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Förord
Skolverket har under vårterminen 1998 genomfört en första större nationell utvärdering
med utgångspunkt i de nya läroplanerna, Lpo94 och Lpf94. Projektet bär namnet
"Utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål" (US98). Utvärderingens
samlade resultat redovisas i en huvudrