställs vid, en Rand motsvarar ungefär en svensk krona. Getuhan (2010) beskriver att lärare 

blivit en allt mer utsatt grupp i det sydafrikanska samhället. Under apartheid hade de svarta 

lärarna stor respekt i sitt lokalsamhälle utifrån sin kamp mot apartheid, de hade lyckats ta sig 

förbi det hårda och orättvisa samhället, de respekterades för det och hade på så sätt ett socialt 

kapital. Lärarna har aldrig haft höga löner men efter 1994 har de varken socialt eller 

ekonomiskt kapital, konstaterar Getuhan (2010). 

Efter apartheids fall 1991 skrevs en ny Läroplan 1997, kallad C2005- Curriculum 2005 med 

syfte att år 2005 skulle den vara implementerad. Den nya läroplanen innehåller åtta 

kunskapsområden, (1)Language, Literacy and Communication, (2) Mathematic Literacy, Mathematics and 

Mathematic Sciences, (3) Human and Social Sciences,(4) Natural Sciences, (5) Technology,(6) Arts and 

Culture,  (7)Economic and Management Sciences, (8)Life orientation 

 Den nya läroplanen blev gemensam för alla elever oavsett hudfärg och möttes av stark kritik 

från den kristna högern. Bland annat protesterade de mot införandet av sexualundervisning, 

att den skulle ge elever kunskap om olika religioner och utgå från gemensamma värderingar. 

(Getuhan 2010). C-2005 är grundad på Outcomes –Based Education and Training, förkortad 

OBE, vilket betyder problembaserad undervisning och utgår från synen att aktiva elever söker 

och tar ansvar för egen kunskap och ska ges förutsättningar att nå målen. Införandet av OBE 

innebär ett paradigmskifte för skolan i Sydafrika, förändring är arbetsamt men nödvändigt 
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menar Meyer, Lombard, Warnich, Wolhuter (2010) som också poängterar att lärare måste ges 

goda förutsättningar till förändringsarbete genom utbildning och information och fortsätta 

implementeringsarbetet. Kompetensutbildningsbehovet är stort, det ges oftast av kommunala 

distriktskontor och kan variera från en dag till flera veckor (Getuhan, 2010). När ett samhälle 

styrts genom auktoritet och styrande regler är det svårt att ändra till en syn som bygger på att 

elever ska lösa problem, utveckla kritiskt tänkande, självreflektion och kreativitet istället för 

att memorera faktakunskaper. OBE har utsatts för mycket kritik i Sydafrika. Det saknades 

kunskap om elevcentrerad målinriktad undervisning, grupparbeten, samverkan, och nya 

perspektiv på bedömning (Getuhan, 2010).  Implementeringsarbetet med läroplanen har varit 

svårt, det har skett utan lärarnas delaktighet och det nya arbetssättet är främmande och olikt 

det förra. Även Mpako (2005) menar att införandet av OBE skett för snabbt och oreflekterat. 

Arbetssättet förutsätter att elever har tillgång till datorer, internetuppkoppling, bibliotek, 

kopiatorer, laboratorier och annan utrustning vilket saknas i fattiga områden. Detta, menar 

Mpako leder till fortsatt exkludering av en redan utsatt grupp elever och lärare. Getuhan 

(2010) som i sin forskning studerat implementering av det nya kunskapsområdet Life 

orientation i grundskolan konstaterade att undervisningen fortfarande var lärardominerad och 

lärarna tog inga initiativ till att uppmuntra elever till kritiskt och kreativt tänkande. Liknande 

resultat visar Midbjer (1991) studie från Namibia och Aronsson & Andersson(1996)  studie 

från Tanzania där elevers teckningar av skolsituationen visade på ett traditionellt arbetssätt 

med styrande lärare och elever utan inflytande.  

Ett nytt kunskapsområde, Arts and Culture 
Lärarstuderande som studerar Visual Arts kommer att främst arbeta inom kunskapsområdet 

Art and Culture. Det innehåller Visual arts, Music, Drama, Dance, Media and 

Communication, Arts Technology, Design and Literature och dess huvudsakliga syfte 

beskrivs i läroplanen: 

Arts and Culture are a crucial component of developing our human resources. This will help in 
unlocking the creativity of our people, allowing for cultural diversity within the process of 
developing a unifying national culture, rediscovering our historical heritage, and assuring that 
adequate resources are allocated (Mpako, 2005, s. 86). 

Lärande målen för Arts and Culture är: 

(1) Creating, interpreting and presenting works of art, (2) reflecting on cultural practices and 
arts activities (3) participating and collaborating in arts and culture activities and (4) 
expressing and communicating through various art forms. (Department, basic education, 
Art and Culture,2002) 
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Utbildningen inom estetiska ämnen var mycket knapp för den svarta befolkningen, ibland 

förekom det inte alls och de tilläts inte utgå från sin egen kultur i estetiska uttryck (Midjber 

1991, Mpako, 2005, UNESCO, 2006). Elever i koloniserade länder har arbetat med 

västerländsk tradition och inte sin egen. Detta återspeglas i läroplanen för Sydafrika C2005 

där det framgår att man nu ska återställa för tidigare brister inom ämnet.  

Presently the vast majority of South African learners remain deprived of the meaningful 
experiences and opportunities afforded by Arts and Culture Education and training. Despite 
these advers conditions, indigenous arts and cultural practices have proved irrepressible. They 
must now be actively preserved, developed and promoted with the educational system and the 
broader society. (Mpako, 2005, sid 87) 

Problemen inom Art and Culture beror både på lärarnas låga utbildningsnivå och på deras 

nästan obefintliga egna erfarenhet av ämnet (Mpako, 2005). Ett sätt att möta 

utbildningsbehovet till det nya kunskapsområdet är kortare former av fortbildning. Mpako 

beskriver hur hon genom aktionsforskning drev ett utbildningsprojekt med lärare inom Visual 

Arts vilket därefter blivit en metod för kompetensutbildning som används av UNISA1. Hon 

menar att det blir effektivare kompetensutbildning när lärarna deltar i planering, moment, och 

uppföljning jämfört med utbildning via genom demonstrationer och föreläsningar. Behovet 

av kompetensutbildning i olika ämnen är mycket stort. Idag genomför lärarutbildare 

utbildningsdagar för lärare inom Arts men det är fortfarande långt till en kontinuerlig och 

omfattande kunskapsbildning. Jag mötte lärare som under en enda utbildningsdag hade några 

timmar musik och några timmar bild och de visste inte om detta var deras enda utbildning för 

att undervisa inom Arts and Culture. 

  

1 UNISA, förkortning av University of South Africa ligger i Pretoria och är ett av världens största 
distansutbildningsuniversitet.  
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TEORETISKA PERSPEKTIV 

Bedömning - en central kompetens hos läraren 
Internationell forskning och debatt om utbildning har de senaste åren aktualiserat frågan om 

bedömning, dess kvalité och möjligheter (Dylan, 2011). Stora internationella 

kunskapsmätningar som PISA och TIMMS presenterar resultat gällande kognitiva förmågor 

inom läs-och skrivförmåga, matematik och naturvetenskap men redovisar sällan resultat av 

andra ämnen. Dessa mätningar får effekter för utbildningsreformer i olika länder. I samhället 

används betyg och examina som urvalsinstrument och bedömningsformer styr 

undervisningen. Bedömning är en central kompetens för läraren och det är viktigt att vara 

förberedd och insatt när krav på preciserade kriterier och diskussioner om nationella prov 

inom fler ämnen förs fram. 

Bamfords (2006) världsomfattande studie har visat på positiva samband gällande 

förekomsten av estetiska ämnen i skolan och kognitiva aspekter som motivation, 

meningsfullhet och kritisk tänkande. Robinson (2009) argumenterar för att skolan måste inse 

att den kreativa förmågan är minst lika viktig som literacy2 för människor som ska leva i 

framtidens samhälle. Bedömning ingår i undervisning, därför är det av vikt att även rikta 

ljuset mot bedömning av estetiska ämnen inom högskolan (Olsson, 2010). Begreppet 

kreativitet förekommer ofta i dessa utbildningars styrdokument. Eftersom uppsatsen berör 

lärarutbildning görs kopplingar till grundskolan. Under utbildningstiden befinner sig 

lärarstudenter i att både bli bedömda, studera frågor om bedömning samt övar sig i att 

bedöma elevers kunskaper. 

Synen på kunskap påverkar bedömningen 
Forskning inom utbildning har på senare tid intresserat sig mer för lärande än undervisning 

och fokus har flyttats från en produktstyrd undervisning till en mer processorienterad 

undervisning. Gustavssons (2002) och Molander (2009) intresse för kunskapsbegreppet 

poängterar att synen på kunskap lett till problem för praktiskt/estetiska kunskapsformer vilka 

inte har samma status som den så kallade ”viktiga” teoretiska kunskapen. Även Kronberg von 

Gegerfeldt (2012) riktar kritik mot den alltför ensidiga kunskapssyn där kunskap som sker i 

handling inte behandlas likvärdigt med kunskap i tanke. 

2 Literacy. Engelska ordet för Läs - och skrivförmåga 
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Att lära sig ett hantverk har genom århundraden skett genom mästare/lärlingssystemet. 

Nielsen och Kvale (2000) lyfter fram fyra huvudaspekter av lärande; lärlingen lär sig 

hantverket i en yrkesmässig gemenskap och tillägnar sig en yrkesidentitet i en 

praxisgemenskap. Det sker genom lärande utan formell undervisning där lärlingen följer 

mästare genom att observera, härma och imitera. Slutligen, utvärderas kunskap genom 

praktik genom kontinuerlig prövning av färdigheter. 

I ett demokratiskt samhälle och arbetsliv efterfrågas så kallade nyckelkompetenser som 

kommunikativ förmåga, kritiskt tänkande, kreativt skapande, med flera (Lindström 2008). 

Skolan har i uppdrag att främja elevers utveckling till aktiva, kreativa individer genom att 

stimulera deras nyfikenhet, kreativitet, självförtroende och viljan att lösa problem och pröva 

egna idéer (Skolverket, 2011, a). Detta ska ske genom att diskutera om vad som är viktig 

kunskap idag och i framtiden. Skolan har uppdraget att främja lärande ur olika aspekter och 

ska ge utrymme för att olika kunskapsformer balanseras och blir till en helhet.  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom – fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra” (Utbildningsdepartementet, 1994,s.10).   

Läroplanen från 1994 lämnade stort tolkningsutrymme åt lärarna vid utformning av 

undervisning och bedömning och många använde de fyra kunskapsformerna likt en taxonomi. 

I Lgr11 poängteras balansen och helheten där varje kunskapsform ska finnas representerad på 

varje betygsteg men med olika kvalitétsnivåer, (Skolverket, 2011a). 

Didaktik 
Undersökning för uppsatsen har bedrivits i en vardaglig praktik och studerat delar av lärares 

vanliga arbete. Det känns motiverat att använda didaktik som teoretisk förankring. Vad, hur 

och varför är centrala didaktiska frågor när lärare planerar undervisning. Bedömning är en del 

av lärarens arbete inom undervisning för att utvärdera hur arbetet med ett visst ämnesinnehåll 

fungerat och således en didaktisk fråga. När man i vardagliga samtal diskuterar skola och 

utbildning nämns ofta pedagogik och pedagoger. Sällan frågar någon om didaktik eller 

ämnesdidaktik om man inte själv är lärare. Didaktik kan beskrivas i form av allmändidaktik 

och ämnesdidaktik. Den allmänna didaktiken berör frågor om arbetssätt, föräldrasamverkan, 

elevinflytande, rum och miljö, sociala frågor, med mera medan ämnesdidaktiken handlar om 

ämnets kärna, dess innehåll och eleverna möte med det specifika ämnet (Arwedsson, 2002). 
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I Sverige har intresset för ämnesdidaktik ökat och det är numera eget forskningsområde. 

Ordet didaktik härstammar etymologiskt från det grekiska didaskein techne som betyder 

”konsten att undervisa” och har funnits i skrift sedan tidigt 1600-tal enligt SAOB. Grekiska 

ordet techne betyder konst men är också ursprunget till ordet teknik. Konst och teknik 

användes alltså som ett begrepp i det gamla Grekland. Dahlgren (1990) slår hål på påståenden 

om att didaktik är ett modeord för undervisningsmetodik, en pedagogisk ideologi eller en mix 

av pedagogik, metodik och ämnesteori. Han menar att didaktik har teoretiska ambitioner 

gällande mötet med den undervisande läraren och den lärande människan och sammanfattar 

didaktikens mening som: 

Didaktikens viktigaste uppgift är att med vetenskapliga metoder studera undervisning, dess relation till det 

mänskliga lärandet och dess beroende av förhållanden utanför undervisningssituationen. (Dahlgren, 1990, s.16) 

De didaktiska frågorna varför, vad och hur definieras av Dahlgren som (1) legitimitetsfrågan- 

varför ska ämnet finnas i skolan? (2) selektionsfrågan – vad ska vara ämnets innehåll? (3) 

kommunikationsfrågan – hur ska ämnesinnehållet bearbetas? och, han väljer att lägga till en 

fjärde fråga: (4) identitetsfrågan – vad kännetecknar ett visst ämnesområde? Det didaktiska 

perspektivet innebär att de tre centrala delarna för undervisning; innehållet, 

kommunikationen och lärandet ska studeras utifrån hur de uppträder i sitt sammanhang och 

med hänsyn till varandra. ”En didaktisk teori är med andra ord en teori för hur en viss form 

av lärande av ett visst innehåll kan stödjas av en viss typ av kommunikation”. (Dahlgren, 

1990, s.26). Målet med undervisning är förhoppningsvis att få uppleva meningsfullt lärande. 

”Meningsfullt lärande sker när en människa upplever ett behov av kvalitativ förändring i 

sättet att uppfatta fenomen i omvärlden” (Dahlgren 1990, s.23). Blivande lärare måste bli 

medvetna om hur ett ämnesinnehåll kommuniseras. Vanligtvis växlar det mellan ett 

aktionsperspektiv där lärarens eget agerande står i fokus och ett interaktionsperspektiv där 

lärarens medverkan styrs av intresse och förmåga att förstå de studerandes tankar.  

Gällande ett ämnes legitimet rör förhållandet mellan utbildningens effekt och omgivningens 

krav efter avslutat utbildning där diskussioner har rört det formella eller funktionella. 

Traditionellt sett har form varit viktigare än funktion, särskilt i bedömning och rättning av 

prov. Didaktiska frågor handlar om forskning i det faktiska lärandet. Har undervisningen lett 

till meningsfullt lärande (Dahlgren, 1990). Genom bedömning kan lärare och de undervisande 

se tecken på lärandets effekt. 
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Centrala begrepp 

Bedömning 
Olika teorier inom pedagogik och didaktik får konsekvenser för bedömningen. Hur vi 

bedömer har sin grund i hur vi ser på ämnet. Bedömning sker i en kontext styrd av strukturer, 

styrdokument och traditioner – och påverkas också av vilket stöd lärarna får och hur det 

implementeras på arbetsplatsen. Skolan står inför utmaningen att göra det viktiga mätbart och 

inte mäta det som är enkelt att mäta (Lindström, 2005a). 

Bedömning sker vanligast utifrån tre grunder (a) det är ett urvalsinstrument, (b) underlag för 

utvärdering och utveckling och (c) är en kunskapskontroll. På senare år har diskussionen 

kring bedömning fokuserat på vilket sätt den kan utveckla lärandet i stället för att enbart 

upplevas som slutomdöme och jämförelse. Bedömning kan få negativ klang om det enbart 

förknippas med prov och betyg och ge icke önskvärda effekter om den bedömde upplever det 

orättvis eller inte förstår grunden för bedömningen. Om det däremot används konstruktivt för 

att analysera kunskaper kan det vara en väg till insikt om den egna lärande förmågan 

(Petterson, 2011). Bedömning med kvalité kännetecknas av att den som bedömer skall veta 

vad som bedöms, varför den görs och hur bedömningen ska gå till.  Den som blir bedömd ska 

vara informerad och förstå kriterier och mål. Av betydelse för god bedömning är feedback 

som för lärandet framåt, utrymme för diskussioner som visar vad man kan, där elever får 

känna att de kan äga sitt eget lärande och vara en resurs för varandra (Dylan, 2011). I den 

svenska läroplanen framgår att både läraren och eleven har ansvar för bedömning.  

Summativ och formativ bedömning 
En utveckling mot tydlighet gällande syftet med bedömning är användningen av begreppen 

formativ och summativ. Den summativa bedömningen är en avslutande, summerande 

bedömning vid exempelvis terminsbetyg eller examination. Den formativa bedömningen sker 

under en längre period och läraren försöker få den bedömde i rätt riktning mot målen genom 

god information och feedback (Skolverket,b 2011).  Den formativa bedömningen ska tydligt 

vara riktad mot uppgiften som eleven ägnar sig åt och inte eleven som person och det är 

viktigt att läraren är förberedd och ställer lämpliga frågor inför bedömningen; (Kluger & 

DeNisi 1996 i Petterson 2011). Zandén (2010) definierar formativ eller som han väljer att 

kalla didaktisk bedömning som;  

16 
 
 



Varje process där någon bildar sig en uppfattning om en lärandes tänkande, prestation eller framsteg och 
relaterar denna uppfattning till en viss kontexts kvalitétsuppfattningar i syfte att främja lärandet. (Zandén 2010, 
s. 47) 

Bennett (2011) ställer sig kritisk till hur begreppet formativ bedömning används eftersom det 

finns otaliga definitioner på begreppet och om lärare har olika syn på vad formativ 

bedömning är resulterar det i att utövandet av denna kommer att skilja sig och det blir svårt 

att mäta lärandeeffekter. Det är inte per automatik framgångsrikt med formativ bedömning 

menar Bennet, som vidare anser att summativ bedömning fått en alltför negativ stämpel, 

vilken också kan vara tydlig och bra ur kunskapslärande.  

Kriterier 
Kriterier har funktionen att visa vad som ska bedömas och ska vara ett stöd för lärare, elever, 

föräldrar och studenter för en så likvärdig bedömning som möjligt.  

Kriterier med nivåbeskrivning kan fästa elevernas uppmärksamhet på kunskaps kvalitéer som annars lätt kan 

förbises: det ger dem redskap för att reflektera över och kommunicera kring de egna lärprocesserna. ( 

Lindström, 2002, s.122 ) 

Ordet har enligt SAOL släktskap med ordet domare, i engelskspråkliga länder talat man om 

standards. Kriterier bör ses som språkliga beskrivningar men kan inte vara heltäckande 

översättningar för olika representationsformer. Zandén sammanfattar det med: ”Kriterier är 

däremot språkliga abstraktioner, försök att i ord ge kvalitetsuppfattningar en 

generaliserande och situationsoberoende form ” (Zandén, 2010, s.28)   

Tydliga kriterier gör att relationen mellan läraren och den som lär sig kan luta sig mot något 

sakligt, det blir inte ett personligt tyckande och öppnar för diskussion och medbedömare. För 

att sätta betyg utifrån kunskapskrav används betygskriterier som anger graden av skillnad i 

kunskapskvalitéer. Lindström (2002) använder även ordet nivåbeskrivningar men förklarar 

att de syftar till att beskriva kvalitativa skillnader snarare än att värdera olika resultat. 

Ett exempel på användning av kriterier som ska visa progression är förmågan till bildanalys 

inom bildämnet för år 9. I gällande läroplan presenteras de olika kraven på kunskap utifrån 

följande kriterier: ” enkla och till viss del underbyggda resonemang… utvecklade och 

relativt väl underbyggda resonemang... välutvecklade och väl underbyggda 

resonemang…”(Skolverket, 2011, s.28).  
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Feedback 

Många bedömningar mäter och redovisar kunskap utan att intressera sig för hur eller i vilka 

sammanhang det har gått till och blir då ett otydligt instrument.  För att förstå hur eleven kan 

gå vidare behövs feedback och forskning har visat att god feedback på ett effektivt sätt 

gynnar lärande processer (Lindström, 2005; Borg; 2008; Dylan, 2011). Feedback ges i många 

olika situationer och av både lärare och studenter. Det används av lärare för att guida 

studenterna mot förväntade studieresultat och fördjupa deras lärande inom ett område, och för 

att träna dem att själva ge feedback till andra. Feedback kan ses som både (a) information, (b) 

process, (c) aktiviteter och (d) erfarenheter. Hattie och Timperley (2007) i Petersson (2011) 

menar att bedömning i form av feedback fokuserar på fyra områden. (a) Personen – du är 

duktigt i det här ämnet, (b) Uppgiften - du har gjort uppgiften rätt.(c) Processen - på vilket 

sätt har du gjort den här uppgiften och (d) Självreglering där eleven arbetar med uppgifter 

som motsvarar de kunskaper eleven behöver lära sig. Björklund/ Boistrup (2008) menar att 

återkommande feedback gör bedömningen synlig för eleven men poängterar också att 

feedback kan verka störande under arbetsprocessen och elever kan visa kunnande som går 

utanför det som läraren föreställt sig. Om återkopplingen sker i form av diskurser som ”gör 

det fort och rätt” där läraren redan har svaret eller vagt beröm i form av ”vad som helst 

duger” kan det leda till att eleven inte förstår på vilket sätt den kan utvecklas och feedbacken 

kan då få negativ effekt, (Björklund/ Boistrup 2010). 

Estetiska ämnen i skolan 
Det råder ingen skillnad när det gäller efterfrågan på kreativa människor som kan hantera och 

använda kunskap globalt sett. En bidragande faktor till goda kognitiva effekter är 

estetämnens arbetssätt där eleven får uttrycka sig personligt vilket ger en tydligare och mer 

positiv självbild enligt Bamford, (2006). Andra effekter är att estetämnen stärker elevers 

kritiska tänkande och samarbetsförmåga förutsatt att de genomför undervisning i 

gemensamma arbetsformer som exempelvis en teaterpjäs eller gruppmålning, särskilt med 

tanke på våra alltmer mångkulturella klassrum. Bamford menar att det är den kreativa 

ansatsen som är betydelsebärande, även en No lärare kan vara en kreativ och konstnärlig 

lärare. Studien visade även att elevers positiva inställning till estetämnen gav en positiv 

överspridningseffekt till skolan, att gå till skolan kändes stimulerande. 

I Sverige har ofta samlingsnamnet Praktisk-Estetisk använts i skolan för ämnena slöjd, bild, 

musik, hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Samlingsnamnet Praktiskt- 
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Estetiska ämnen kan uppfattas som att de utvecklar samma förmågor och kunskaper men 

varje ämne har sin egen kursplan och eget kunskapsområde. Marner & Örtengren (2003) 

menar att det finns en fara i att för allmänt tala om estetiska ämnen som grupp och glömma 

deras mediespecifika innehåll och poängterar att varje ämne har sin särart ur estetiska och 

instrumentella aspekter och innehåll värt att beakta. Begreppet estetiska lärprocesser har de 

senaste åren blivit allt vanligare inom utbildning. Det handlar om estetiska upplevelser, det 

förekommer i en lärsituation, och arbetssättet är processorienterat. Estetiskt lärande handlar 

om att lära om och lära i samt lära genom (Lindström, 2002) en process av reflekterande både 

bakåt och framåt. I vår senaste läroplan har även andra ämnen ansvar för det estetiska 

kunskapsområdet. ”I Lgr 11 ska det estetiska kunskapsområdet behandlas i ämnen som matematik där 

eleverna ska uppleva estetiska värden i mönster, former och samband…” (Skolverket 2011,a, s.63). Detta 

innebär att fler lärare behöver kunskap och verktyg för hur det ska bedömas. 

Genom språket kan vi finna förklaringar i vilken syn som finns på ämnen. Lindgrens (2006) 

analys av lärare och skolledares gruppsamtal om estetiska ämnen visade att de beskrevs som 

roliga, lustfyllda, praktiska, mer verkliga, unika, de stod för en helhetssyn till skillnad från 

”vanliga” skolämnen vilka beskrevs som tråkiga, vardagliga, overkliga, teoretiska och 

uppdelade. Hon fann två diskurser för ämnets legitimet – (1), en barncentrerad, där man 

talade om estetämnen för barnets behov, det är roligt och särskilt bra för så kallade 

problembarn och (2), en ämnescentrerad – där estetämnen beskrevs som hjälpämnen och 

annorlunda från övriga skolämnen, de finns för att skapa balans och kontrast. Lindgren frågar 

sig om det inte blir problematiskt om vissa lärare identifierar sig som konstnärer eller 

terapeuter när de ska bedöma elevers arbete.  

Centralt för estetiska ämnen är att de har som mål att utveckla kreativitet. Kupfelberg (2009) 

menar att en väg att utveckla kreativitet är att inspireras av konstnärers arbetssätt, att låta 

elever producera mer konst och tillåtas ha större valfrihet när det gäller uttrycksformer. 

”Detta kräver en teori om (konstnärlig) kreativitet som ett, viktigt, obligatoriskt led i 

lärarutbildningen, vilket vi saknar idag. ” (Kupfelberg, 2009, .s.117). Konstnären och 

pedagogen har olika uppdrag, pedagogen är ute efter att förklara, konstnären arbetar i det fria 

skapandet där tolkning och utrymme för fantasi utan förklaring har sin plats, menar 

Kupfelberg. Bamford (2006) har visat att kvalitén inom estetetämnen höjs när elever får 

samverka med professionella konstnärer genom att de tar intryck av hur konstnären arbetar, 
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de tittar och härmar och Bamford nämner att det i Finland och Kanada är obligatoriskt att 

studera konst inom lärarutbildningen. 

Bamford varnar dock för att bristfällig estetisk undervisning som; avsaknad av utbildade, 

engagerade lärare, dålig undervisning, torftig utrustningen kan  istället  försämra elevers 

kreativa förmåga.  Midbjers (1991) och Herbst (2007) lyfter fram att kolonisationen av Afrika 

med västerländska bilder som norm inom skolan, elever har fått rita av, fylla i och kopiera 

bilder med torftigt resultat av västerländs prägel istället för att arbeta med sitt bildspråkliga 

arv och sina traditionella material och tekniker som korgflätning, träkarvning med mera. 

 

Forskningsläge om bedömning.  
Forsberg & Lindberg (2010) har på uppdrag av vetenskapsrådet (VR) kartlagt svensk 

forskning om bedömning, vilken har ökat kraftigt sedan 2006. Rapporten visar att det forskas 

mest om elevers prestationer, skolors resultat och lärarens didaktiska situation i grundskolan 

och de gällande formella bedömningar inom svenska, matematik och engelska. De menar att 

ämnesdidaktisk forskning i övriga skolämnen behöver stärkas. Vidare behövs studier kring 

lärares erfarenhet- hur de motiverar och diskuterar bedömning, vilka redskap som används 

vid bedömning och erfarenhetsbaserad forskning från den pedagogiska praktiken. 

Internationellt behöver man utveckla kunskap om nyckelbegrepp, bedömningars kontext och 

relationen mellan klassrumsbedömning och standard/systemkontroll, enligt Forsberg & 

Lindberg (2010).  

 

Lärare i estetiska ämnen använder sällan explicita kriterier utan förlitar sig på en gemensam 

standard inom fältet och att de grundar bedömningar från ett professionellt utvecklat seende 

och vad de vet om processen (Elsner, 2000). Elsner menar att estetlärare måste utveckla en 

förfinad känslighet för vad som ska bedömas istället för att gå i en riktning mot att tro att vi 

kan utveckla metoder för mätning och test.   Bamfords (2006) ser med oro på utvecklingen av 

sin analys av ibland annat svensk skola vilken verkar gå från en innovativ till traditionell 

modell med fler mätningar och begränsningar för estetämnen. Det mest akuta för estetämnen 

är enligt Bamford, att utveckla kunskaper om bedömning och utvärdering.  Det är ett eftersatt 

område där dåliga betygssättningsformer vilka utgår utifrån kvantitet, produktcentrering och 

gamla strukturer finns kvar.  
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Internationellt ser McMillan (2011) en ökning av tydliga kriterier, alternativa 

bedömningsformer och användning av formativ bedömning. Lärare använder sig mer av 

autentiska uppgifter och det har blivit vanligare med kamrat – och självbedömningar. Han 

menar att detta är resultatet av en kognitiv och konstruktivistisk syn på lärande, men menar 

McMillan, det finns även trender av effektiva, högpresterande sätt att bedöma vilket visar att 

även behavioristiska sätt används. Det finns viss forskning som beskriver hur själva 

bedömningssituationen går till, likaså vad lärare beskriver när de utför sina bedömningar. Hur 

lärarna uppfattar att utföra bedömningar och sätta betyg är ringa beskrivet. Wedin (2007) 

konstaterar detsamma i sin analys av lärares arbete i den vardagliga praktiken. Hon menar att 

betygsättningen ingår i en didaktisk förkovran vilket innebär olika lärande för lärarna. (a) 

Metalärande – de lär sig hantera ett system för att leva upp till dess krav, (b) negativt lärande 

– lärarna känner tillkortakommande över elever som inte klarar betyg för godkänt och (c) 

Lärande av första ordningen förklaras som ”en förkovran inom befintliga ramar där 

grundstrukturerna dock består” (Wedin, 2007.s.219).  

Det finns mer dokumentation från grundskolan och frågor kring bedömning och examination 

inom högskola är ett eftersatt område som behöver utvecklas (Hult, 1998; Lindberg-Sand 

2011). Lindberg-Sand har granskat Högskoleverkets sätt att utvärdera och bedöma högre 

utbildning och ställer sig kritisk till sättet att bedöma utbildningskvalité genom att enbart 

granska examensarbeten och utbildningars självvärderingar. Dessa utvärderingar tar inte 

någon hänsyn till hur universitetslärare i övrigt arbetar med bedömningar inom 

professionsutbildningar menar Lindberg-Sand och exemplifierar med yrken som lärare och 

psykolog där den sociala förmågan att möta människor inte märks i betygsättning. Hon 

poängterar att Sverige har ett av de mest decentraliserade system i världen där betygsskalor 

och examinationer skiljer sig mellan lärosäten och stort ansvar ligger på den enskilde läraren. 

Högskoleverket (2006) konstaterar att frågan om examinationers kvalité inte diskuteras inom 

högre utbildning och det är stora skillnader när det gäller formen mellan olika utbildningar. 

Hult/Olofsson (1999) studie över utbildningar vid LiU visade liten variation av 

examinationsformer, den största variationen fanns inom lärarutbildningen. Hult (1998) menar 

att man bör utveckla och diskutera examinationer eftersom det styr studenters sätt att studera 

och examination ska vara ett lärande tillfälle och utveckla kunskap så det gynnar kommande 

arbetsliv samtidigt som studentens kunskaper ska bedömas. 
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Det senaste årtiondet har en rad förändringar skett inom konstutbildningar världen över. 

OECD rapport från 2003 visar att det har det skett en stor minskning av mindre konst- och 

hantverksskolor och utbildningar koncentreras och specialiseras med krav på 

marknadsanpassning och större kvalitétsredovisningar. En ökad akademisering har lett till 

många olika examina, forskning och lärande blivit separerade, och diskussioner förs hur de 

två delarna ska bedömas. I en rapport från UNESCO:s  (2006) gällande Art education lyftes 

det fram hur viktigt det var att använda den egna kulturen, öka samarbetet mellan länder 

gällande undervisning, lärares utbildning och lärandemål och prioritera bedömning av 

studenters lärande i Arts och utvärdera bedömningsmetoder. 

Tidigare forskning om bedömning av estetiska ämnen- Ett 
område med många frågor 
Jag sökte nationell och internationell forskning inom området bedömning av estetiska 

ämnen/konstnärlig utbildning samt efter bedömning inom högskola, särskilt inom utbildning. 

Via Forskning.se och VR fanns några projekt om bedömningar inom högre utbildning. Vid 

sammansättning av bedömning- estetiska ämnen- lärarutbildning gav inget resultat. I 

databasen ERIC, användes sökorden; bedömning - högre utbildning - art education - south 

africa, utan resultat. Herbst (2007) konstaterar att det knappt inte finns någon forskning 

gällande konstutbildning i Sydafrika. Haanstra och Schönau (2007) beskriver att det skett en 

del internationell forskning de senaste åren inom där man provat olika sätt och metoder, både 

portfolios, standardiserade tester och utveckling av kriterier. De menar att debatten 

fortfarande är känslig när det gäller att bedöma ämnen som är knutna till känslor och 

individuella uttryck och att standardiserade examinationer begränsar målet med estetämnen. 

Den nya utvecklingen inom teknik och uttryck inom estetämnet gör ämnet intressant att 

utforska, enligt Haanstra & Schönau. 

Vid presentation av mätningar gällande svenska elevers prestationer nämns sällan estetiska 

ämnen. De ämnen som mäts, läs – och skrivförmåga, matematik med flera ger status och 

legitimitet, det är också ämnen som kan bedömas genom språkliga test inom skolan. Inom 

konst försöker man istället fånga komplexa sammanhang och gestalta saker som inte har 

enkla förklaringar och där språket inte är verbalt. Hur man ska bedöma kvalitén i ett 

musikaliskt eller konstnärligt utförande har ingen given enkel förklaring. Musiker och 

pedagoger anser att bedömningar genom enkla tester reducerar och förenklar den komplexa 

helhet som konst innebär (Soep, 2004a i Olsson, 2010). Dahlhaus (1992) beskriver hur synen 
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inom området förändrats genom historien. Han menar att vi inte kan undvika att uttrycka oss i 

omdömen som utgår från känslor. Det första, direkta intrycket hämtas från våra erfarenheter 

däremot ska vi senare i analysen vara medvetna om relationen mellan det vi bedömer och vår 

egen erfarenhet.   

Flera studier visar på lärares osäkerhet när det gäller att bedöma estetiska ämnen samt 

skillnader i uppfattningar i vad som bedöms (Eisner 1996; Cannatella, 2001; Skolverket, 

2005; Borg, 2008.) Ämnets karaktär av personliga uttryck gör att det ligger nära individen 

och kan upplevas känsligt. Det har även varit svårt att finna former för bedömning som ska 

ske i nuet vid exempelvis en sång eller en dans (Van der Merve, 2007). Det har funnits 

motstånd inom skolan att bedöma estetiska ämnen, risken finns då att ämnet kan uppfattas 

som oviktigt och tappa sin legitimet i skolan menar Cannatella (2001) och Olsson (2010). Å 

andra sidan förekommer ständigt bedömningar inom samhällets professionella kulturliv av 

estetiska uttryck genom recensioner, utställningar, tävlingar med mera som på senare år 

flyttat in i våra Tv-rum.  

Skolverkets utvärdering av estetiska ämnen (2005) visade på brister gällande bedömning, 

lärare bedömde efter gamla strukturer och använde lokala styrdokument i högre grad än 

nationella. Inom bild stod elevens eget skapande i centrum medan kunskaper om konst och 

populärkultur och förmågan att kritisk granska bilder inte bedömdes. Musiken använde 

traditionella, skriftliga prov och skolverkets utvärderare ifrågasatte hur själva musicerandet 

bedömdes.  Det fanns även stor diskrepans mellan vad elever trodde de bedömdes utifrån och 

vad lärarna sade sig bedöma. Inom slöjd trodde elever att slutprodukt, närvaro och 

självständighet bedömdes men lärarna menade att de bedömde arbetsprocessen, det kreativa 

problemlösandet och elevens förmåga att jobba självständigt (Borg, 2008).  

Att studenter och lärare upplevt bedömningen olika visade Lindvall (2008) i sin analys av 

kritikgenomgångar vid arkitektutbildning där verksamma arkitekter deltar som externa 

kritiker. Forskarna intresserade sig för interaktionen mellan student – lärare – kritiker och 

studerade ansiktsuttryck, uttal, gester. Resultatet visade att studenterna uppfattade 

bedömningssituationen som summativ medan lärarna ansåg den vara formativ. Materialet 

visade även att studenterna upplevde kritiken mer riktad mot dem som personer medan 

lärarna sa att kritiken var något som angick hela gruppen i ett vägledande syfte. 
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Ekström (2008) har genom video analyserat slöjdlärarstudenters redovisningar av 

slöjdföremål under examinationen. Hon konstaterar att lärarna inte gav tydlig respons 

grundad på kriterier. Istället för att beskriva vad studenten hade gjort bra eller behövde 

utveckla gavs kommentarer som; ”den är jättefin” (sid.153) kopplat till produkten. De 

positiva kommentarerna var fler och relativt allmänna. De negativa riktades ofta mot någon 

detalj och uttryck som; ”kanske”, ”du skulle möjligen kunna ” (sid.156) användes, vilka kan 

uppfattas som inlindad kritik. Studien visade även att studenterna nästan enbart talade om 

själva föremålet och inte arbetsprocessen. Dessa redovisningars feedback leder då inte till att 

studenterna få större förståelse för kvalitétskriterier enligt Ekström. Zandén (2010) har 

undersökt musiklärares kvalitétsuppfattningar kring ensemblespel. Resultatet visade att 

lärarna använde ett vardagsspråk och inte ett ämnesdidaktiskt yrkesspråk när de under 

kollegiala former samtalade om elevernas musicerande.  Lärarna pratade knappt inget om 

själva musiken utan kommenterade och värderade istället eleverna elevers autonomi och 

självständighet, spelskicklighet, deras fysiska uttryck och engagemang. Zandén menar att 

risken finns att lärare värderar elevautonomin högre än ämneskunskapen och önskar 

kollegiala samtal där en gemensam kunskapsbas kan byggas upp. Han menar vidare att 

lärarutbildningen har ett ansvar att lyfta diskussioner om didaktiska kvalitéer och 

elevprestationen samt reflektera kring lärarrollen som handledare kontra ämnesexpert och 

dess konsekvenser. 

Belluigi (2009) har observerat redovisningar inom Visual Arts vid sydafrikanska universitet 

med syftet att se hur begreppen kreativitet och kritiskt tänkande används; vilka nyligen 

implementerats i gällande styrdokument. Genom intervju med lärare och studenter, 

observation och portfolios konstaterade Belluigi att lärarnas svar och det som skedde i 

praktiken skilde sig. Lärarna ansåg att kreativitet, lek och prövande var viktigt men i 

praktiken saknades reflektion kring dessa frågor. Det var sällsynt med tecken på processer i 

portfolios och vid examinationer fokuserades produkten. Många studenter menade att den 

summativa bedömningen hämmade deras kreativa process och för stort fokus låg i produkten.  

Belluigi menar att ur ett postmodernistiskts perspektiv har konstnärer ansvar att vara socialt 

kritiska istället för att reproducera konstverk med hög mästarkvalité och konstutbildningarna 

bör ge studenter utrymme för lek, prövande, och kritisk reflektion.  

Olsson (2010) deltar i ett projekt med målet att synliggöra hur olika bedömningsformer och 

kriterier skiljer sig inom musik, dans och konsthanverk vid tre universitet i Sverige. Inom 
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estetisk utbildning sker ofta delar av bedömningen vid genomgångar där studenter beskriver 

sitt arbete muntligt och visuellt.  Olsson presenterar hur det vid traditionella ateljésamtal 

mellan student och handledare vanligen sker en bedömning av privat och informell karaktär, 

den är inte förberedd och får mer betraktas som feedback där synliga värderingskriterier ofta 

saknas. Olsson menar att i dessa mästare-lärling liknande system får läraren en dominerande 

roll som bedömare vilken ytterligare stärks när tydliga målformuleringar och kriterier inte 

används.  

Hansson & Norrthon (2008) problematiserar vilka begrepp som används i gymnasiets 

betygskriterier för estetiska programmet och hur de tolkas. De använder begreppen 

produktion och reception i sin analys och undersöker deras förhållande till Att och Hur ex Att 

skapa och Hur något ska göras. Deras slutsats är att det är för stort fokus på produktion 

(hantverket) jämfört med reception i relation till nationella styrdokument och progressionen 

utgörs av fler Hur kvaliteter som: personligt, kreativt och på nya sätt. (Hansson & Norrthon, 

2008, s.28) Vad som definierar dessa kvalitéer framstår som oklart men de menar att det är 

begrepp som tillhör konstvärlden och om konstvärlden står som mall för undervisningen gör 

den sannolikt det även för bedömningen vilket bör leda till svårigheter sett ur elevernas 

perspektiv.  

Elsner (2000) har undersökt estetlärares tankar om sina undervisningsämnen vilket till viss 

del kan kopplas till bedömning i aspekten av hur de beskriver sitt ämne och dess 

kvalitétskriterier. Utifrån bildlärarnas samtal fann Elsner fyra aspekter (a) en livshöjande som 

berör lust, glädje, sinnesupplevelse (b) en utforskande, kognitiv -att klargöra tankar, vidga 

värden och tänka genom gestaltning (c) en nytto- och yrkes aspekt inom kommunikation och 

möte med konsument samt (d) bildningsaspekten vilken innefattar konsthistoria och tradition 

(Elsner, 2000, s.25) Sammantaget för alla estetlärare var betoning på skapande processen. 

Bildlärarna lyfte fram vikten av att öva sig i att se, träna iakttagelseförmågan och hantverket 

genom gedigen skolning. Lärarna fick beskriva konstverk de tyckte höll hög kvalité. Som 

kvalitetskriterier lyfte de fram att ett verk skulle ha en trovärdighet, en komplexitet och hålla 

för många tolkningar. De poängterade hantverket, en harmonisk komposition samt 

färghantering som visade på profession. Elsner fann resultatet oväntat överensstämmande. 

 Det är dock iögonfallande hur lärarnas utsagor tyder på en relativt homogen konstsyn med, i de flesta fall, 

konventionella förtecken. Etablerade mästare och historiska verk dominerar... .//…Detta kan förvåna med tanke 
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på den debatt som förekommit under flera decennier om massmedias och populärkulturens genomslag i vårt 

samhälle. (Elsner, 2000, s. 78 ff)  

Olssons (2010) studie inom högre utbildning visade att det gemensamma i bedömningen 

utöver den tekniska skickligheten var studentens personliga inställning till ämnet, hur väl 

studenten kommer kunna göra sig gällande i sitt framtida yrke och förmågan att tillföra något 

eget, ingick i bedömning. Olsson sammanfattar det med: (a) det hantverksmässiga, (b) det 

personliga och (c) det gestaltande.  

Utveckling inom bedömning av estetiska ämnen. 
 I Boughton, Eisner, Lightvoed,(1996) antologi presenteras olika fält inom området. Eisner 

(1996) menar att det finns pedagogiska, moraliska och politiska aspekter för att art ska 

bedömas och att motståndet som funnits bland lärare måste övervinnas. Att bedöma innebär 

att ta det på allvar, eleverna förstår att läraren bryr sig och undfaller lärarna för det svåra i att 

bedöma andras skapande innebär det att man också förnekar det kunskapsinnehåll som finns 

menar Eisner. Gardner (1996) lyfter även fram den standardiserade, oproblematiska 

bedömningen:  

So long as realistic drawing is the standard, assessment is not a problematic. Quite specific criteria for success 
can be established, and a students level of drawing can be ascertained readily. In countries and cultures where 
such technical drawing is at is premium, assessment is straightforward and uncontroversial.  (Gardner, 199, s. 
133) 

Vidare nämns att vissa moment, exempelvis multiple choise, frågor om begrepp och material 

skulle kunna rättas av vilken tjänsteman som helst. De menar att för att utveckla bedömning 

med kvalité bör bedömning ske i den direkta praktiken och utgå från verksamheten för att 

hitta bedömningsgrunder. 

I diskussioner och forskning om bedömning inom estetiska ämnen har Lindström haft stort 

inflytande. Han har gjort en uppdelning kopplade till process och produkt inom skapande 

förmåga och utformat kriterier för dessa delar för att tydliggöra dess kunskapskvalitéer. De 

nyckelord Lindström (2002) använder till process är: (a) Undersökande arbete, 

(b)Uppfinningsförmåga, (c) Förmåga att utnyttja förebilder, (d) Förmåga till självvärdering.  

Till produkt används nyckelorden: (a) Intention med produkten, (b)Hantverkskicklighet, 

(c)Färg, form, komposition, (d)Funktion (Borg & Lindström 2008).  
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Lindström(2008) har även utarbetat kvalitetskriterier utifrån analyser av bedömning. Genom 

att bedöma några studerandes resultat inom hantverk har de kategoriserats utifrån experter 

och noviser. Utmärkande för Experten är att ha ett tydligt mål, kan styra processen, experten 

är engagerad och kan tala om och förklara sina ställningstaganden. Novisen går osäkert in i 

processen, kan inte förutse problem och har svårigheter med att beskriva processen. 

Marner & Örtengren (2003) ser vissa problem med Lindströms kriterier. De menar att de 

främst passar det klassiska innehållet måleri, teckning och skulptur och saknar hantering av 

bildämnets medieperspektiv. De ifrågasätter användandet av begreppet automatisering som 

ett kriterium för expertkunskaper. Ligger det inte i expertens kunskap att även arbeta djärvt 

och fantasifullt, frågar de. 

Hetland, Sheridan, Veenema & Winner (2007) har genom att studera olika former av estetiskt 

utbildning funnit åtta olika förmågor som studenten utvecklar under studietiden inom Arts. 

Dessa förmågor nämns i ett samlat begrepp - Habits of Minds, (i översättning -

förhållningssätt) och är: (a)Utveckla hantverket, (b) Engagemang, ihärdighet, (c)Vision och 

föreställningsförmåga, (d) Att uttrycka, (e) Att observera, (f) Att reflektera, (g) Att tänja 

gränser och utforska,(h) Att förstå den omgivande konstvärlden 

Hetland m.fl. menar att många av förmågorna är allmängiltiga och kan ingå i vilket ämne 

som helst men studien visade att inom estetisk utbildning återkom alla åtta förmågor ofta vid 

varje tillfälle. Hon gör ingen uppdelning av förmågor till process eller produkt och de föreslås 

vara lämpliga utgångspunkter vid bedömning.  

Eisner (1996), Hetland m.fl. (2007) och Lindström (2005b) påvisar att genom att utgå från 

det som sker i undervisningen får man syn på de förmågor som kan vara 

bedömningsunderlag. Genom att tydligare visa de delar som ingår i arbetet med estetiska 

ämnen kan man utveckla lärarens förmåga att bedöma och elevens förståelse för bedömning 

av de olika delarna i lärandet. Begreppen måste förstås diskuteras så att det blir klargjort. 

Cannatella (2001) problematiserar begreppet intentionen med arbetet. För att kunna göra en 

rättvis bedömning av intention måste läraren sätta detta i relation till studentens erfarenhet 

och studenten behöver kunna kommunisera detta väl genom skisser och berättelser. 

Cannatella menar även att vi måste ställa oss frågan hur kriterier påverkar och styr studentens 

arbete. 
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Lindström (2005a) beskriver hur bedömning kan bli en kompetensutbildning för lärare. 

Genom att använda kollegial medbedömning kan kvalitén på värdering höjas. Att diskutera 

olika exempel på portfolios utifrån tydliga mål och kriterier innebär att utveckla en 

yrkeskunskap genom praktiskt förfarande. För bäst resultat bör kollegan vara väl förtrogen 

med kontexten kring ämnesinnehållet men inte ha kännedom om eleven. Det främjar då 

diskussionen kring kvalitéer i bildarbetet vilket kännetecknar en professionell kultur 

(Lindström, 2005 s.16). Lindström nämner även det reduktionistiska misstaget (s.21) vilket 

kan innebära att man använder enkla checklistor istället för att se till helheten. 

För att bedöma ämnen där skapandet och processen är centralt krävs kontinuerlig 

dokumentation. Portfolio är ett sätt att samla och dokumentera sitt lärande med ett personligt 

innehåll. Användning av portfolio har blivit vanligt inom estetiska ämnen för 

självbedömningar, gemensamma bedömningar och värdering av arbetet (Lindström, 2005). 

Lindström har varit betydande för utvecklingen av portfolio för bild och slöjd i Sverige.  

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan en portfolio och en bedömningsportfolio. I en 

bedömningsportfolio kan inte innehållet enbart vara utvalt av personen själv utan måste ha 

ramar utifrån kurser och utbildningens mål (Cho, 1999). Några artiklar som beskrivit 

användandet av portfolio inom lärarutbildning visar en gemensam ram. En lärarstudents 

portfolio innehåller beskrivningar av tidigare erfarenhet, övningar i observation, intervju eller 

skuggning av lärare, exempel på ämneskunskaper, någon fallstudie, utredande akademisk 

text, målformulering, reflektion, självvärdering samt ofta en litteraturöversikt(Cho1999; 

Torres, 2005; Imhof 2009). Studier visar att portfolie som bedömningsinstrument ökar 

dialogen mellan student och lärare och utvecklar flera förmågor (Hult, 1998). Elever och 

studenter blir bättre att utvärdera sitt arbete, att sätta upp egna mål till kunskapsutveckling, att 

självständigt söka kunskap, se helheten i sin utveckling, tränas i reflektion och utvecklas i att 

bedöma det egna arbetet genom att välja ut och reflektera kring arbeten de är nöjda och 

missnöjda med och motivera sitt omdöme. Dessa förmågor ingår i läraryrket och portfolio bör 

därför vara motiverat att använda i lärarutbildning.  

Några exempel på bedömning i Sydafrika 
I enlighet med Outcomes - Based Learning- kallat OBE ingår bedömning som en del av 

elevens lärande och precis som införandet av en ny läroplan ledde till ett paradigmskifte 

gäller det även synen på bedömning. Det tidiga bedömningssystemet var normbaserat utifrån 
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faktakunskaper och bedömdes i hög grad summativt. Den nya målrelaterade modellen 

förutsätter ett samband mellan lärandemålen och bedömning (Newfield , Andrew, Stein, 

Maungedzo, 2003). 

I Sydafrika används fortfarande många former av traditionella bedömningssätt och formativa 

bedömningar har inte utvecklats i intention med OBE (Meyer, m.fl. 2010). Författarna 

förespråkar ett varierade sätt att bedöma mot mål vilka bygger på processer i undervisningen 

och de ger en rad exempel som: rollspel, grupparbeten, fallstudier och portfolio. Portfolion 

ska visa elevens utveckling och inte enbart vara ett resultat av slutprodukter.  Bedömningen 

ska bygga på kriterier vilka skrivs olika utifrån uppgift och författarna visar några sätt att 

skriva kriterier för marks: (A)Excellent – weak (B) Outstanding achievement – not 

achievement (C)Always – never, Marks. (Meyer, m.fl. 2010). 

Istället för att ge feedback som syftar mot målen har det formativa använts som 

återkommande, summativa bedömningar, då lärarna sätter Marks på mindre uppgifter som 

därefter summeras ihop. Det finns flera orsaker till det; brist på kompetensutbildning, lärares 

skepsis mot förändring, lärare i fattiga områden har stora klasser och inte tid att förändra 

andra bedömningssätt. Lärarna upplever en ökad administrativ börda och är ensamma som 

examinatorer. Meyer m.fl konstaterar att det fortfarande råder en normbaserad bedömning 

utan kriterier. I Assessment guidelines från Department of education, South africa (2008) 

gällande högre utbildning beskrivs att den formativa bedömningen bestämmer om studenten 

är färdig för summativ bedömning och den summativa bedömningen visar om studenten är 

beredd att gå vidare till nästa nivå. I nationella läroplanen i Sydafrika för estetiska ämnen 

står: 

.…The main purpose for Creative arts is to develop learners as creative, imaginative 
individuals with an appreciation of the Arts. It also provides basic knowledge and skills to be 
able to participate in creative activities....The focus of the learning should be on the 
development of skills through enjoyable, experiential processes rather than on working towards 
highly polished products in each term....the purpose is also to refining and controlling the gross 
and fine motor skills…. (Departement of Basic Education., page 10) 

Det framgår att man betonar det lekfulla, kreativa sökandet framför en perfekt slutprodukt. 

Ett konkret exempel på bedömning inom lärarutbildning för blivande musiklärare ger Van der 

Merve (2007). Hon poängterar att ämnet Art and Culture innebär att reflektera över kontexten 

och att vi alla bär på ett kulturellt kapital som påverkar bedömningen samt vikten av att 

bedöma processen.  Vid bedömning av studenternas kunskaper inom gitarr och sångspel 
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examinerades; kroppställning, sången, fingersättning, musikalitet utifrån valda låtar med 

olika svårighetsnivå med olika Marks i ett formulär och Van der Merve menade att 

bedömningen blev tydlig och rättvis för studenten. I samanhanget nämns att examinationen 

rörde över hundra studenter och beskrev ett sätt att hitta lösningar för stora grupper. 

Även Newfield, m.fl. (2003) poängterar behovet av förändring gällande bedömning och utgår 

från Curriculum 2005 som de menar var en djärv läroplan där identitet, rättvisa, demokrati 

och mänskliga rättigheter skulle ligga till grund för ett nytt nationsbygge. Utgångspunkten är 

det multimodala 3 klassrummet från ett projekt i Sowetoskolor där eleverna arbetade med 

poesi i kombination med textila uttryck. Efter genomförandet frågade sig lärarna, ska, och i 

så fall hur, ska detta bedömas? Frågan ställdes även till eleverna och deras svar ledde till 

vidare aspekter av bedömning. Newfield m.fl. konstaterar att för många elever var det viktigt 

att få arbetet bedömt eftersom de lagt ned mycket tid och engagemang men det fanns också 

andra åsikter ” I dont think it should be marked, because there is no number that can discribe 

how good it was.” (Phillipine) citat ur (Newfield 2003, s.66). Eleverna hade lämnat förslag att 

man skulle bedöma tekniska och formella aspekter som färgsättning, dekor och broderi 

medan lärarna menade att arbetet skulle bedömas i sin helhet, främst hur eleven kunde 

använda sig av både materiella, kognitiva och sociala resurser och se dess samband. Newfield 

m.fl menar att man måste ta hänsyn till det som eleverna tycker är viktigt men inte fastna i att 

bedöma det som är enkelt. 

What we would like to avoid is an assessment which in its fixation on the discrete becomes 
atomized to the extent that the relationships between and beyond are erased. What seems to 
emerge from the learners´ responses is a need for an assessment that encompasses the 
formal/technical and process/collaborative aspects. (Newfield. 2003, s.77) 

Sammanfattningsvis argumenter författarna att nya kriterier behöver utvecklas inom 

Sydafrika.  Kriterier som fokuserar på människors värde och idérikedom för att skapa 

mening, se samband och värna om våra resurser, kriterier som ger uttryck för jaget, samhället 

och kulturen, processen kring görandet och reflekterandet.  

3 Multimodal . Begrepp som används främst inom semiotiken.  Man talar om olika tecken, ”modes” vilka 
beskriver de uttrycksmedel som används. Dessa modes inkluderar det visuella, det lingvistiska i både verbal och 
skriven form, gester, ljud, gestaltning. Betydelsefullt är det berättande, det narrativa och identifiering som 
presenteras genom olika former av uttryck.  (Kress 2000 och New London Group 1996 är förgrundsgestalter 
inom området)  ur David Andrew (2003) sid.3 
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METOD  
I följande avsnitt beskrivs överväganden vid val av metod, inhämtning av empiri samt 

studiens genomförande.  Jag beskriver min utgångspunkt och dess särskilda villkor för 

fältarbetet, min förförståelse och avslutar med en metoddiskussion. 

Överväganden av metodval 
Utifrån synen på kunskap och vetenskap används olika metoder som grovt delas in i 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Starrin & Svenssons (1994) definition på kvantitet är att 

man utgår från givna företeelser och intresserar sig för hur egenskaper och innebörder 

fördelar sig eller samvarierar medan man i kvalitativa metoder söker karaktär eller 

egenskaper hos något för att upptäcka det okända. Genom kvantitativa metoder beskrivs det i 

siffror eller termer som mer än, sällan, mindre än, och så vidare medan en forskare som 

arbetar kvalitativt undviker termer av mätning och frekvens och istället ger en rik, detaljerad 

och nyanserad beskrivning. En forskare som arbetar kvalitativt ska ha ett öppet och 

reflekterat förhållningssätt och sträva efter att upptäcka något och få ökad förståelse av det 

som studeras.  Eftersom syftet med uppsatsen är att ge en bild av bedömning i en 

lärandemiljö inom ett estetiskt ämne är det av vikt att vara på plats och ta del av 

bedömningssituationer när de äger rum. Uppsatsen kan bidra till området genom att ingående 

skildra flera aspekter av bedömningssituationer och är inte ute efter att generalisera.  

Etnografi 
Denna studie grundar sig på kvalitativ metod, inspirerad av etnografi. Etnografi innebär att 

följa en grupp människor i en miljö där de befinner sig och intresset riktas mer på vad folk 

gör än av deras uppfattningar om världen (Fangen, 2005). Etnografi härleds ur Etno som 

betyder folk och Graphia som betyder beskrivning (Hammersley 2006).  Larsson (1998) 

väljer att kalla det fältarbete och personen som befinner sig i fält för fältforskare. Fältarbete 

kommer att användas för att inhämta empiri där jag ska medverka så mycket som möjligt, 

lyssna, iaktta och smälta in i en miljö som ändå skulle ha ägt rum och inte är iscensatt. 

Fördelen är att forskaren får förstahandsinformation och kan använda sin reflektion till att 

återkomma och ställa frågar. Du vistas i en miljö under lång tid och får en rik bild av dina 

informanter vilket gör att det du ser och upplever blir trovärdigt. I fältarbetet används främst 

redskapen observation, samtal, enkäter, studier av dokument och intervju som kan 

kombineras (Fangen, 2005) 
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Min förförståelse är från professionen som lärare vid ett svenskt universitet. Denna ska 

beskrivas och sättas i relation till att jag inte har någon förförståelse för utbildning i 

Sydafrika. Att beskriva sin förförståelse kan ge intressanta upptäckter vid det man därefter 

upplever (Fangen, 2005). Jag är medveten om att förförståelsen påverkar mitt resultat. I detta 

arbete finns en möjlighet med närhet och distans. Närheten består i att jag väl känner till min 

egen praktik men har en distans till den mötande okända praktiken. Denna distans utgör 

förhoppningsvis ett intressant område där jag som utomstående utifrån kan se verksamheten 

på ett annat sätt än en som redan är känd med praktiken.  

Observation 
Observation är ett sätt att samla empiri inom kvalitativ metod baserad på mänskliga 

handlingar vilka är möjliga att ta del genom studier av det människor gör i vardagliga 

situationer (Hammersley, 2006). Den passar för att upptäcka saker i en grupp där det sker en 

verksamhet som man inte vill gå in och störa och är lämplig när det gäller att fånga 

svårfångade fenomen (Hammar/ Chiriac & Einarsson, 2002). Den bygger också på en 

medvetenhet om att det man studerat redan är tolkat (Fangen, 2005). Bedömningar bygger på 

undervisningens syfte och innehåll och därför följer jag undervisningen genom deltagande 

observation. Jag planerar att studera rutiner och kritiska händelser under lektioner, 

redovisningar och former av bedömning.  Observation ger ett rikt material, det passar för 

känsliga frågor och du slipper möta förväntade svar (Fangen, 2005). Som observatör är det 

väsentligt att vara reflexiv och överväga den eventuella påverkan man har på det som 

studeras (Granström, 2006). Observationerna kommer att ske som direkta observationer - i 

situationer som ändå skulle ägt rum och med låg grad av struktur, (Bryman, 2002, Hammar/ 

Chiriac & Einarsson 2002, Fangen; 2005). Vid observationer vill man inte att deltagarna ska 

påverkas i alltför hög grad och det ska kännas bekvämt för dem vilket är viktigt för studiens 

trovärdighet. Som forskare bör du fråga dig om du tror att informanterna har uppträtt på ett 

icke autentiskt sätt under din observation (Granström, 2006). 

Att föra fältanteckningar 
Vid fältarbete för forskaren fältanteckningar. Fangen (2005) beskriver det som: ”att 

förvandla en händelse som bara existerar i ögonblicket till att bli en redovisning som 

existerar på papper och som du kan bedöma om och om igen” (Fangen, 2005,sid.91). 

Fältanteckningar ska vara beskrivande och grundliga, direkta och konkreta, de ska ge en god 

beskrivning av det som sker och inte vara värderande. För att hålla isär beskrivning och 
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tolkning kan man tänka på att undvika adjektiv (Stensmo, 2007). Som observatör väljer du ut 

vad du anser viktigt att ta med, när du skriver görs en första tolkning och texten blir på sitt 

sätt teoriladdad, som observatör ska du vara medveten om att du i skrivandet redan gjort ett 

val (Fangen, 2005). Larsson (1998) har problematiserat hur forskarstuderande samlat data 

och tolkat dem inom fältforskning. Han menade att det alltför ofta blev en beskrivande text 

med brister i kritiskt medvetenhet och tolkning. 

Intervju 
 Vid intervju får man svar om personers uppfattningar och föreställningar vilket ökar 

förståelsen för frågeställningen (Kvale, 1997). För att upptäcka lärarnas föreställningar och 

reflektioner om bedömning planerar jag att genomföra intervju före och efter observation. 

Troligen uppstår nya frågor vid observationer och det kan bli en sorts spegling av den 

observerade miljön. Till skillnad från samtal är intervjuerna riktade mot ett ämne och 

situationen är planerad.  Vid beskrivningar av intervju används ofta begreppen standard och 

struktur i olika grad. I intervjusammanhang innebär standard i vilken omfattning den yttre 

ramen är styrd – frågor ska ställas i viss ordning på exakt lika sätt och är vanligt inom 

kvantitativ forskning. Trost (1997) använder begreppet en kvalitativ intervju med struktur 

vilket skiljer den från ett vanligt samtal. Intervjun får ha en relativ fri riktning då man kan 

märka vad informanten väljer att ta upp, avvika från frågeformuläret, ta upp följfrågor och 

variera ordningen utifrån intervjuguiden men strukturen är kopplad till forskningsfrågan. Han 

menar att kvalitativt arbete har en hög grad av struktur men låg grad av standard. Syftet med 

intervjuerna är att fånga lärarnas personliga uppfattningar gällande bedömning. Trost (1997) 

rekommenderar att forskaren bör sträva efter att förstå den intervjuades sätt att tänka och 

handla på genom att komma åt Hur? kan det förstås utifrån situationen. 

Intervjuguiden (se bilaga 2) utformades utifrån syftets frågeställningar med några inledande 

frågor och bakgrundsfakta om informanterna. Därefter följer frågor till undersökningen med 

möjlighet till följdfrågor och ordningen på frågorna är flexibla utifrån informanternas 

associationer. Avsikten är att spela in och transkribera intervjuerna, då kan jag lyssna flera 

gånger. En risk är att den intervjuade blir spänd eller nekar till inspelning, tekniska problem 

kan också störa. Att föra anteckningar under samtalet kan kännas mer avslappnat men kräver 

stor vana och kan uppfattas som störande. I båda situationerna bör man se till att man efteråt 

kan ha en stund för att skriva minnesanteckningar om situationen (Trost, 1997). 
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Dokument 
För att få så fyllig information av arbetet med bedömning som möjligt planerar jag att läsa de 

styrdokument som lärarna använder, såsom kursplaner, kurshandledningar, 

examinationsanvisningar, kriterier med mera. Jag hoppas även kunna fotografera studenters 

studiearbeten som bidrag till dokumentation. Fördelen är att dokument finns kvar, de kan 

stärka empiri och studeras i efterhand utanför fältet och bidrar till en större tillförlitlighet 

gällande resultatet (Fangen, 2005). 

Urval 
Urvalet har gjorts utifrån tillträdet till fältet som studerats. För att få tillgång till fältet krävdes 

lång förberedelse. För att få ett material att arbeta med var det viktigt att vara där under en 

studieintensiv period. Studien är begränsad till de undervisande lärarna och deras 

studentgrupper i Visual Arts vid UP under fältperioden. Innan studien påbörjades fick jag 

löfte att kunna följa och samtala med lärare och studenter och jag föreställde mig cirka fem 

till tio lärare. Inom etnografi är det vanligt med den så kallade snöbollseffekten (Bryman, 

2002). Genom de kontakter du möter kan du få tillgång till fler kontakter. Det kan vara 

frestande att bli ivrig och söka så många kontakter som möjligt, risken är att studien tappar 

fokus och resultatet blir ytligt (Fangen, 2005). När det gällde urval av studenter fick jag tips 

av lärarna att fråga några studenter som de trodde sig vara intresserade och hade lätt för att 

uttrycka sig.  

Förförståelse 
Min förförståelse av UP och dess utbildning har jag fått genom att studera universitetets 

hemsida, vissa dokument samt den förberedande kontakten mellan oss. I ett tidigt skede skrev 

jag flera mail utan att få svar men personer med erfarenhet av Sydafrika berättade att det är 

bättre att ringa. Jag ringde flera samtal och upplevde att det var en omständlig organisation 

och svårt att komma till rätt person. På UP hemsida för lärarutbildningen visades bilder där 

studenter och lärare poserade tillsammans. Hemsidorna gav mig uppfattningen att det skulle 

förekomma mycket samverkan och vara stor aktivitet bland estetiska ämnen, att studenterna 

skulle vara en mix av svarta och vita, män och kvinnor och komma från hem med hög social 

status. Jag visste att det fanns ett stort distansutbildningsuniversitet i Pretoria där jag uppfattat 

att många med sämre ekonomiska och geografiska förutsättningar studerade. Hemsidan gav 

intrycket att det var välanpassade lokaler med tillhörande utrustning och jag trodde de skulle 

ligga långt fram inom computer/designeducation. Inom bedömning visste jag att de använde 
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ett system med Marks men hade svårt att förstå det i realitet och uppfattade i ett telefonsamtal 

att lärarna kände utmaningar med bedömning. Jag trodde undervisningen skulle vara mer 

lärarcentrerad och auktoritär än i Sverige. Som en del av förberedelse läste jag skönlitteratur 

av Sydafrikanska författare samt samtalade med svenska personer som vistats i landet. Detta 

bidrog till större förförståelse av Sydafrika men inte mycket gällande utbildning. Jag fick veta 

att University of Pretoria var ett mixat universitet av svarta och vita studenter, att lärarna har 

mycket att göra och att det kan vara känsligt med frågor som uppfattas kritiska till deras land 

samt att det var viktigt med formalia och användning av titlar. 

Forskningsetik 
Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra krav som ställs vid en undersökning det är 

informations-, samtycke-, konfidentialitet- och nyttjandekravet. Lärare och studenter var 

medvetna om syftet med min närvaro. Inför resan beskrevs syftet med studien för lärare och 

avdelningschef i ett e-postbrev vilket var viktigt för deras ställningstagande.  Jag fick 

samtycke via e-post av avdelningschefen samt kurskordinator. Vid första mötet med 

studentgrupperna beskrev jag mig och syftet med fältarbetet och frågade om de tillät att jag 

fotograferade och ställde frågor. De fick veta att det var frivilligt och att det gick bra att säga 

nej samt att de inte skulle kunna identifieras i uppsatsen. Samtliga studenter samtyckte. Detta 

gjordes första gången jag träffade grupperna och det kan ha funnits fall då studenter inte varit 

närvarande och därför inte hade möjlighet att säga ifrån. För att undvika det, kunde jag haft 

klasslistor som undertecknats med studentens signatur. Inför intervjuerna tillfrågades 

informanterna om det gick bra med inspelning, samtliga samtyckte.  

Genomförande 
Jag har varit observatör som deltagare (Bryman, 2002) vilket betyder att jag har befunnit mig 

i lokalerna, ätit lunch med lärarna, gått runt och pratat med lärare och studenter men haft 

rollen som en besökare. En svårighet med globalt fältarbete är att du inte har tillgång till dess 

kultur och kan dra fel slutsatser. Jag kan inte uppleva hur det är att vara student eller lärare 

där men kan ändå sätta mig in situationen på grund av liknande erfarenhet. Fangen (2005) 

beskriver att det globala fältarbetet är förändrat. Det handlar inte längre om forskare som 

vistas i en isolerad by för att iaktta och beskriva dess kultur utan studera processer som 

överskrider nationsgränser.  Jag har intagit en passiv roll vilket var planerat, vid något tillfälle 

fick jag en aktiv roll genom ett akut inhopp som lärare vid en lektion. Jag vistades i 

universitetsmiljön 3-4 heldagar per vecka under åtta veckor och följde undervisningen inom 
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Visual Art. Första veckan orienterade jag mig om grupper, innehåll och organisation av 

arbetsätt och studier. De resterande veckorna följde jag undervisningen med koncentration på 

situationer där bedömning förekom och observationer, anteckningar, samtal samt intervjuer 

som kretsade kring det.  Återkommande frågor var; Vad hände, vilka reaktioner, vad sägs, 

vad gjorde mig förvånad, vad är annorlunda.  Fangen (2005) beskriver att observatören kan 

inta rollerna som outsider och insider, du kan se situationen utifrån men även inifrån, i det 

här fallet som student och som lärare.  Vid avdelningen arbetade tre lärare inom VA, lärare i 

andra estetiska ämnen var inte i samma byggnad. Under tiden fick jag några fler kontakter 

men koncentrerade mig medvetet att vistas mesta tiden vid UP -University of Pretoria. De 

övriga kontakterna var musikläraren vid samma avdelning samt några lärare vilka arbetade 

inom konst och lärarutbildning vid – UNISA, University of South Africa. 

Under lektionerna varvade jag en tillbakadragen roll och ibland gick jag runt och samtalade 

med studenter. Under tiden fanns alltid anteckningsblock och kamera tillgängligt. 

Inledningsvis antecknade jag inte så mycket under lektionstiden men blocket användes mer 

då informanterna blev mer vana vid min närvaro. När lärare och studenter eller lärarkollegor 

hade samtal om bedömning försökte jag fånga deras citat så exakt som möjligt. Jag skrev 

kontinuerligt anteckningar under dagarna, på kvällarna renskrev jag dem i datorn. När jag vid 

några tillfällen inte hade möjlighet att skriva samma kväll upptäckte jag genast att 

minnesbilden försvagats. 

I min föreställning gällande undervisningen trodde jag att redovisningar och genomgångar 

skulle vara inplanerade på schemat. Eftersom mitt intresse rörde situationer av bedömningar 

såsom redovisningar och kortare avstämningar frågade jag när de var inplanerade. Det fanns 

ingen bestämd plan för det, på schemat fanns portfolioveckan tydligt inskriven men övriga 

genomgångar bestämdes efter hand under undervisningens gång. Lärarna kunde säga ”i 

morgon tänker jag att de får göra en critsgenomgång ” det kunde uppstå spontant, ”Vi 

kommer ha crits i slutet av lektionen ” och vid något tillfälle blev det inställt på grund av 

tidsbrist. För att inte missa dessa tillfällen försökte jag vara där så mycket som möjligt, jag 

missade dock några redovisningar. 

Under fältarbetet uppstod nya frågor, dessa antecknade jag i blocket och försökte ställa dem 

vid lämpliga tillfällen. Granström (2006) poängterar att som observatör ska du vara medveten 

om du påverkar gruppen och i så fall hur. För att vara säker på att situationen är autentiskt 
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och naturlig kan man fråga deltagarna om de har påverkats, vilket jag gjorde. Informanterna 

sade sig inte ha känt av min närvaro i någon större bemärkelse när det gällde påverkan på 

undervisningen. Det förekom situationer där lärarna blev upprörda över studenters resultat 

eller arbetssätt vilket jag tolkar som att de kände sig naturliga i situationen. Däremot gjorde 

min närvaro att de diskuterade utbildningsfrågor och bedömning mer och sade att de skulle 

sakna det. 

Jag gick runt och samtalade med studenterna när de hade kommit igång med sina arbeten, de 

småpratade med bänkgrannen och jag frågade oftast om det gick bra att jag ställde några 

frågor för att säkra att det inte upplevdes störande.  När det gäller studentinformanter var 

vissa lättare att få kontakt med och det blev naturligt att jag samtalade mer med dem. Fangen 

(2005) menar att det är naturligt att man talar mer med några informanter samtidigt som det 

kan vara känsligt att utesluta vissa så jag såg till att ha pratat med alla studenter i de mindre 

grupperna. Vid något tillfälle hände det att någon student sade sig vara trött och inte orkade 

svara. 

För att få en fördjupad förståelse kring bedömningsfrågor genomfördes fyra intervjuer med 

enskilda lärare, en intervju med avdelningschefen. Intervjufrågorna kretsade kring 

bedömning (se bilaga) och var vad Trost (1997) kallar kvalitativ intervju med struktur. 

Intervjuerna med lärarna inom VA skedde under tredje och fjärde veckan vilket innebar att vi 

redan hade en etablerad kontakt. Det gjorde att situationen kändes ganska naturlig och de var 

vana vid mig. Tre av intervjuerna genomfördes i informanternas arbetsrum, två intervjuer 

genomfördes i ett litet kafferum. De flesta lärare hade stora arbetsrum med goda möjligheter 

att sitta och samtala, att det blev kafferummet berodde på att de delade arbetsrum. Nackdelen 

med arbetsrum är att man kan bli störd av telefon och studenter vilket också inträffade vid två 

intervjuer. Jag upplevde det inte som ett stort problem, en fördel med arbetsrummet var att 

informanten kunde visa något dokument för att förtydliga. 

Under intervjun hade jag en intervjuguide som stöd. Trost (1997) påpekar att den som 

intervjuar ska vara väl påläst och kunna sin guide utantill.  När det gällde intervjun med 

avdelningschefen ställdes fler allmänna frågor kring lärarutbildningen och bedömning. Alla 

intervjuer kunde genomföras på avtalad tid, de tog mellan 30 – 45 minuter och informanterna 

fick ett vykort med Linköpingsmotiv som tack. Fyra av intervjuerna spelades in och två 

genomfördes med skrivna anteckningar. Anledningen till att jag använde anteckningar vid två 
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tillfällen – med avdelningschefen och musikläraren var att de hade mer karaktär som extra 

information och inte tillhörde mitt huvudområde i lika stor utsträckning. Att intervjua på ett 

annat språk än modersmålet var ansträngande och gjorde att jag koncentrerade mig mycket på 

att uppfatta rätt vilket kanske gjorde att saker som informanters reaktioner, kroppspråk med 

mera inte uppmärksammades i samma utsträckning som om det vore på modersmålet. 

Intervjuerna har förts över till ljudfiler som sedan transkriberats, i transkriberingen har jag 

inte tagit med skratt, pauser och liknande om det inte är tydligt, då har jag skrivit – skrattar 

till. Vid några tillfällen hör jag inte riktigt vad som sägs. 

Jag fick tillgång till studieguider, uppgiftsbeskrivningar med tillhörande bedömning, listor 

med ifyllda Marks, anvisning för portfolion. Jag fotograferade studenters bilder från 

undervisningen med tillhörande kommentarer från lärarna samt vissa skriftliga dokument. 

Under fältarbetet fick jag även läsa några studenters inlämningsuppgifter. För att fånga vad 

lärarna kommenterade till studenters arbete fotograferade jag deras produkter, satte nummer 

eller namngav dem, exempelvis Skor av gips och skrev ned vad lärarna sa om produkten. 

Analys 
Vid ett fältarbete med etnografisk ansats är problemformulering, datainsamling, tolkning och 

analys integrerade (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). Utifrån fältanteckningar, samtal, 

dokument görs tolkningar och analys. Fangen (2005)  beskriver analys utifrån tolkning av 

första, andra och tredje graden. Tolkningar av första graden handlar om vad du sett och hört i 

fält, i didaktiska sammanhang är det intressant med lektionsinnehåll, undervisningsformer, 

hur det kommuniseras och diskuteras och samla så mycket information som möjligt. 

 Vid andra gradens tolkning studeras materialet utifrån och forskaren associerar till olika 

områden, teorier, se det som något som kan vara något mer än det du först uppfattar. 

Forskaren läser igenom fältmaterialet många gånger och bli förtrogen med det. Elvstrand, 

Högberg & Nordvall, 2009) exemplifierar det genom att beskriva en observerad skolsituation 

då ett gäng killar började skämta mycket när lärarens presenterade en uppgift. Vid analys av 

materialet kan skämtande associeras exempelvis som; -”ett sätt att hantera påfrestningar i 

skolan, ett sätt att uttrycka grabbighet, - ett sätt att hålla distans” (Elvstrand, Högberg & 

Nordvall, 2009, sid 188 -189). 

Den tredje gradens tolkning innebär att komma innanför materialet på så sätt att söka 

förklaringar som det studerade fältet inte själva är medvetna om. Det kan också göras utifrån 
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särskilda ideologier eller perspektiv exempelvis, marxistisk ideologi eller genusteoretiska 

perspektiv. Läsaren kan då tydligt se vad som varit forskarens utgångspunkt samtidigt kan 

det valda perspektivet snäva in och framställa området på ett alltför vinklat sätt. 

Vid genomgång av mitt material har jag läst igenom fältanteckningar, transkriberingar samt 

dokument. Intervjuerna lyssnade jag på flera gånger och tyckte det på ett tydligare sätt 

framkom vad de sa. Betoningar, tystnad, tveksamma svar, skratt blir direkta och utgör en del 

av resultatet. I fältanteckningarna markerade jag det som rörde mina frågeställningar 

gällande bedömning, feedback, kriterier, kommentarer med mera. Materialet har sedan 

beskrivits och analyserat från syftet och frågeställningar. 

Valididitet och reliabilitet 
Begreppet är hämtat från den kvantitativa forskningstradition och handlar om i vilken 

utsträckning resultat och metod verkligen visar och förklarar vad meningen var (Fangen 

2005). Thornberg och Fejes (2009) använder det överordnade begreppet kvalité för att 

beteckna en väl genomförd studie. Genom fältstudier i form av observation, samtal med 

studenter och lärare och fördjupade intervjuer som gett samstämmiga svar är min uppfattning 

att arbetet är trovärdigt. Vid en intervju kan människor svara mer eller mindre uppriktigt men 

genom observation upplevs verkliga situationer. Däremot påverkar förförståelsen min 

uppfattning och andra personer kan tolka den annorlunda. Fangen (2005) menar dock att i de 

flesta fall är inte din uppfattning särskilt avvikande mot andras. 

Fangen (2005) beskriver reliabilitet som: ”i vilken grad det kan upprepas av andra forskare 

”(sid.255). I ett fältarbete skulle då en annan observatör sett och hört samma saker och 

kommit fram till samma slutsatser.  Patel & Davidsson (1994) beskriver reliabilitet utifrån 

tillförlitlighet och tar som exempel om intervjuaren /observatören är tränad. Andra använder 

begreppet replikering vilket innebär att kunna repetera undersökningen och komma fram till 

samma resultat. Även reliabilitet hör hemma i den kvantitativa forskningen och är svårt att 

överföra till kvalitativa studier. Larsson (2009) beskriver hur generalisering kan ifrågasättas 

inom kvalitativ forskning. Syftet kan i stället vara att lyfta fram det unika, eller slå hål på 

rådande fördomar och visa att generalisering inte stämmer eller att se studien i ett samband. 

Guba och Lincoln i Bryman (2002) föreslår termerna trovärdighet och äkthet istället för 

validitet och reabilitet när det gäller kvalitativa studier – de menar att det tydligare förklarar 

vad som avses.  
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Metoddiskussion 
Att genomföra studier i ett annat land under lång tid innebär på sätt och vis en begränsning 

till val av metod. För att belysa helheten kring en avgränsad del av fältet har jag som 

etnografen stannat och försökt delta så mycket som möjligt.  Det gör också att jag fått mer 

material än vad som används till detta arbete. Tidsaspekten har också sina begränsningar, 

under perioden jag var där förekom mycket undervisning och bedömningstillfällen vilket var 

en fördel. Den avslutande portfoliointervjun skedde senare under terminen vilket jag inte 

kunde ta del av, nu ställde jag frågor om den istället.  Det hade underlättat om jag hade mer 

förförståelse om skolsystemet i Sydafrika innan jag åkte. Nu tog det tid och energi att sätta 

sig in i mycket information på en gång. 

Observationer, intervju och dokument 
Jag kände mig snart bekväm i situationen och anser att det gick att hålla en balans mellan att 

stå utanför och få insyn i verksamheten. Inför fältarbetet trodde jag det skulle vara enklare att 

nå fler estetiska ämnen. Väl på plats fann jag svårigheter på grund av att lärarna inte 

samarbetade inom utbildningens estetiska ämnen och jag funderade på att söka kontakter med 

andra lärare. Samtidigt gick jag efter rådet i (Fangen, 2005) att koncentrera mig och bli 

förtrogen med en miljö. Jag kände även ett ansvar mot kontaktpersonerna som sagt ”Ja” till 

min närvaro och inte vara frånvarande för att observera andra undervisningsmiljöer. 

En svårighet med observationer är att upplevelsen av mättnad, det händer inte mer av intresse 

för studien, du kan tappa koncentrationen samtidigt som du aldrig vet när något intressant kan 

dyka upp. På grund av att genomgångar och redovisningar inte var planerade på schemat 

missade jag några tillfällen. Det gäller att träna sig i att observera och skriva fältanteckningar, 

mina fältanteckningar förändrades på så sätt att de innehöll mindre av det allmänna och mer 

om bedömning efterhand. Jag insåg efteråt att det hade varit lämpligt att läsa texter av 

fältarbetskaraktär som stöd för hur man kan anteckna. 

Jag hade trott att språket skulle innebära en del svårigheter, de talade engelska med 

sydafrikansk accent och ibland blandade de med africaans. Visst fanns det språksvårigheter 

men mindre än förväntat. Jag hade tänkt genomföra intervjuer med lärarna före och efter 

särskilda redovisningstillfällen utifrån mina reflektioner. Så blev det inte, istället använde jag 

samtal och kortare frågor under observationerna för att få information. En svårighet vid 

intervjuerna var att vi inte alltid förstod varandra. Det gällde till exempel användning av vissa 

begrepp som inte var kända eller användes på annat sätt. Ett exempel var formativ bedömning 
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och feedback. Vid genomlyssning av intervjuerna märks att jag vid några tillfällen förtydligar 

frågan mer än vad som var tänkt och ställer ledande frågor i stället för att vänta ut. Jag kan 

även i efterhand reflektera över att något svar blev långt och drog iväg från ämnet. Samtidigt 

så tillhör det en del av materialet. Under intervjuerna upplevde jag fördelen att vi hade 

etablerat kontakt samt att jag sett delar av kursinnehållet. Lärarna beskrev bedömning i 

relation till det de arbetade med inom VA som jag sett via observationerna. Det skulle varit 

svårt att förstå sammanhanget utifrån intervjuerna utan att ha sett delar av undervisningen. 

De dokument som var av intresse fanns inte centralt på någon hemsida. Istället fick jag fråga 

lärarna efter dokument, de var tillmötesgående men jag kände ibland att jag störde och 

upptog deras tid med att leta fram och kopiera. Jag trodde att de skulle ha ett system som 

liknade vårt i Sverige som kursplaner och betygskriterier och det var inte så enkelt att förstå 

hur deras dokument användes Fördelen med dokument är att det går att jämföra vad 

informanterna säger, vad jag observerade och vad som är tryckt i skrift. Det betyder inte att 

dokumenten är mer sanna utan de utgör ett material att förhålla sig till. 

 Min roll och påverkan 
Att komma från Sverige till Sydafrika innebar för mig att på vissa sätt bli betraktad som en 

person med åsikter om landet. Detta märktes i kommentarer från informanter där de visade att 

omvärlden haft kritik till landets styre. Kommentarer som, “Welcome to Africa”, eller ”its 

typical South Africa” kunde låta självironiskt, ”You, who comes from overseas are going to 

study us” sa de vid några tillfällen och jag kunde mer eller mindre tydligt känna av en känsla 

av mindervärdskomplex.  Det finns en respekt och beundran för Europa och Sverige och 

många människor i Sydafrika har en vilja att resa, bo och arbeta overseas.  Som observatör 

ska du tänka på vem du är och hur det kan påverka studien.  I mitt fall är jag en vit kvinna i 

medelålder med ett akademiskt yrke. I och med mitt arbete i Sverige kunde jag beskriva vår 

situation och ställa frågor vilket ledde till viss påverkan från båda håll, jag påverkades av dem 

och de av mig. Min kontaktperson berättade att han känt tveksamhet till min närvaro men 

efter samtal med sin chef accepterat det. Det kan förstås med tanke på omvärldens negativa 

attityd till Sydafrika under apartheidtiden och Sydafrikaner är känsliga för kritiska 

kommentarer om deras land. I olika sammanhang fick jag frågan, ”What do you think about 

South Africa ?” En problematik var att jag både är lärare och student, de studerande såg mig 

som en lektor även om de visste att jag var där som student. De tilltalade mig lecture och 
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ibland även Prof. I Sydafrika används titlar och lärarna påpekade även för studenterna att 

behandla mig med respekt.  

Under tiden där insåg jag hur viktigt det är med miljö- och meningsutbyte. God forskning 

skall leda till förbättring i något avseende och i detta fall menar jag att min närvaro och 

intresseinriktningen påverkade informanterna till utveckling. Informanter kunde säga, ”Vilken 

intressant fråga… det har jag inte tänkt på eller… det är faktiskt en riktigt bra fråga,” det 

ledde även till att de svarade, ”det är jag osäker på det måste jag ta reda på ”och de 

återvände då till vad det stod i styrdokumenten. Min närvaro påverkade i viss mån 

situationen. Våra diskussioner och utbyte av erfarenheter gällande bedömning påverkade 

lärarna, inte så att de drastiskt ändrade något men de reflekterade kring ämnet och i slutet av 

perioden genomfördes en Crits där avdelningschefen var närvarande vilket aldrig tidigare 

hänt. Hon kände till syfte med mitt fältarbete och under denna Crits ställde huvudläraren 

frågor som; Vad deras syfte varit och varför de utfört arbetet? till studenterna. Studenterna 

berättade efteråt för mig att det var första gången de fått den sortens frågor. Även lärarna sade 

sig ha fått saker att fundera över i samband med min närvaro.   
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RESULTAT  
För att sätta in resultatet i ett sammanhang inleds det med en bakgrundsbeskrivning till miljön 

för fältarbetet. Därefter redovisas resultatet av min studie utifrån arbetets syfte och 

frågeställningar.  

Vi åker i den täta förmiddagstrafiken på motorvägen mot Pretoria och svänger av mot 

Groencloof, ett av University of Pretorias (UP) campus där lärarutbildningen ligger. Vi 

stannar till vid grinden och jag säger att jag har ett avtalat besök. Vakterna säger ”OK” och 

öppnar bommen. Jag blir avsläppt och ringer min kontaktperson, Mr. R som ska möta mig. 

Inne på området ser jag olika byggnader av gult tegel omgivna av gräsmattor, palmer och 

välskötta planteringar. Där finns en stor idrottsarena, simbassäng, rugbyplan och ovanför en 

större damm ligger en amfiteater. Grupperingar av unga, vita, svarta och färgade studenter 

sitter och står på gräsmattor och bänkar i solen.   

Snart kommer en man gående i rask takt som jag känner igen från fotot på hemsidan.  Vi 

hälsar med ett handslag, ”Hows it?” säger Mr. R och så kommer en rad frågor om; hur min 

resa gick, om det gick bra att hitta, vilket väder har vi har i Sverige. Vi går in i en av 

tegelbyggnaderna och han leder mig till sitt arbetsrum. Rummet är fullt av konstverk och vi 

slår oss ned vid hans skrivbord. 

 - “Now, when we finally sit here face to face, I want you to explain more about your visit and purpose with 
your visit here. You, who come from overseas to this country, this is typical South Africa. You can be in our 
lectures to half past five today if that’s alright with you”.  

Spontan planering snabba repliker, mycket snack, det blev direkt en del av det Sydafrika som 

jag upptäckte under mina två månaders fältarbete. 

 

En lärarutbildning som liknar vår på många sätt 
Vid lärarutbildningen kan man studera mot fyra åldersgrupper; Foundation Phase (FP),  

Intermediate  Phase (IP),  Senior  Phase (SP) eller Further Education and Training (FET) och 

ämnen kan kombineras fritt. Utbildningen är fyraårig med möjlighet till förlängning.  De 

studerande läser flera kurser parallellt under terminerna, sista terminen har de tio veckors 

praktik på en av universitet utvald skola och därefter tio veckor med egen vald praktikplats. 

Det ingår även en veckas samhällspraktik under terminen exempelvis på barnhem, fängelse, 

socialkontor eller liknande. Det kostar ca 20 000 Rand (2011) per år att studera vid 
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lärarutbildningen och det finns möjligheter till lån och stipendier. Jag fick veta att 

lärarutbildningen vid University of Pretoria (UP) hade ett mycket gott rykte i Sydafrika och 

att utbildningen ställde höga krav, de studenter som studerat Visual Arts (VA) vid UP kunde 

visa en hög kvalité på sin portfolio och förvänta sig en bra tjänst i framtiden, berättade lärare 

och studenter. 

Efter en vecka hade jag mött studentgrupperna inom VA och kunde konstatera att det var 

unga, vita, kvinnor, knappt inga män eller svarta studenter och inte den blandning jag 

förväntat mig. När jag samtalade med prefekten, berättade hon att svarta främst valde; 

mathematic, science, economic and management. När jag frågade om några män läste mot 

yngre år, svarade hon förvånat: ”I have never met a men in Foundation phase, here in South 

Africa we are so konservative”. Jag pratade  även med Mr.R om vad han trodde det berodde 

på att så få svarta studerade VA eller hantverk och han sa: “These stupid souvenirs that you 

find outside Kruger gates4, and everywhere, its bad salary, its bad quality, it’s not important, 

they don’t want to be identified with that, they wants to study science, economics, 

mathematics.”  

De som valde VA kombinerade det oftast med språk och de flesta tänkte arbeta på gymnasiet 

eller i de första skolåren. Många lärarstudenter kom från studieovana hem, de ville gärna åka 

utomlands efter studierna och flera berättade att de hade andra planer än att bli lärare. De 

ville bli psykologer, bildterapeuter, något konstnärligt eller starta egna skolor. Detta var 

överraskande för de undervisande lärarna; -”Now we know more about the students than 

before you came”, sa miss M när jag berättade det för henne. 

Inom VA bedrevs tre kurser av fem lärare, en kurs per läsår. Det fanns en baskurs för alla i 

Foundation Phase utöver de ett- eller två åriga inriktningskurserna. Under fältperioden följde 

jag tre lärare vilka undervisade i tre studerandegrupper.  

(1)Foundation Phase (alla studenter mot yngre år, ca 250 st.), (2)Visual Arts, year two (valt 

det som ämne, 25 st.), (3)Visual Arts, year three (valt det som fördjupning, 16 st.). 

Ämnesstudierna organiserades med ett fast 20 veckorschema med ett metodikpass, ett pass 

4 Kruger Gates. Mr. R talar om vägarna in till den stora, berömda nationalparken Kruger Park som ligger i östra 
delen av Sydafrika. I närheten av grindarna står många försäljare av afrikanska souvenirer. 
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konsthistoria totalt ca 10 timmar verkstadslektion per vecka. Lärarna hade tidsplanerat de 

olika ämnesprojekten men flera av dem tog längre tid och sköts fram eller bytte plats.   

Under tiden jag var där arbetade studenterna med att framställa bilder och 3dimensionella 

föremål utifrån bestämda tekniker och material, det fanns inget arbete med digital 

bildframställning. Vanligtvis startade ett projekt utifrån ett tema med att de skapade en 

komposition av kollage bestående av bilder/foton hämtade från böcker, tidningar eller 

internet. Det färdiga collaget var sen utgångspunkt för att öva färdigheter i material, teknik 

och redskap och projekten pågick i många veckor. 

Studenter i år 2, arbetade med projekten, Design with Gouache, där de skulle komponera och 

måla ett frimärke med tillhörande kuvert. Därefter följde projektet Printing with many colour, 

flerfärgstryck med av linoleumplatta och inom 3- dimensionell form arbetade de med Plaster, 

gipsskulpturer. Tredjeårsstudenerna arbetade med Printmaking där de skapade collage av 

strukturell yta som bearbetades med olika färger innan det trycktes i en tryckpress.  I 

projektet Pastelldrawing – komponerade de stora bildcollage med inspiration av starkt 

förstorade växtdelar och i slutet av fältperioden påbörjade de måleri med akrylfärg. Innan jag 

kom hade de precis avslutat arbetet självporträtt, Sculpture inom 3D. (se bilaga 3 och 4 ) 

Utöver verkstadslektioner ingick så kallade metodiklektioner. Miss D undervisade år 2 där 

hon beskrev och visade tekniker, redskap och material ex. hur man arbetar med grafik med 

torrnål.  Lektionerna innehöll även föreläsningar om begrepp såsom form, linjer och design. 

År tre hade metodiklektioner med Mr. R med fokus på hur studenterna skulle planera och 

organisera undervisning utifrån grundskolans nationella styrdokument och de hade flera 

skriftliga inlämningsuppgifter under tiden. 

Lärarna som utförde bedömningar 
De undervisande lärarna bedömde studenterna och vid den avslutande portfoliointervjun sista 

året deltog en extern examinator. Under fältperioden följde jag tre lärare, Mr. R, Miss D och 

Miss M. Alla hade en konstnärlig utbildning men ingen hade formell lärarutbildning.  

Mr. R var min kontaktperson och fast anställd vid UP sedan 2007, han är vit sydafrikan och 

uppväxt i regionen. Han har en master inom måleri och har haft många separatutställningar. 

Tidigare ansvarade Mr.R för VA på en privat gymnasieskola för pojkar och anställdes vid UP 

utifrån goda meriter därifrån.  Vid UP var han kurskoordinator vilket innebar ett övergripande 
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ämnesansvar – han skrev studieguider, höll kontakt med ledningen, deltog i examinationer 

och bedömningar samt undervisade, han undervisade minst av de tre lärarna. Han 

undervisade i metodik för år 3 samt hade en grupp inom FP. Utöver lärararbete UP deltog han 

i juryarbete med utställningar för unga konstnärer vilket jag hade möjlighet att följa under en 

dag.  

Miss D hade flest lektioner och var den lärare jag följde mest i undervisningen. Hon är 

utbildad inom grafisk design och har arbetat med undervisning inom konst. Hon är vit 

sydafrikan och har arbetat vid UP sedan 2005 och fick arbetet via kontakter men var inte fast 

anställd.  Hon undervisade privat i måleri och hade deltagit i flera utställningar. Ibland deltog 

hon som extern medbedömare av studenter som studerade Visual Arts vid Main Campus. På 

avdelningen undervisade hon främst i tryck, teckning, måleri och grafisk design. 

Miss M hade varit vid UP under två år, hade ingen fast anställning och arbetade halvtid. Hon 

är amerikansk medborgare och flyttade till Sydafrika för femton år sen. Vid avdelningen 

ansvarade miss M främst för 3dimensionell form. Läraren har en konstnärlig examen, 

inriktning skulptur och har deltagit i många utställningar. Hon hade en kortare erfarenhet av 

att ha arbetat med gymnasieelever vid en flickskola i Pretoria och hade blivit anställd via 

kontakter. Hon var engagerad med juryarbete vid utställningar för konstnärer i Sydafrika och 

deltog i egna konstutställningar under fältperioden. 

Demonstrationer, mästarlära och liten interaktion i 
undervisningen  
Det är måndagmorgon, klockan är kvart i åtta och jag ska till verkstadslektion för år 3. När 

jag kommer till klassrummet sitter ett tiotal studenter där och har påbörjat sina arbeten. Miss 

D är där och plockar fram saker och går runt lite. Studenterna kommer lite då och då, sätter 

sig på en plats och tar fram saker under de första 20 minuterna medan Miss D fyller i 

närvaron. Hon diskuterar med några studenter och ger dem råd hur de ska gå vidare med sina 

arbeten, när lektionen börjar närma sig slutet plockar studenter ihop och går utan ett 

gemensamt avslut. Det individuella arbetssättet gjorde att jag fick svårt att förstå uppgifters 

innehåll och syfte och jag frågade ofta studenter och lärare. Ibland hade miss D en kortare 

genomgång när lektionen skulle börja och upprepade det för studenter som kom senare. 

Studenterna jobbade en och en, lyssnade på instruktioner men det förekom inga längre, 

gemensamma gruppdiskussioner eller organiserat grupparbete under tiden jag var där. 
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När Mr. R undervisade i metodik startade lektionerna tydligt. Han gick igenom ämnet utifrån 

Studyguide, studenterna lyssnade, Mr. R ställde då och då frågor till hela gruppen men fick 

inte mycket respons. Han ropade, ”Hallo, where are you, are you sleeping?”. Det gav inte 

mycket effekt, det var ofta samma studenter som svarade och diskuterade, de andra var tysta 

vilket jag tolkar som att de inte var vana vid att fråga och kommentera. En annan tolkning 

kan vara att läraren ändrade sitt beteende på grund av mig vilket studenter var ovana vid. 

Lärarna visade ofta teknik och hantering av material genom att demonstrera, särskilt Mr. R. 

När det var lektioner i den stora FP - gruppen samlade han studenterna runt sig för att visa 

och förklarade att han föredrog att visa direkt i det riktiga materialet. Undervisningen följde 

ett mönster: (a) läraren visade hur man gjorde exempelvis, använde blyertspenna för att 

skugga på olika sätt (b) studenterna gjorde övningen, (d) läraren gick runt och kommenterade 

deras arbete, (e) samlade gruppen igen, visade något nytt och så vidare. Han berättade 

engagerat att man inte kan lära VA genom att enbart lära om arts utan i och det var viktigt att 

studenter och elever fick se läraren demonstrera och menade att när de ser att du visar att du 

kan i praktiken får de respekt för dig som lärare och Mr. R upprepade, ”You must practice 

and practice and be sure in your hand”, vilket innebär att han var övertygad om att man lär 

genom att göra själv och använda sig av den egna erfarenheten.  

Ofta målade eller tecknade lärarna på studenternas alster. Under lektionen i tryckteknik 

rollade Miss D på färgen på deras tryckplattor. När jag frågade varför svarade hon; “Oh, I’m 

so used to do it; i can do it when I sleep, it goes much faster and I want them to succeed and 

get good prints, they don’t listen to me. Vid ett annat tillfälle hade en student målat en 

himmel som miss D och studenten inte var nöjda med.  ”I dont know if we can save it, Lets 

see if Mr.R can come and help”.sa hon. Mr. R kom och sa ”OH, god”, med bekymrad min 

men satte sig att börja måla och efter en stund var studenten och lärare nöjd. Det innebär att 

lärarna utför en del av studentens arbete och i förlängningen bedömer sitt och andra lärares 

eget arbete och läraren är mycket mån om att visa upp perfekta resultat. 

En omfattande användning av bedömning och betyg  
Olika länder har skilda system för bedömning och betyg, det som var självklart i Sydafrika 

tog tid för mig att sätta mig in i. Bedömningar inom Visual Arts pågick kontinuerligt i 

anknytning till projekten under kursens gång. Det skedde genom att studenter bedömdes 

utifrån tester, olika former av redovisningar (crits), samt inlämning av personlig dagbok med 

skisser (visual diary) och en summerande portfolio med intervju. Bedömningen redovisades i 

48 
 
 



marks och följande avsnitt beskriver, vad som bedömdes, hur det gick till och vilken 

uppfattning lärarna hade om bedömning. 

I Sydafrika används en betygsskala uttryckt i marks där 100 % är den högsta nivån och 50 % 

är gräns för godkänt.  Lärarna fyllde återkommande i marks i kursprotokollen som hade ca 

tjugo rutor med rubriker som närvaro, progressive marks, test, de olika uppgifterna i en kurs. 

Efter studentens namn kunde det stå 67, 74, 82, 89, 58 marks och nästan alla studenter i en 

grupp hade olika marks. Fick studenten mindre än 50 i något moment var man underkänd och 

det fanns kvalitétsgränser, över 75 ansågs bra, 85 och uppåt var excellent. De olika poängen 

summerades, delades och gav ett medelvärde. Slutbetyget sattes sedan utifrån två delar, (a) de 

pågående projektarbeten stod för 60 % i en kurs och (b) den avslutande portfolion med 

intervju och visual diary5 som stod för 40 %.  

Projekten bedömdes ofta i delar, under tiden jag var där arbetade studenterna bland annat 

med gipsskulpturer vilket bedömdes i två delar: (a) det skulpturala arbetet och (b) målningen 

av föremålet. Andra projekt hade en procentuell uppdelning som skulpturerna i keramik, där 

skulpterandet stod för 50 %, hur man förberett arbetet i ugnsbränningen 20 % och glaseringen 

30 %.  En vanlig uppdelning med procentfördelning var: utförande, koncept och 

teknikförståelse. Under fältperioden talade lärarna återkommande med studenterna om deras 

marks, de berättade hur de låg till, vad de förväntade sig av dem och varnade när de tyckte 

det var lågt.  

Inom praktiska ämnen fanns en särskild regel om 80 % närvaro. Detta motiverades av att man 

måste se studenterna i sin praktik. Lärarna kontrollerade närvaro flera gånger under en lektion 

och dokumenterade med (a) Absent, (b) Absent with Excuse, (c)Absent without excuse, 

(d)Left Early and (e)Late. Mycket frånvaro drog ned betyg och studenterna påmindes ofta om 

det. Vid en metodiklektion kontrollerade Mr. R närvaron, konstaterade att några studenter 

saknades och sa: ”If you have more than two lessons of absent I will not read your portfolio. 

Is that clear!” och studenterna nickade tyst.  

Ett liknade system fanns när det gällde studietakten, arbetade man långsamt drog det ned 

betyget. Lärarna fyllde återkommande i så kallade progressive marks i procent under 

5 Visual diary är en så kallad dagbok där studenten samlar, skisser, foton, minnesbilder från gallerier, muséer, 
artiklar, texter  med mera för att visa hur den har blivit intresserad och inspirerad till sitt arbete. 
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pågående projekt. Arbetet med Design Stamps visade sig ta längre tid än läraren planerat. 

Under en lektion sa miss D till dem: ”You will get 10% off your Marks for every day you are 

late”. Om studenten inte höll deadline delades inga marks ut. Inget annat än det som 

presenterats av lärarna under lektionstid bedömdes.  I studyguide stod “Artwork created 

outside of scheduled contact sessions or classtime will not be assessed by the lectures at the 

end of the module”( JKL Foundation, page, 4 ). 

Många regler och normer var bedömningsgrundade, normer som i sig inte visade studentens 

förmågor när det gällde deras kunskaper inom ämnet. Samtidigt som studenter ansågs ha eget 

ansvar användes ett system där närvaro och arbetstakt kontrollerades noga och lärarna 

använde det som påtryckningsmedel. Det framgick inte i studyguide att arbetstakten skulle 

bedömas. 

Mål och kriterier beskrivs i skrivna dokument 
När jag frågade efter kursplaner visade mr. R några häften i A5 format. Det var Studyguides 

som beskrev kursers mål, innehåll och organisation och kan liknas som en kombination av 

kurshandledning och kursplan. De skrevs av kurskoordinatorn, granskades på avdelningen 

och studenterna fick den vid kursstart. Den användes aktivt vid lektionerna i Art Methodology 

då Mr.R ofta bad studenterna att slå upp en viss sida som därefter diskuterades. Det fanns 

även studyguides till verkstadskurserna men de användes inte under tiden jag var där. I övrigt 

använde lärarna så kallade Briefs - dokument där uppgiftens innehåll, mål och bedömning 

beskrevs. För att komplettera observationer och samtal har jag gått igenom de dokument som 

delades ut till studenter för år 1, 2 och 3.  I den inledande texten till Studyguide för år 2 och 3 

stod: ”This year promise you that you can discover your own identity and explore a variety of art skills so that 

you as a professional teacher could fully optimalise your art career. “ (Studyguide for JKU 201, JKU 301 sid.1) 

I utbildningen för FP var målen att studenten skulle få visa sina möjligheter att (a) skapa, 

tolka och producera artworks genom olika medium och tekniker och demonstrera sin 

utveckling gällande skicklighet att uppfatta (b) Att kunna reflektera över sina projekt på ett 

kreativt sätt och nå kunskap genom både teoretisk och praktisk erfarenhet. (c) reflektera över, 

förstå och använda ämnesbegrepp, (d) demonstrera skicklighet och förståelse över det 

visuella språket inom undervisning. Under rubriken Assessment standard beskrevs reglerna 

kring inlämnandet av portfolion men inget nämnt om kriterier. (Studyguide JKL 120). Målen 

är att utveckla egen identitet med möjlighet att skapa och tolka kombinerat med att visa 
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skicklighet i hantverket. Under rubriken Assessment i Studyguide för VA studenter beskrevs 

bedömning så här:  

Assessment provides both the lecturer and student with information related to his/her individual 

development. This procedure through which the validity and reality of information of the 

students’ progress is conducted on a continuous basis and is based on clearly funded criteria. 

Continuous assessment is done through assignments and formative assessment. (JKU, sid.3). 

och syftet med bedömning förklarades genom:  

• Application of acquired knowledge, investigating and analysis of art work, techniques and 
processes. 

•  The ability to critically analyse and own interpretations 

• Development of own creativity 

• Own critical insight on new ideas 

• Research and appreciation of the genres of different cultures 

(Studyguide for JKU 201, JKU 301 page 3,4)  

Bedömning beskrivs i termer av att det är en pågående process som informerar student och 

lärare om studentens utveckling, grundad på kriterier. Bedömningens syfte framstår som 

studentaktivt och lärande för kommande yrke och utveckla förmåga att göra självbedömning. 

Utöver Studyguide fick studenter skriftliga instruktioner till projekten, dess mål, hur de skulle 

bedömas samt beskrivningar av material och övriga förutsättningar. För att tydligare se hur 

mål och bedömning beskrevs har jag konstruerat en tabell utifrån de formuleringar som fanns 

under rubrikerna Aim och assessment i projektbeskrivningarna.   

Figur 1. Mål och bedömning för år 2 projekt. 

Project-Plaster Project - 
Printmaking 

Project - Design Project - Ellipse 
drawing-still life,  

Project - 
Illustration 

Fanns ej beskrivet To master the lino 
cut technique 

Developing design 
and layout skills 

Gain an 
understanding of 
ellipses and how 
they interrelate 

Develop a concept 
about the given 
theme 

 To handle color 
printing with skill 
and careful 
registration 

Creativity and 
concept 

Development of 
accurate artistic 
expressions 

Create an original 
design 

 Successful handling 
of design principles 
and elements 

Execution skills On A3 realistic still 
life of objects 
containing no less 
than eight ellipses. 

Show competence 
in working with the 
medium 
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Bedömning år 2 

Printmaking Plaster Design (stamps) Blyant elips Illustration 
 

Composition and 
design 
 
Originality 
 
Color registration 
 
Technical skills 

Will be based on 
Difficulty and 
planning of the 
armature, execution 
of plaster modeling 
techniques 
(Different textures, 
uses, creative 
applications) and 
aesthetic qualities 
of the finished 
work. 

Originality of 
design 
 
Successful 
interpretation of the 
theme and 
integration of the 
two design pieces 
 
Technical 
craftmanship 

Accurate 
observation 
 
Successful 
rendering of objects 
in perspective 
 
Composition 
 
Application of 
visual elements 

Originality 
 
Concept 
 
Technical ability 

Two identical 
prints should be 
handed in for 
assessment 

    

 

Vid analys av projektbeskrivningarna märktes skillnader i målbeskrivningarna: - Till projekt 

Illustration skulle studenten develop, create, och show competense, vilka är aktiva verb men 

under projekt Design står det: creativity and concept och execution skills vilket inte sa att 

någon person aktivt skulle lära sig det.  Det som uttrycktes i målen fanns oftast med i 

bedömningen men i projekt Ellipses stod att studenten bedömdes utifrån hur de hade gjort en 

accurate observation som inte fanns som mål för uppgiften. Målen med printmaking var 

inriktade på tekniska kvalitéer, under två mål stod även hur det skulle göras – with skill and 

careful registration och succesful handling vilket var kvalitétskriterier på vilket sätt det skulle 

göras. Vid några mål och bedömning stod även hur många man skulle gör. Analysen visar att 

det fanns skillnad mellan hur uppgifternas mål och bedömning formulerades. 

Begreppen var liknande för år 3 och vid en jämförelse mellan år 2 och 3 fanns inga begrepp 

som visade tecken på progression. Det stod utveckla, få en förståelse, istället för exempelvis 

välutvecklade, jämföra, analysera, sätta samband med – begrepp som kan stå för progression. 

Jag frågade Mr. R om det fanns några övergripande nationella kriterier och han gav mig ett 

dokument med en omfattande matrisliknande tabell där marks uttrycktes i procent och 

begrepp beskrev progressionen för betygen. Tabellen bestod av adjektiv och konkreta uttryck. 

Låg kvalité uttrycktes i form av; Bad – Disaster -Very weak - Average. I kolumnen för höga 

marks fanns ord som; Impressive, Brilliant, Excellent, Wow, Outstanding qualaties, Excellent 

insight and excellent mastering of medium. Några begrepp handlade om fostran: Disclain 
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Lectures, Very untidy och flera rörde inställningen till ämnet som Little enthusiasm, 

Interesting. Uttryck som No idea about the concept, och Only decorative value var tydligare 

med tanke på kriterier. Tabellen framstod mer som ett ordförråd att använda sig av vid 

respons och feedback men var otydlig när det gäller att beskriva progressionen av 

kunskapskvalitéer.  

En viktig del i bedömningen inom utbildningen var portfolio som studenterna lämnade in 

efter avslutat kurs. I ett längre perspektiv syftade portfolion till att studenten skulle visa sina 

kunskaper för kommande arbetsgivare. De som gick FP skulle visa exempel på lämpliga 

övningar för elever och de som gick VA skulle uppvisa personlig skicklighet i ämnet. 

Innehållet var detaljerat beskrivet i studyguide, 70 % skulle vara övningar från verkstads 

lektioner och 30 % beskrivningar om material och teknik med personlig reflektion. Studenter 

fick instruktionen att de skulle skriva med egna ord och referera till särskilda sidor i 

litteraturen, teori handlade om tekniker och material samt litteratur om barns bildskapande i 

skolan. Vid bedömning använde lärarna en mall som de fyllde i och det kunde finnas någon 

kort kommentar såsom: Good ! Use plastic! 

Figur 2. Dokument som FP studenterna fick när portfolion lämnades igen. Kryssen markerar lärarnas 

bedömning.  

MARK: 

6 5 4 3 2 1 

Excellent Very Good Above average Meets all 

criteria 

Unsatisfactory Weak 

 

ART PORTFOLIO 

Assessement criteria 6 5 4 3 2 1 

Artworks in portfolio 

 

 X     

Creativity  

 

  X   

Research/Theoretical  

 

   X  

General Impression  

 

 X    
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Stora bedömningar -Portfoliointervju och Visual diary 
Även om 60 % av bedömning skulle utgå från det kontinuerliga arbetet i kurserna återkom 

portfolion i samtalen om bedömning, ”Oh, I have not preparded my portfolio ready”, sa 

studenterna ofta och lärarna påminde, ”remember this to your portfolio” De pratade ofta om 

den, både som något jobbigt och något att vara stolt över och den dominerade 

bedömningsdiskussionerna. 

År 2 och 3 lämnade in portfolio efter avslutad kurs och en gång per år hade de tre lärarna en 

intervju på ca 20 minuter med varje student då de även tittade i portfolion. I slutet av 

kursperioderna fanns tid att färdigställa portfolion och lärarna gav direktiv om innehållet och 

hjälpte studenterna att välja ut det bästa.  Lärarna sa att portfolion skulle användas när de 

sökte arbete och att det ska synas att de har gått vid UP; “I want them to show their best, 

there shall not be any rubbish things” förklarade miss D. Studenterna förbedde sig inte på 

något särskilt sätt inför intervjun, lärarna kommenterade vad studenten var bra på och vad 

som kunde förbättras, man såg över närvaro och tidigare marks. Lärarna ställde frågor om 

studentens ambitioner med studierna och rekommenderade om de skulle ta ett fördjupningsår 

eller inte. Jag frågade miss D om studenten hade med fler saker i portfolion än vad som gjorts 

under lektion, såsom skisser, inspirationsmaterial med mera men hon svarade ” No, they will 

have that in visual diary”. Eftersom lärarna hade betygsatt alla arbeten tidigare undrade jag 

varför de gjorde en ny bedömning. ”Well, now we can see the students work from a whole 

year and we can see the progression and how they have done the mounting.” svarade miss D.   

Portfoliointervjun hade en summativ funktion men den innebar även en sortering, vissa 

studenter bytte ämne på grund av avrådan eller att ämnesvalet inte passade dem. Den var 

samtidigt formativ genom att studenten fick veta hur de skulle arbeta för att nå högre betyg. 

Progressionen bestod i att se kvalitén på hantverkskunskap. Eftersom lärarna poängterade 

vikten av att visa upp den i framtiden kan man säga att de bedömde presumtiva färdigheter – 

en välarbetad portfölj skulle leda till att bli en bra lärare. I och med att lärarna var med och 

valde ut innehållet begränsades studentens övning att självständigt motivera för sina val. 

Lärarnas beskrivning visar att det är viktigt att det ser prydligt och välgjort ut inför en extern 

bedömare. Det visar då en utvald del och speglar inte studentens hela process. 

Visual diary var en sorts dagbok där studenten skulle samla reflektioner från upplevelser som 

utställningar, konserter, recensioner, skisser med mera för att visa hur projekten växt fram. 

54 
 
 



Mr. R visade mig ett exempel hur han inte ville att den skulle se ut och sa: ”Look, this Is Like 

this stupid scrapboking thing”. Där fanns små klistermärken, färdigköpta bokstäver osv. Han 

visade mig också ett gott exempel. Det var en stor mapp fylld med urklipp, foton, skisser och 

han berättade att i just det fallet hade de ändrat studentens betyg efter att hon protesterat över 

det låga betyget, han sa att de hade gjort en felbedömning och det berodde på att hon var en 

av de första som bedömdes, sedan hade de sett kvalitén på de övriga och kunde jämföra med 

dem. Det tolkar jag som att de saknade kriterier för processen och i stället gick efter 

jämförelse. 

Lärarna bedömer kvalité genom redovisningar och prov 
Crits var en form av bedömning i riktning mot det som ska bedömas, så kallad formativ 

bedömning eller feed forward och det skedde genom muntliga genomgångar av studenternas 

arbeten.  

Det är tisdag eftermiddag och dags för tredje lektionen med FP grupperna. Studenterna 

känner inte varandra särskilt väl, de har haft i uppgift att komponera en bild med lökar som 

de börjat teckna med blyerts, övningen går ut på att se och jobba med linjer, konturer och 

skuggningar. Denna vecka skulle lökarna vara klara och de ska fortsätta bearbeta bakgrunden. 

När studenterna kommer säger lärarna att de ska samlas i korridoren. Det är trångt och en 

något förvirrad stämning bland de ca åttio studenterna och det märks att de inte är förberedda 

på situationen. 

Lärarna skojar lite om att nu ska vi se vems grupp som är bäst. När teckningarna är uppe går 

lärarna fram och tillbaka och tittar.  Mr. R räknar teckningarna, konstaterar att det saknas 

många och säger – ”I have 34 students but there is only 24 drawings, where are the others?”  

Ingen student svarar. Han pekar på olika teckningar och säger; ”Good, to small onions, to big 

onions, special – because it is very stylized, to much space, to light, strong contrast, very 

little contrast, balanced composition, to dark, very good, not finished, its miss something 

here,”. Vid en teckning säger läraren: ”have not followed the instruktion” och pekar på ett 

arbete som har svart passpartout istället för vit. Sedan ber han miss M och miss D säga något, 

de säger liknande saker och stannar till vid några teckningar som de tycker är goda exempel.  

De pekar och frågar vem som har gjort dem. Ingen student reagerar, miss D frågar igen 

”Where are you?” och en student räcker försiktigt upp handen. ”This was good,” säger hon 

och gör tummen upp, efteråt förklarade Mr. R för studenterna varför de gjorde så här.  
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Now when you see your work in distance and can see all other work can you compare your 

works quality before your marks, you can see what you can do better, what’s good, what’s not 

good? We also explain through show example what we think is good quality and what we will 

see. Now you can see what you need to develop and change. You can also see that we work in 

the same way in the groups. We think that you have worked well and we feel satisfied.  

Hela gruppens arbete värderades och studenterna kunde se vilket resultat lärarna önskade. 

Några arbeten fick tydliga, utförliga kommenterarer, eftersom lärarna inte visste vem som 

gjort vad kan man säga att det var teckningarna och inte studenten som bedömdes. 

Kommentarerna handlade om hur de studerande lyckats med kompositionen och tekniken. De 

poängterade hur viktigt det var att man följt instruktionen. Många kommentarer hade 

förstärkningsord som för ljust eller för mörkt vilket jag tolkar som att lärarna utgick från en 

normativ, bestämd uppfattning om önskat resultat. Ett resultat som också kan utgå från deras 

tidigare erfarenhet. Eftersom det var mitt i arbetsprocessen hade studenterna nu möjlighet att 

förändra och utveckla sina teckningar. 

Årskurs två ska ha lektion i metodik.  Miss D har berättat att de skall få göra ett test gällande 

design och idag få öva inför testet. Hon beskriver begreppen organisk och geometrisk och 

ritar exempel på tavlan. Därefter delas varsin snäcka ut till studenterna med instruktionen. 

“Alright, you skall be ready 13.10 am so that we can look att your design. Don´t put your 

name on them, I want them to be anonymous but I want you to mark them by yourself.” 

Studenterna börjar direkt teckna genom att titta på snäckan utan att göra skissförslag. Miss D 

ger dem vissa kommentarer, don’t do them to small, give them enough space”. När det gäller 

att beskriva vad design är säger hon ”You can do things smaller, bigger, fatter, and try to find 

details.” När klockan är 13.10 ändrar hon sig och säger att de får titta på dem i morgon 

istället eftersom många inte har hunnit så långt. Dagen därpå lämnas de in, vissa studenter har 

arbetat vidare med bilden efter lektionen, andra lämnade den igår utifrån det de hann. På 

förtestet skriver Miss D en kommentar och sätter marks. 
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Figur3.  Visar tre teckningar som har låga marks från förtestet med lärarens kommentarer.

              

Nr.1 Just drawing, no design 0/10 

Nr.2 Not finished, the design do nice a well decorated surface 4/10 

Nr.3 Design not finished, pleasing on the eye, good use of black, white and grey, Surface decoration dramatic –

pity about not being ready 6/10. 

Det är betydligt fler kommentarer till den som fått högre Marks, den som fått 0 marks har inte 

fått någon kommentar om hur den ska arbeta och utvecklas. 

Figur 4. Visar drawingtest med högre marks och kommentarer från läraren. 

   

 

1. Good design, variation between grey, black, white. Clever interpretations of the objects, character still 

visible, creative application of visual elements. 9/10 Marks 

2. Could be bigger; Good design - interesting surface decoration, mixture of organic and geometric variation of 

elements (clever) 7/10 marks 

3. Strong design, Interesting outface decoration, rhythm created by applying deny lines, linear quality, be 

careful, do not overdo. 7/10 marks 
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Teckningarna visar studenternas sätt att tolka begreppet design med organisk och geometrisk 

karaktär och deras blyertsteknik. Teckningarna har bedömts summativt med marks och 

kommenterats. De flesta kommentarer beskriver det som läraren tycker är bra, några få är av 

formativ karaktär, som ”be careful, do not overdo”. Begreppet design används på ett varierat 

sätt, på ett arbete med 7 marks står Strong design och Good design används till arbeten 

märkta med 7 och 9 marks men det är oklart vilken skillnad det är. Flera kommentarer 

förklaras och det gäller både teknik, som; between grey, black, white variation och uttryck; 

rhytm created by applying deny lines. För en utomstående skulle progressionen vara oklar 

genom att enbart läsa de skriftliga kommentarerna. Studenterna hade fått information att det 

var ett förtest som de själva skulle bedöma men läraren bedömde förtestet vilket studenterna 

inte informerats om. 

En vecka senare är det dags för det riktiga testet, det var meningen att studenterna skulle fått 

tillbaka sina bilder av snäckskal som stöd inför det riktiga drawingtestet men läraren har inte 

hunnit med, istället får de den efter dagens test.  Miss D säger –“Now, you will all have a leaf 

and in that leaf it shall be both organic and geometric inspiration in the design. Work alone 

and do not look at each other. Think about the greyscale and do nothing with the 

background.” Studenterna sätter igång och teckna, de har fått ett papper med en ruta och en 

skriftlig rubrik - det är helt tyst i klassrummet under tiden. Studenterna lämnar in sitt 

drawingtest när de är klara, får tillbaka förtestet som läraren nu hunnit kommentera och 

betygsätta och går därifrån allt eftersom.  

Efter lektionen sätter Miss D upp teckningarna på väggen. Vi tittar på dem tillsammans och 

hon säger att det finns riktigt många fina saker här. Miss D tycker särskilt mycket om lövet 

upp till höger och säger: “I like the really small details. I like the gothic style. It could have 

been whiter.” Att hon gillade den gotiska stilen och små detaljer tolkar jag som ett uttryck för 

hennes personliga smak medan ”It could have been whiter” är mer kopplad till färg och 

kompositionslära. Förutsättningarna ändrades, i stället för att stötta studenter genom feedback 

som de skulle använda till det riktiga testet valde lärararen att betygsätta även förtestet, då 

tappar förtestet helt sin funktion att vara vägledande. 
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Figur 5. Visar några teckningar från testet där läraren särskilt mycket tyckte om lövet i högra hörnet. 

 

Under intervjun med lärarna berättade de att det förekom ett större drawingtest. Under åtta 

timmar, fördelat på fyra gånger får studenterna teckna av ett stilleben, de får inte ställa några 

frågor och de ska sitta tiden ut.”That can be bad for Jean because he is so slowly, but they 

know the rules”, sa Miss M. – Vad är en duktig tecknare, frågade jag? – “ Yes, that they 

chose a nice composition, and we look at the perspective, ellipses, shadows and drawing 

techniques, we will look at that,” svarade miss M. Andra test som förekom var korta 

skriftliga test, bland annat ett multiple choise test om gips  ”I give them that because I want 

the students to know the different words and techniques and if they not have a test it will just 

pass through their head,” berättade Miss M. Lärarna uttalande visar att det är alltså viktigt att 

ha test för att studenterna ska lära sig termerna och arbeta inom viss tid.  

Bedöma efter kriterier eller beprövad erfarenhet i kollegiala 
samtal 
Det är dags att bedöma gipsarbeten och läraren i 3D, Miss M vill höra Mr. R:s åsikter. Vi går 

in i keramiksalen, där  det står femton stora gipsskulpturer. Mr. R tittar snabbt över dem, 

pekar på en skulptur som föreställer ett äppelskrutt och säger – ”This is the best”. De talar om 

best och less marks och sedan grupperar de gipsskulpturerna utifrån vilka de tycker håller 

liknande nivå. Miss M har med sig en namnlista där hon fyller i marks. Hon säger ibland 

något om studenternas arbetsprocess, ”she had a lot of problems in the beginning”, “ the 
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student have made a new one because the first was broken”, vilket leder till en diskussion om 

betyget. Lärarna har ibland olika uppfattning. En skulptur föreställde TV-figuren 

Svampbobfyrkant. Mr.R ansåg att det inte passade på universitetsnivå men miss M menade 

att det låg mycket arbete bakom och att den var tekniskt avancerad. När lärarna diskuterade 

hade de inte med sig något dokument med kriterier. Jag fick senare ta del av 

uppgiftsbeskrivning där det stod att deras arbete skulle bedömas utifrån: (a)the whole job with 

the constructions, (b)if its enjoyable for your eyes and (c) the final painting. Jag frågade miss 

M hur hon såg på kvalité ” OH , its a general thing, to get and see preferences, the structure, 

small details, is not so much about concept.”, svarade hon. 

Figur 6 .Fotot visar 3 gipsskulpturer som fått medelbetyg. 

.  

Istället för att använda kriterier delade de in arbeten, jämförde studenter och använde sig av 

ett relativt betygssystem. Ofta utgick de från det resultat de ansåg bäst eller minst bra. 

Lärarna verkade utgå från beprövad erfarenhet och egna uppfattningar. Miss M som 

undervisat inom gruppen, kommenterade vissa studenters arbetsinsats – ex.” she has really 

worked hard with this she do have a lot of problems but she has done it again and been real 

better,” det handlar både om engagemang och om att pröva och att göra om och är då 

bedömning av processen. Mr.R  frågade ibland efter vilken student som gjort arbetet och 

kommenterade, som ex,”Alright, hasn`t she done better ” och ” I am really surprised that it 

is she who have such good work”. sa Mr.R. Lärarna relaterade då till personen och jämför 

med tidigare insatser. 
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Lärarna förmedlar kvalitétskriterier genom personliga 
kommentarer  
Lärarna använde sig av olika sätt för att förklara vad de bedömde som hög kvalité, vanligt var 

att visa exempel på goda studentarbeten, ett annat sätt var att listor med marks sattes upp 

offentligt. Lärarna demonstrerade ofta och visade konkret hur de tyckte att något ska göras. 

De visade också vilket resultat de inte önskade. 

FP gruppen har lektion och studenterna ska rita av ett äpple, Mr. R demonstrerar genom att 

rita stereotyper av en fjäril och ett hjärta på tavlan och frågar gruppen: 

 “Whats this?” Några i gruppen svarar .” It’s a butterfly”. Läraren: “Is this how a real butterfly looks 

like? Have you seen butterflies like this, or a heart, or an apple like this?” Och så ritar han snabbt ett 

äpple i form av två runda former, ett litet skaft och blad. ”Look, No, I don’t want you to draw this kind 

of rubbish. Learn to see.” 

Vid ett annat tillfälle diskuterade lärarna en grupps teckningar som sitter på en vägg. 

Studenterna har varit ute tillsammans och tecknat för att finna inspiration till kommande 

måleriprojekt och lärarna är besvikna på resultatet. Vid nästa lektion är alla lärarna samlade 

och säger att de vill prata allvar med studenterna. Mr R säger : “there is only one drawing 

here that’s good and that’s this one” och han  pekar på en teckning. Mr. R går vidare, pekar 

på flera teckningar och säger: ” What’s this, I can’t see what it is, and this?, I am so  

disappointed of you, third year students and you draw like this! You don´t see” säger han och 

skakar bekymrat på huvudet. Miss D och Miss M står bredvid och nickar. Några studenter 

förklarade att de trodde att det skulle handla om inspiration till nästa arbete, vara mer 

skissartat som inte skulle betygsättas. Studenterna fick veta att det var viktigt att tydligt 

kunna se vad teckningarna föreställde och att det inte var ok med egna tolkningar eller att 

visa ett mer process artat arbetssätt. 

Under en kortare crits kommenterar Miss D studenternas arbeten. Hon visar en målning, 

föreställande orkidéer, en snäcka, gamla löv och hjärtan. Det ser ut som ett foto, med exakta 

detaljer. Läraren utrycker sin förtjusning med orden: ”This is nice, real nice, its very 

succesful” och hon lyfter fram kompositionen och blommans små detaljer  
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Figur 7. Visar exemplet Design stamps läraren framhöll som något av det bästa hantverk hon sett. 

 

Vid en annan lektion antecknade jag följande utifrån lärarens kommenterar. ”She´s turning 

out nicely” och. ”I´m happy as I see”, ”It is Beautiful things here ” sa Miss D, alla 

kommentarer var positiva men de gäller hantverket, ingen kommentar rör sammanhanget 

eller tolkningen vilket också ingick i uppgiften  

Lärarna diskuterade och förmedlade kvalitétskriterier genom sina kommentarer under 

feedback och crits men använde inte studyguide eller kriterier från uppgiftsbeskrivningarna. 

Det blev ofta spontana utrop som en sorts återkoppling och ingen direkt dialog mellan student 

och lärare. 

Det är lektion i den stora gruppen med FP. Mr R går omkring och kikar snabbt på 

studenternas bilder under tiden de jobbar, han går flera varv och hinner säga något till alla 

flera gånger.  Jag antecknar hans kommentarer: -” Good, Very Good, Well done, Not Bad, 

Looks nice, I´d like this, This is really nice, Rock`n Roll, Aha ” och han visar ett positivt 

ansiktsuttryck och gör tummen upp. Jag frågar vad han menar med Rock`n roll, han skrattar 

och säger: – ”Well, it´s like when it´s real good, i´m happy what I see”. 

Vid ett tillfälle säger han “ If I don´t say anything it mean that it´s ok.” och ger på så vis 

information till studenterna. När Mr. R vill leda studenterna i en korrigerande riktning sker 

det som konkreta instruktioner :”Here is too light, you need to take more color, and you must 

take more water, you must paint much thinner stripes here”. Under tiden han går runt är det 

ingen student som frågar honom något. Kommentarerna kopplas till att utföra tekniken på rätt 

sätt och han ställer inga frågor om studentens egna idéer eller lösningar vilket jag tolkas som 

att läraren ser sig som experten och inte tar med studenter i interaktion. 
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Jag märkte dock en avvikelse. En student hade målat med vattenfärg på ett sätt som liknade 

barnboksillustrationer och Mr. R reagerade med att säga: ” But, What, you have done?it´s 

completely different from the others”. Han betraktade arbetet tyst en stund och sa sen ”but 

you have done it so well so I will not say anything negative about it”, vilket visade att det var 

okej med en personlig tolkning utifrån att resultatet var välgjort. 

Lärarnas åsikter om att bedöma blivande bildlärare 
I samband med frågor om hur lärarna bedömde studenternas lärarkunskaper hänvisade miss D 

och miss M till Mr.R:s lektioner och uppgifter i metodik. De tyckte att vissa studenter 

verkade mer lämpliga för yrket men utifrån olika aspekter. Miss D ansåg att det var viktigt att 

de kunde visa mycket fina portföljer och hon berättade att hon sett duktiga studenter när hon 

gjort praktikbesök som gjort fina saker med eleverna. Hon sa också att hon blev bekymrad 

över att vissa studenter var blyga inför gruppen och sa att ”they must be able to talk when 

they will be teachers”. 

Miss M nämnde vissa studenter som hon trodde var särskilt lämpade utifrån personliga 

egenskaper och berättade att hon sett överraskande positiva sidor hos flera av de studenter 

som följt med henne till en kåkstad under en praktikperiod.  

Mr. R menade att studenterna måste känna passion för sitt ämne, det ska genomsyra hela 

deras liv och passionen kommer att smitta av sig på eleverna: Han visade och berättade 

vidare om uppgifterna inom metodik: ” I look at the brief and see if the student understand 

the painting, if they have realistic goal, like do a painting in two days , that is unrealistic.” 

Han menade att han i uppgiften kan se om studenten förstått hur man ska undervisa inom 

måleri i skolan vilket visar att han var övertygad om att det fanns ett rätt sätt. 

Alla tre pratade i sammanhanget om att de ville se studenternas skicklighet inom teckning 

och måleri och att en välarbetat prydlig portfolio var viktig samt att studenterna även 

bedömdes under sin praktikperiod.  

För att få fram några exempel på kvalitetskriterier frågade jag lärarna vad de tyckte 

kännetecknade en student som var novis, respektive expert i ämnet. Alla sa att en expert 

gjorde fantastiska arbeten inom bild och 3D.  Mr. R menade att experter var de som hade en 

medfödd konstnärlig talang och visade passion för ämnet, levde genom konsten och inte 

ägnade massor av tid till annat på fritiden.  ”I want them to eat, sleep and live with art”, sa 
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han flera gånger. Miss D hänvisade direkt till en särskild student.  ”Oh, like Carol, she´s a 

topstudent. She wants to be satisfied and she always got high marks, she is not lazy.  She 

always do something extra.” Hon framhöll även de som läste kurslitteratur. Miss M lyfte 

fram samma sak, en expert var en som jobbade hårt, var närvarande, hade tålamod och 

lyssnade, och hon sa det var vanligt att duktiga studenter hade höga betyg i alla ämnen men 

berättade samtidigt att hon föredrog studenter som inte hade för mycket förkunskaper. Hon 

förklarade att de har svårare att utvecklas och kan vara fast i ett visst arbetssätt. 

På frågan om vad som kännetecknade en novis student svarade lärarna att det fanns studenter 

som inte lade ned tillräckligt mycket tid och engagemang, var lata, hade stor frånvaro och 

ägnade sig åt andra saker än studier. De beskrev även att några hade det extra jobbigt för de 

hade inte haft VA på High school. Svaren handlade i huvudsak om personliga egenskaper och 

inte vilka kunskapsförmågor studenterna hade. Lärarna talade om engagemang och mycket 

arbete och det är tänkbart att de inkluderar intention och undersökande arbetssätt men det 

framkom inte av svaren. 

På frågan om bedömningens mening svarade lärarna direkt att betygen var viktiga för 

motivationen och ett medel att få studenterna att jobba, som Miss M sa: “that’s a fire, they 

can compare with each other”.  Miss D talade om rättvisa, de får veta vad jag tycker, det blir 

en återkoppling.  Mr.R svarade snabbt med eftertryck: “One word, Benchmark, how good am 

I really. Brilliant are expected here, we are only interested in the best, we need to prove that 

this is good quality of the education.” svaret visade att han såg bedömning som motivation, 

ett sätt att sortera och få fram de bästa och visa kvalitén på utbildningen. 

När jag frågade om hur de bedömde progression berättade Mr. R först om metodikämnet och 

studenternas skrivna uppgifter som var kopplade till skolans styrdokument. ”There can you 

see the progression”. När det gäller verkstadslektioner berättade han att det handlade om 

tekniska kvalitéer och hanterande av medium och han beskrev det genom att förklara ett 

teckningstest. ”First year they draw a bottle, second year they draw a group of things  with 

correct form of ellipses and the third year they draw a composition of still-life in an 

environment”. Han sa också att han ville se att studenter kunde ta intryck från konsthistoria 

och använda det i sina arbeten. Miss M och Miss D tyckte att det kunde se progressionen i 

portfolion. Progression kopplades till att göra samma teknik men på ett mer omfattande sätt, 

kreativa lösningar utifrån samband samt studenternas sätt att lösa didaktiska uppgifter. 
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Fanns det några dilemman i samband med bedömning, undrade jag. Miss M ansåg att det 

svåraste var att vara objektiv men lyfte fram fördelarna med att vara tre lärare, hon tyckte inte 

bedömning var ett problem men berättade om ett test där studenter hade missuppfattat 

frågorna, testet blev svårrättad och hon önskade att hon gjort ett multiple choise test i stället. 

Jag hade sett att studenterna arbetade mycket olika med förberedelsearbetet till sina projekt 

och frågade Miss M hur de bedömde det: 

- “I have seen that some students have done a lot of prepare work at home, and some haven’t and don’t know 

how to handle the project, how do you see on that? Miss M svarade “Well, in that case it’s nice to know that 

someone objective can take a look, like Mr.R or Miss D”.   

Jag tolkar det som att studentens egen intention kan uppfattas som problematisk och att det 

går vara mer objektiv om du som lärare inte har insyn i processen. Hon sa att det var 

problematiskt både om du kände sympati för en student eller haft en konfliktliknande 

situation.  Mr. R som alltid var med och examinerade tyckte det var bra när de undervisande 

lärarna sa något om hur studenten arbetat, han ville veta om de hade kämpat och eventuellt 

rättat till sina misstag. Miss D sa att ett problem med bedömning var blyga studenter eller när 

de inte hade förstått uppgiften. Hon nämnde även att det tog tid med de stora grupperna. Det 

var egentligen ingen av lärarna som nämnde att de tyckte det var svårt att förklara, motivera 

eller bestämma betygsnivå. De tyckte det var oproblematiskt och enkelt men de önskade mer 

tid för det. 

Lärarna beskrev att feedback gavs på flera sätt, skriftliga kommentar på deras arbeten, 

muntligt under lektionerna, när man hade en crits och när de fick sina marks. Mr. R ansåg att 

feedback var de samtal de hade under portfoliointervju och menade också att feedback var 

när studenter fick lämna kritik till lärarna. Under samtalet om feedback berättade han att de 

hade en open door policy, vilket innebar att studenter kunde komma när som helst och fråga 

om sina marks. Han sa att de inte kunde underkänna en student utan att lämna kommentarer 

och han exemplifierade det med. ”You work to lazy, you work in a rush, the process is not 

good, and so on”. I exemplet lyfts det icke önskvärda fram istället för vad som kan bli bättre 

men det kan tolkas som att motsatsen är positiv. Begreppet feedback kopplades även till 

studenters utvärdering av lärarna och kurs. I lärarnas svar märktes att det inte fanns en tydlig 

skillnad på feedback och bedömning. Mr. R använde ofta continuing assessment när han 

talade om feedback och att sätta marks sågs som feedback 
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En del i analysarbetet var att försöka upptäcka vad lärarna fokuserade på under intervjun för 

att förstå deras förhållande till bedömning. Miss M återkom ofta till att det var skönt och bra 

att flera var med och bedömde så man kunde se objektivt på arbeten och inte vara påverkad 

av relationen till studenten.  Hon hänvisade till huvudläraren när jag frågade om hur de 

bedömde lärarkunskap och vilka kriterier de gick efter. Hon nämnde regeln om närvaro som 

en viktig del och bedömning av progressive marks och ett test som varit svårt att rätta. 

Under intervjun med miss D återkom hon ofta till de före detta studenter och deras projekt, 

deras framstående skicklighet och utveckling. Det relaterade inte till lärarstudenter utan 

konststuderande och hamnade i retoriken det var bättre förr. Hon poängterade att studenterna 

höll låg kvalité när hon kom till UP och att hon arbetat hårt för att höja den och tyckte det var 

synd att jag inte fick se det .” They did beautiful stuff and it’s a pity that you can´t see that 

now”. När jag frågade om kriterier svarade hon lite svävande att de hade inga särskilda 

kriterier och sa att det kunde Mr. R svara bättre på. På frågan om Vad som bedöms berättade 

hon att hon tittade på deras hantverkskicklighet, användningen av färg och presentation av det 

tekniska och framhöll portfoliointervjun som ett mycket bra sätt att bedöma på. ”To assess 

concept is hard for us, we look at the technical skillfulness, sa miss D men i deras skrivna 

dokument står att concept ska bedömas.  Mr. R var tydlig, han beskrev att det var tre delar –

”first, the studentprofile, second – the process and third, the end product.”. Jag tolkar att han 

med studentprofil menade passion och intresse som han återkommande återvände till. 

Vid intervjuerna märktes att samtalet påverkade lärarna, under tiden de berättade vidrörde de 

tankar om förändring, ”yes, maybe we should do in another way, it would be interesting with  

selfassessment, nämnde både miss M och miss D.  

SAMMANFATTANDE RESULTAT 
Resultatet av fältarbetet visade att lärarna lade ned mycket tid och engagemang på 

bedömning. De förde noggranna anteckningar över studenternas frånvaro, deras arbetstakt 

och betygsatte projekten flera gånger. Bedömningen grundades främst på tre större delar – (a) 

de pågående projekten, (b) portfolion och (c) visual diary. När det gäller den didaktiska 

frågan Vad kopplat till ämnesinnehållet var det främst hur noggrant och skickligt studenten 

hanterat teknik och material till sina projekt. De valda projekten var hämtade från traditionell 

konstundervisning inom måleri, grafik, teckning och skulptur. Det skulle vara prydligt, 

felfritt, ha naturliga proportioner och gärna många detaljer. Produkterna skulle bedömas i 
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delar; som kompositionen, genomförande, sammanfattande intryck och hur de hanterat temat. 

Delarna bedömdes utifrån att man ansåg dem utföras på liknande sätt. Det vill säga att 

skissandet skulle står för exempelvis 20 %, utförandet för 40 %, visuellt uttryck 30% och 

montering 10 %. De personliga tolkningarna och experimentellt prövande var mindre viktigt 

och gjorde att variationen blev liten. Själva projekten fanns beskrivna i skriftliga instruktioner 

och till dessa fanns begrepp för bedömning men lärarnas kommentarer visade att teknik och 

materialhantering dominerade. Kriterier och målbeskrivningar överenstämde inte alltid och 

lärarna återvände mycket sällan till de utdelade projektbeskrivningarna för att repetera syftet 

och bedömningskriterier kopplat till uppgifterna under tiden projekten var igång. Utöver 

produkter bedömdes studenters förmåga att känna till begrepp. Bedömning av process 

handlade om hur studenten kunde hantera teknik och material – stegvis som att följa en 

instruktion.” They must understand the process, it´s like follow a receipt on a chocolate cake, 

they shall be able to write an instruction for the process”. förklarade Mr. R. Studenters 

intention med arbetet och egna tankar om utveckling stod för en obetydlig del i bedömningen. 

En del i bedömningen kopplades till personliga egenskaper, studenten skulle vara ambitiös, 

arbeta mycket och inte vara lat.  

På frågan Hur, bedömde lärarna produkter summativt i kollegiala samtal utan studenter. 

Under dessa bedömningssituationer kunde den undervisande läraren beskriva hur studenten 

arbetat och man satte ett gemensamt betyg efter diskussion. Lärarna fick på så vis insyn i 

varandras arbeten och kunde diskutera kriterier. Vid den avslutande examinationen deltog 

studenten med alla lärarna, plus en extern examinator och gick igenom portfolion i en 

portfoliointervju. Studenter bedömdes även vid kortare delredovisningar och olika tester. Vid 

de muntliga redovisningarna beskrevs arbetet av lärare och studenter utifrån färg, form och 

kompositionsbegrepp, de berättade sällan om konceptet.  Vid några tillfällen fick studenter 

kommentera varandras projekt. Lärarna lämnade feedback i form av muntliga och skriftliga 

kommentarer, de var snabba och raka i sina omdömen, och studenten fick veta om det var bra 

eller inte bra. Kommentarerna som gavs var bekräftande och berömmande som;. good, very 

nice och korrigerande som; paint darker here men kunde också gälla att man inte följt vissa 

spelregler. Dessa kommentarer får ses som vägledande till vad lärarna önskade, väldigt sällan 

frågade de efter vad studenten tänkt eller gjort för förarbete. Vid redovisningar använde inte 

lärarna kriterier utan pratade utifrån erfarenhet och vad de ville se. Ett annat sätt att ge 

feedback var de offentliga betygslistorna. 
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Den didaktiska frågan Varför kopplat till ämnets legitimet blir svårast att upptäcka i denna 

studie på grund av att det sällan förekom diskussioner av det slaget. Däremot kan frågan 

användas som en sorts förklaring till lärarnas arbetsätt kring bedömning. Att göra kollegiala 

bedömningar förklarades av att det var bra att se det objektivt och en fördel var om man inte 

hade för stor relation till studenten. Lärarna ansåg sig inte ha några större svårigheter med 

bedömning, de tyckte systemet fungerade bra och att det var lätt att sätta betyg. Det förklarar 

varför de använde sig av systemet, de kände trygghet och var vana vid det. Det mätbara 

verkar stå för trygghet och tydlighet.  De nämnde inget om svårtolkade kriterier eller 

osäkerhet när det gällde vad som skulle vara i fokus vid bedömning. Där kan Varför också 

svara på att implementeringsarbete inte verkar ha nått lärarna ännu. Att bedöma som de gör 

svarar på varför – att de kan sätta en marks på studenten, betygen är en morot för att få 

studenter att kämpa. En svårighet tyckte de var studenter som var blyga med tanke på att de 

skulle bli lärare och stå inför en grupp människor. Det handlar då om en viss färdighet hos 

studenten och inte själva bedömningssituationen. 
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DISKUSSION 
Tre lärare har undervisat blivande bildlärare under en studieperiod mitt i den sydafrikanska 

skolterminen. Forskningsfrågan gäller bedömning av det estetiska ämnet Visual Arts där de 

didaktiska frågorna Vad, Hur och Varför finns formulerade. Lärarna har planerat uppgifter 

för studenterna vilka allteftersom har bedömts på olika sätt i deras ordinarie praktik. De har 

inte blivit ombedda att generellt diskutera bedömning av estetiska ämnen eller vilken syn de 

har på dessa ämnens roll i skolan utan studien tar utgångspunkt i det som skett i 

verksamheten. Det är därför inte konstigt att ämnets legitimet, svaren på den didaktiska 

varför frågan inte klart framträder. Lärarna har konstnärlig utbildning och en relativt liknande 

syn på hur ämnet skulle kommuniseras, vad det skulle innehålla och syftet med bedömning. 

Deras åsikter stämde även överens med hur de genomförde sin undervisning och bedömning. 

Däremot var diskrepansen stor mellan styrdokument som fanns i utbildningen och det som 

skedde i praktiken. Det var även stor skillnad på de mål som finns i kursplanen för ämnet 

Visual Arts i den sydafrikanska grundskolan och hur ämnet presenterades vid 

lärarutbildningen. 

Frågan om lärarutbildningens organisation och innehåll diskuteras i Sverige och i Sydafrika 

talade man om ett kommande paradigmskifte. I en lärarutbildning varvas ämneskunskaper 

med övergripande pedagogiska och didaktiska perspektiv. Precis som Marner (2003) anser 

jag att det är viktigt att kunna se det specifika med ämnet men även ämnesöverskridande 

strukturer. Bedömningen ska röra olika delar i en lärarutbildning, ämneskunskaper och 

ämnesdidaktik och ämnet bedömas ur sin särart. För fortsatt utvecklingen inom bedömning 

måste samtal och diskussioner föras. Både Lindgren (2005) och Zandéns (2010) studier är 

viktiga i debatten när det gäller hur lärare talar om ämne och bedömning i grupper.  När 

lärare inte följer styrdokument utan utgår från rutiner har de gjort avkall på delar av sitt 

professionella uppdrag. 

Begreppen ämnesdidaktik och estetiskt saknades  
Vid utbildningen i Sydafrika använde lärarna sig inte av begreppet ämnesdidaktik. 

Metodiklektionerna innehöll tips och demonstrationer kring material och tekniker samt 

diskussioner och uppgifter om innehållet i styrdokument. Det var planerat från lärarna och 

saknade till stor del någon interaktion med studenterna. Dahlgrens skrift från 1990 är nu 23 år 

och min studie visar att det tar tid att sprida forskning och begrepp. Det kan förklaras med att 

länder alltjämt är isolerade och kämpar med andra stora frågor men resultatet förvånar mig 
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med tanke på att lärarutbildningen i Pretoria hade en stark forskningstradition. Om lärarna på 

en lärarutbildning inte lyfter fram det som skrivits  i de nya styrdokumenten, diskuterar och 

använder nya begrepp leder det tyvärr till att de studerande inte heller får kunskap om 

utvecklingen med risk för stagnation. Gällande didaktiska frågorna Vad, Hur och varför 

saknades varför. Studenter fick veta vad och hur utifrån ett mästare/ lärlings perspektiv där 

lärarnas instruktioner skulle följas men varför ett ämne finns i skolan och hur det ska 

legitimeras diskuterades inte. Det kan möjligen förklaras med att ämnen ses som självklara 

och det inte behövs. 

I lärarkåren var alla konstnärer, på så sätt hamnade ämnets didaktik inom ämnet, i det här 

fallet främst att bli skicklig att hantera material och tekniker, och bildlärarämnet hamnade i 

bakgrunden. Den så kallade metodiken gick ut på att beskriva lämpliga uppgifter för 

elevgrupper och det som kallades reflektion var en beskrivning av lämpliga metoder hämtade 

från lärarens föreläsning eller bok. Med tanke på att det i styrdokument står att utbildning i 

Sydafrika vill utveckla människors kritiska tänkande och förmåga till reflektion hade lärarna 

inte utarbetat något sådant arbetssätt. Det stämmer med Belluigini, 2009; Getuhan, 2010; och 

Meyer m.fl 2010, studier av undervisning i Sydafrika som visar att undervisningen saknade 

interaktion mellan lärare-elev, uppmuntran till kritisk reflektion och plats för kreativa, 

personliga idéer. 

För att nå intressanta ämnesdidaktiska frågor ser jag det som väsentligt att använda sig av 

studenteras frågor kopplat till undervisning. Dahlgren (1990) beskriver just att en god 

lärmiljö uppstår i interaktion mellan lärare och elev. När jag frågade hur de bedömde 

didaktisk progression svarade alla hantverksskickligheten, miss M poängterade mer de 

sociala färdigheterna och Mr. R talade om passionen som en medfödd talang. De skiftande 

svaren från lärarna tolkar jag som att frågan sällan diskuterades. En annan anledning kan vara 

att hög hantverksskicklighet ses som lika med goda lärare. Den som kan sitt ämne väl kan 

även lära ut. Flera studier visar att hantverkskunskaper värderas högt i bedömning oavsett om 

du ska bli konstnär, hantverkare eller lärare (Borg, 2008; Olsson, 2010).  

En annan aspekt som fångat mitt intresse är att lärare bedömer presumtiva kunskaper, man 

tror att vissa kommer bli mycket goda lärare. Det blir problematiskt i jämförelse med 

målskrivningar i kurser och utbildning där det inte finns kriterier som utgår från att studenten 

redan är färdig lärare. Olsson (2010) visade samma resultat gällande blivande musiker, lärare 
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bedömer inte det som sker i kursen just då utan bedömer sådant som tillhör framtiden.  Inom 

estetiska ämnen finns en övertro på medfödd förmåga, det sa även Mr.P. Det blir 

problematiskt när läraren tror på medfödd begåvning och samtidigt har en stark uppfattning 

om sin egen betydelse för att studenten ska lära sig. Det skulle kunna leda till resonemang om 

att den undervisande läraren är onödig. Självklart har vi olika förutsättningar för saker men 

hur hanteras det i en utbildningskontext?  Vid UP frågade inte lärarna studenterna om deras 

tidigare erfarenhet, trots att lärarna sa att de hade medfödd talang, de borde då bjudit in 

studenterna mer för reflekterande samtal för att ta del av den erfarenhet de hade. Situationen 

kan likna, vilket Björklund/Boistrup,(2010) poängterar att utarbetade kriterier kan begränsa 

vad läraren ser och det finns kunskap som går utanför kriterier. Till de olika bildprojektens  

uppgiftsbeskrivningarna  fanns knappt inga instruktioner att studenterna skulle göra några 

didaktiska reflektioner kring läraryrket. Till portfolion skulle det finnas reflektioner och 

beskrivningar som rörde teknik och material lämpligt för skola men frågan om ämnets roll 

och syfte i grundskolan saknades. Inom metodiken hade studenterna skriftliga uppgifter 

kopplade till styrdokument och skulle reflektera kring hur de skulle arbeta i skolan med olika 

områden. Det styrande arbetssättet resulterade i likformighet och små skillnader i studenteras 

projekt medan det i studyguide framstod att studenten skulle utveckla sin egen identitet. Det 

kan tolkas som att studyguide skrivits utifrån bestämda kriterier men lärarna hade inte 

implementerat det i sitt arbetssätt eller diskuterade vad det stod i texten. 

I Sydafrika diskuterade man inte om något var estetiskt eller estetiska ämnen som begrepp 

utan lärare och studenter beskrev ämnen i sin specifika form som: music, visual arts, drama. 

Med tanke på att det finns ett kunskapsområde i deras grundskola som heter Art and Culture 

förvånade det mig att det inte förekom något genomtänkt samarbete kring det estetiska på 

deras lärarutbildning. Det blev således en studie om bild och inte estetämnen i stort. 

Bedömning av produkter 
Vid bedömning av produkt visade det sig vara viktigt med hantverkskunskaperna och 

kunskapen om materialet. Att vara en god hantverkare betydde att komma så nära förlagan 

som möjligt. I relation till Lindströms (2008) fyra produktkriterier (a) Intention med 

produkten, (b) Hantverkskicklighet, (c )Färg, form, komposition, (d) Funktion berördes inte 

studentens intention och inte funktion.  Funktion kan förstås tolkas på olika sätt. Tänkbart är 

att en funktion var att uppvisa sin portfolio för arbetsgivare men det förekom ingen 

diskussion om syftet med deras bilder. Även om lärarna talade om bra/ mindre bra concept så 
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frågade de inte efter studentens intention. I och med att intention inte togs upp krävs det att 

lärarna kan gör bedömning genom att enbart titta på produkten. Utifrån bedömningsaspekter 

kan det då bli missförstånd, studenten kan ha haft en intention som läraren inte uppfattar, 

eller faktiskt saknat intention.  Bildämnet ingår i en sydafrikansk visuell kultur med sitt 

kulturella bildspråk. Under fältperioden besökte jag även en del konstutställningar på 

museum och gallerier. Det var vanligt med kompositioner uppbyggda av kollage, ofta starka 

och skrämmande uttryck, urban miljö varvat med förstörd natur, människors lidande, 

andlighet, symbolik, de afrikanska djuren och spåren efter apartheid återkom som motiv och 

det fanns liknelser med de motiv studenterna arbetade med. Jag kände att det skulle vara svårt 

för mig som utomstående att enbart bedöma produkter utan kriterier eftersom jag var ovan 

vid bildspråket och inte är hemma i kontexten (Bärmark & Foller, 2007). Det ger upphov till 

tankar om vilka erfarenheter jag bär med mig och vilka aspekter vi tänker på oss när vi 

bedömer. Här håller jag med Dahlhaus (1992) som menar att det inte kan bli objektivt när vi 

bedömer konst, vi bär alla på erfarenheter, men det är viktigt att göra erfarenheten synlig, 

problematisera, diskutera och beskriva den. 

Lärarna var mycket måna om att visa upp det bästa, de var måna om utbildningens goda rykte 

och kunna visa ett utsökt hantverk framför individuella uttryck. På så sätt kan man säga att 

bedömningen syftade till en form av urval, vilket är en del av bedömningens syfte (Petterson, 

2011) 

En annan syn på process 
När jag och de tre lärarna diskuterade process i SA betydde det något helt annat än vad vi 

menar i vår undervisning i Sverige. För dem var det själva tillverkningsprocessen och hur 

studenten förstod den. Lärarna förstod vad jag menade med hur vi använder begreppet 

process men svarade att de inte bedömer det. Sett till Lindströms (2005) processkriterier (a) 

Undersökande arbete, (b) Uppfinningsförmåga, (c) Förmåga att utnyttja förebilder, (d) 

Förmåga till självvärdering, är det svårt att säga att något av det fanns med i bedömningen. 

Förmåga att utnyttja förebilder användes frekvent men jag tolkar att Lindström menar att det 

används som inspiration till eget arbete men i Sydafrika var det att rita av så likt som möjligt. 

Däremot är expertkunskapen – att kunna styra processen automatiskt, samt Hetlands m.fl 

(2007) förmågor Habits of Mind mer överensstämmande. Förmågor som: engagemang & 

ihärdighet, att observera, att förstå den omgivande konstvärlden var alla viktiga för lärarna i 

Sydafrika men de kopplade det inte till process. 
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Eftersom ett av målen inom ämnet Arts and Culture i den sydafrikanska grundskolan handlar 

om att utveckla det individuella uttrycket ställer jag mig frågande till varför de studerande i 

så liten utsträckning fick öva det. Lärarna var alla utbildade konstnärer där det individuella 

uttrycket är högst väsentligt. Min tolkning är att de traderar den utbildning de själva 

genomgått, följer en tradition över hur undervisning inom konst ska gå till och inte anpassat 

det till ett lärarutbildningsämne. Lärarna berättade också att arbeta med eget uttryck hade 

kommit sent i deras egna konstutbildningar. 

När lärare bedömer sin egen insats 
I och med att lärarna återkommande rättade till och målade på studenters alster uppfattar jag 

att det finns en normativ föreställning om rätt och fel resultat. Utrymmet för studentens egen 

tolkning var liten. I utbildningens studyguide fanns formulering om möjligheter till 

experimenterande men det följdes inte upp i uppgifterna. Konsekvensen blir att läraren får en 

dominerande maktposition när studenter inte involveras i uppgifter syfte och läraren tydligt 

visar en åsikt om vad som är bra respektive dålig precis som Olsson, 2010 menar varit vanligt 

i konstnärliga utbildningar.  Än mer komplicerat blir det när utförandet faktiskt innebar att 

lärarna till viss del bedömde sitt eget arbete. Hur ska lärare kunna bedöma 

hantverkskicklighet när någon annan gjort delar av arbetet och hur blir det när en extern 

medbedömare ska bedöma ett student arbete där läraren gjort delar. Paralleller kan dras till 

vårt svenska uppsatsskrivande där säkert fler känner igen sig i att man hjälpt studenten 

igenom i alltför stor utsträckning. Genom att rätta till, missar också läraren att få syn på 

studentens kunskaper vilket är meningen med själva bedömningen. Om lärarna frågat 

studenten, hur tror du att du kan få större kontrastverkan eller liknande hade studenten fått 

öva sig i att pröva sina kunskaper och hur de kunde kommuniseras. På så sätt skulle lärarna få 

bekräftelse om deras undervisning och feedback fungerat och kan göra en mer rättvis 

bedömning av vad studenten kan vilket i mycket är bedömningens mening, enligt Dylan, 

(2011) i Pettersson (2011). Det blir svårt att utvärdera om ämnesinnehållet kommunicerats på 

ett sätt som lett till meningsfullt lärande (Dahlgren, 1990). 

Visserligen är det vanligt med demonstrationer i dessa ämnen men då försöker den lärande 

efterlikna läraren. Inom bild och slöjd finns konkreta föremål kvar men tänker man sig en 

liknande situation i musik eller dans blir det problematiskt.  
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Kvalitetskriterier kommuniserades spontant och kortfattat 
Språket är delar av vår personlighet men i sitt arbete bör man använda ett yrkesspråk. Borg 

(2008) menar att lärare i slöjd behöver utveckla ett yrkesspråk och Elsner (2002) talar också 

om estetlärares som utgår från vardagsspråk. Lärarna uttryckte sig ganska olika och för en 

student kan det bli osäkert vad en lärare menar. Ett ord som användes ofta var nice, det kan 

sägas på olika sätt, real nice, thats nice eller upprepande nice, nice men lärarna förklarade 

inte tydligt vad det var som bra. Jag anser precis som Dahlhaus (1992) att det måste få finnas 

utrymme för spontana kommentarer men att du själv ska vara medveten om varför du säger 

det och vad det står för. 

Det finns både likheter och skillnader med Ekström (2008) studie. Kritiken var inte inlindad, 

den var öppen och lämnade sällan förslag på alternativ. Det var dåligt, punkt slut vilket skiljer 

sig från det Ekström fann i sin studie där lärare lindade in kritiken i vaga formuleringar. De 

som fick låga Marks fick minst kommentarer fast de för att utvecklas skulle behöva flest.  

Feedback kom snabbt och var inriktad på produkten vilket tydligt visade vad lärarna 

förväntade sig.  Lärarna pratar om det de ser, de kan säga något som ska förbättras men frågar 

inte efter studentens förslag på variation eller förslag på utveckling. 

Svårigheter att skilja på begrepp och dess användning  
Begreppen summativ, formativ, kriterier, kursplaner, läroplaner – begrepp vilka återkommer 

inom utbildningsfrågor var sparsamt förekommande bland studenter och hos två av lärarna. 

Det stämmer med Borgs (2008) upptäckt att slöjdlärare saknade begrepp för vad de bedömde 

i slöjden. Lärarna använder begrepp de är vana med och överför det till studenterna. Om 

lärare och studenter inte känner till innebörden av begrepp så används de inte. Det är troligt 

att när lärare och elev förstår innebörden av begreppen påverkar det undervisningen och 

bedömningen. Det blir tydligare att klargöra skillnad och se till de olika begreppens funktion. 

Användningen av begrepp som formativ, kriterier, summativ förekom knappt. Däremot 

gjordes återkommande, kontinuerliga bedömningar på ett summativ sätt.  Det kan likna vid 

tron på att återkommande mätningar ska öka resultatet, vilket det inte gör enligt Dylan (2011) 

om det inte synliggör vad lärandet består av.  Resultatet visade att det sällan talades om 

kriterier och de som fanns bestod av ord utan någon röd tråd och hade en otydlig progression 

gällande hur studenten kunde arbeta. Ord som excellent eller bad säger ingenting om hur 

studenten kan utvecklas. 
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Lärarna tyckte bedömning var enkelt 
Lärarna tyckte inte att det var så problematiskt med bedömning. Det var i så fall att gradera 

siffrorna, de ville differentiera studenterna. Att de såg det som enkelt kan troligen förklaras 

med att de följde ett system de var vana vid och använde sig av metoder som gick att mäta. 

Det fanns så att säga ett tydligt önskat resultat. Det stämmer med Gardners (1996) att tittar 

lärare enbart på det yttre så kan man avgöra om målningen är bra utifrån hantering av 

material och teknik när det gäller att få fram något så likt som möjligt. Det blir som 

Lindström (2005a) säger att mäta det som är enkelt istället för det viktiga. Eftersom de var 

konstnärer kände de sig säkra i bedömningen av teknik och materialhantering. Jag drar 

slutsatsen att de utgick mycket från egen erfarenhet, de följde en tradition och var väldigt lite 

involverade i diskussioner kring utbildningsfrågor utanför ämnet. De kände en trygghet i att 

vara fler lärare vilket många forskare bl.a Dylan (2011) och Olsson (2010), lyfter fram som 

viktigt för bedömning med kvalité. Problem handlade om att hantera stora grupper och 

möjligen att man såg problem med någon student som inte vågade stå inför en grupp, då man 

tänkte på det framtida jobbet som lärare vilket också visar att det sällan sker ett 

underkännande av läraregenskapen. 

Resultatet visar att lärarna kontinuerligt arbetade med bedömning, det ingick som en stor del i 

deras arbete och dokumentation av studentresultat var viktigt. Organisationen bygger på 

kontroll och regler och individuella lösningar fick inte stort utrymme. Med tanke på 

Sydafrikas bakgrund är detta inte konstigt då kontroller, regler, mätningar, att 

uppmärksamma och organisera samhället utifrån skillnader varit central.  

Bedömning visades genom siffror, lärarna och studenterna i Sydafrika talade mycket med 

varandra i termer av Marks och inte utifrån kriterier eller kvalitéer. Detsamma gäller väl även 

utbildningssituationen i Sverige där vi kanske säger att  du är G  och det krävs erfarenhet och 

en utveckling av begreppsanvändning som kan beskriva betyg med kvalitetskriterier. 

Att bedöma färdigheter och inte person 
I Sverige har personliga egenskaper som flit, närvaro, engagemang varit förekommande inom 

bedömning och återigen hörs röster inom politik att införa omdöme för ordning och skolk ska 

skrivas in i betygen. Senare tids arbete med individuella utvecklingsplaner har tydliggjort att 

det är kunskaper som ska bedömas men förändring tar tid. Många lärare inom estetiska och 

praktiska ämnen ser svårigheter med att arrangera bedömningssituationer där kunskapen kan 
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bedömas direkt på grund av minskad tid tillsammans med studenterna. Färdigheterna märks i 

samtal och i det skapande arbetet och det gäller att kunna arrangera lämpliga metoder 

Ekströms (2007) exempel där läraren mycket generellt talar om produkten och faktiskt 

kopplar det till hur personen kan tänkas använda den, som present eller liknande efter 

redovisning visar inte någon bedömning om kunskaper varken ur produkt eller 

processperspektiv – utan föremålet får en vidare innebörd av dess privata användning. 

Lärarna i SA talade mycket om hur viktigt det var att studenten var engagerad men oftast i 

termer av att gå in för att lära sig tekniken. Hur studenten resonerade kring didaktiska frågor 

berördes knappt. Paralleller kan dras till Lindberg-Sand (2011) kritik mot högskoleverket sätt 

att bedöma utbildningars kvalité genom att titta på uppsatser, många lärarutbildare känner 

också igen sig, är det de studenter som skriver bäst uppsats som blir de mest lämpliga lärarna. 

Högskoleutbildningar i olika länder har utbyte av varandra 
Under fältarbetet märkte jag att vi som lärare brottades med liknande problematik. 

Arbetsvillkoren i Sydafrika var en intern miljö utan mycket samverkan, ämnestiden skulle 

kortas, lokaler och anslag skulle minska, lärarna hade kortare vikariat och krav ställdes på 

lärarna att meritera sig akademiskt. Lärarna hade en tydlighet i sin bedömning jag tyckte var 

bra. Det betyder inte att det de sa var bra men de undvek inlindad kritik och berättade rakt, 

tydligt och sakligt, vilket var produktivt. De lade ned mycket tid med att träffas och göra 

gemensamma bedömningar. Det blir inte ett personligt tyckande från en lärare och studenter 

kan säkerligen känna sig tryggare i att det är mer objektivt. Däremot utgick de mer från 

checklistor och utvecklade på så vis inte en yrkeskunskap som Lindström (2005) menar 

behöver ha tydliga mål och kriterier att förhålla sig till. Det är bra att lärare kommer från 

olika traditioner vid bedömning och kan ha en individuell stund med enskild student. 

Däremot anser jag att vi vid vår lärarutbildning kommit mycket längre när det gäller det 

ämnesdidaktiska perspektivet mot att bedöma det som studenterna ska bli, nämligen lärare. 

Att vi ser till individernas utveckling, tar med studenter intention, frågor, reflektioner och 

personliga uttryck ingår i ett demokratiskt utbildningssystem. För att utveckla kritiska tänkare 

behövs ett arbetssätt som gynnar det. Att möta en annan kultur innebär att man ställer frågor 

till sin egen kultur, en fråga jag ställer mig är hur samstämmigt det ser ut i vår utbildning med 

kursplaner, uppgifter, kriterier och bedömning – något som haltade i Sydafrika. Under våra 

intervjuer säger lärarna att man skulle låta studenter göra mer självbedömningar och låta dem 
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reflektera mer kring sitt projekt. De säger att det verkar intressant med vår syn på process och 

skulle vilja få fram studenters egna åsikter mer. 

Vidare forskning 
Uppsatsen kan förhoppningsvis bidra till att diskutera sambandet mellan undervisning - dess 

styrdokument och hur det bedöms kopplat till ämnesdidaktiken frågor. Det visar att det inte är 

så enkelt att samordna olika delar och förhållandet mellan innehåll, kommunikation och 

legitimet. Den har riktat ljuset mot konkreta situationer utifrån lärarna och deras 

kommunikation och åsikter om bedömning. För vidare forskning skulle det vara intressant att 

studera studenter och deras uppfattning. Med tanke på att de i Sydafrika ofta pratade och 

jämförde sina Marks, vilket jag även tror att de gör här verkar bedömning uppta mycket av 

studenters tankar och diskussioner med varandra. I vilken utsträckning pratar studenter om 

bedömning och på vilket sätt? Hur uppfattar de bedömningsgrunder och kvalitétskriterier, 

tycker de att lärare bedömer ”rätt” saker och på vilket sätt påverkar det deras arbete är frågor 

som vore intressant att gå vidare med.  

Att komma i ett paradigmskifte 
Jag kom mitt i en period av förestående förändringar. Lärarna ursäktade sig flera gånger att 

de var upprörda och kände en oro inför framtiden. Utbildningen skulle förändras, de skulle få 

mindre undervisningstid med studenterna och färre lokaler och kurskoordinatorn, Mr.R  

påbörjade  sina PhD studies Vid ett tillfälle när jag besökte hans rum för att ställa några 

fördjupande frågor visade han mig sin mindmap kring hans forskningsfråga som rörde 

bildlärarrollen. Han har gjort en skiss över två olika lärartyper med definitoner av begrepp. 

Den ena bildläraren var formell och den andra var den multimodala, sociokulturella 

bildläraren och han säger att han är mitt i ett jobbigt tänkande. Vi har gjort sådär, säger han 

och pekar på den formella läraren, den som kopierar men studenterna vet inte varför de gör 

det. Miss M kommer in och Mr R säger: “You know, we have done completely wrong”. Jag 

säger, vem säger det? – “Yes, the head of department, my tutor says that this is not ingoing 

with the new curriculum. She says that the multimodal teacher fits better with the new 

curriculum and we can’t teach as we have done. I mean when I see miss D things, its perfect 

and good stuff but the students do not ask why, they don’t have the passion and 

understatement, they do it because they must.” - och han pekar på sin mindmap med den 

formelle läraren 
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Situationen visar att vi påverkar varandra, i samtal och intervjusituationen kan reflektion ske, 

det uppstår frågor och funderingar. I ett fältarbete blir du ifrågasatt och du har med dig frågor 

hem. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 Sydafrika – en beskrivning av landet 
För att få en förståelse för fältarbetet väljer jag att ge en kort beskrivning av landet. Sydafrika 

är starkt präglat av sin historia. Den svarta befolkningen har levt under förtryck av holländska 

och brittiska kolonisatörer i flera hundra år. Historiska konflikter om mark och råvaror gör att 

det finns spänningar mellan britter och boer, vilka huvudsakligen är ättlingar till holländare. 

Kulmen på förtrycket blev införandet av apartheidlagarna vilka instiftades av 

nationalistpartiet 1948. En rad bestämmelser för rasåtskillnad infördes. Bland annat tvingades 

svarta att alltid bära pass, förbjöds att vistas på vissa platser och giftermål mellan raser var 

otillåtet. Det inrättades särskilda bantustater dit tusentals människor tvångsförflyttades från 

sina hem med följd att vänner och familjer splittrades. Männen arbetade i gruvor och andra 

industrier långt från sina hem och kvinnor och barn blev ensamma kvar. Under apartheidåren 

fördes en befrielsekamp från olika parter där African National Congress - var det största. 

Under år av sanktioner och påtryckningar från andra länder upphörde apartheid 1991, innan 

dess hade vissa av apartheidlagarna successivt avvecklats, 1994 hölls de första demokratiska 

valen med ANC som stora vinnare och Nelson Mandela blev landets president.  Idag, 2013 

leds landet av presidenten Jacob Zuma, ett land som brottas med hög arbetslöshet, stor 

kriminalitet, korruption och splittringar inom det dominerande ANC.  I landet bor det ca 50 

miljoner invånare, en osäker siffra på grund av illegal invandring från andra afrikanska 

länder. Det sker också en stor utflyttning av välutbildade och/eller ekonomiskt starka vita 

familjer på grund av svårigheter att få arbete samt rädslan för våld (Sperling, 2010; SIDA, 

2011). 

Sydafrika är delat i nio provinser vilka skiljer sig när det gäller vegetation, väder, 

infrastruktur, befolkning och ekonomi. Provinsen Gauteng är Sydafrikas minsta och 

folktätaste provins med ca 11 miljoner invånare, där ligger landets största stad Johannesburg 

och huvudstaden Pretoria. Provinsen hette tidigare Transvaal och är hemvist för många boer.  

Gauteng är centrum för industri, ekonomi, politik, utbildning och lockar till sig mycket 

människor. Kåkstäderna breder ut sig runt storstäderna, kriminalitetet är hög och trafiken och 

folklivet är intensivt i detta storstadsområde. 

Sydafrika kallar sig för regnbågsnationen vilket symboliserar att människor oavsett ursprung 

skall kunna leva sida vid sida med samma möjligheter. Av befolkningen är ca 80 % 
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afrikaner/svarta, 10 % vita, 5 % indier, 5 % färgade, de färgade kommer främst från Indien 

och Malaysia. Bland de vita är 30 % britter och 70 % boer och det är svårt att beskriva vad 

som kännetecknar en sydafrikan (Sperling, 2010). Människor i Sydafrika pratar om och med 

varandra som svarta, vita eller färgade på ett naturligt sätt. De frågar exempelvis; känner du 

till den där svarta killen eller är det bara vita människor som bor där eller det där är ett 

riktigt Boerställe. Denna identifiering av människor är ständigt närvarande. Mina informanter 

berättade att man kvoterar efter hudfärg inom arbetsliv, politik och i viss mån utbildning. 

I Sydafrika finns elva godkända nationella officiella språk som härrör från olika folkgrupper 

men engelskan är det klart dominerande språket när det gäller offentlig kommunikation och 

media trots att endast 8 % som har det som modersmål. Det största språket är Zulu vilket talas 

av nästan en fjärdedel av befolkningen, därefter kommer Xhosa och Afrikaans, vilket är ett 

språk utvecklat av boerna. Inom Universitet i Pretoria var all offentlig kommunikation 

skriven på afrikaans och engelska. De flesta studenter och lärare hade afrikaans som 

modersmål och talade det med varandra. Undervisningen ska vara på engelska men det 

förekom att lärarna talade afrikaans, särskilt i enskild kommunikation med studenter.  
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BILAGA 2 - Intervjufrågor till lärare 
 

How do you assess the students work 

(Process, product, the teaching part) 

 

What is that control or decide the assessment 

(national criteria’s, criteria`s of the course) 

 

In what way does the student get feedback? 

 

What is the different between experts compare to a novice student. 

(Process, product) 

 

How do you assess the progression? 

 

What do you think is the purpose with assessment? 

 

In what way do you discuss the assessment among your teachers? 

 

What kind of dilemma do you handle during assessment? 
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BILAGA 3 -Studentprojekt, År 2, foto av Ingrid Bergqvist 
   

 

Design with Gouache  3-dimensionell, Plaster 

 

 

Printing with many colours 
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BILAGA 4- Studentprojekt, År 3, foto av Ingrid Bergqvist 

 

Printmaking with structure 

 

 

Pastelldrawing 
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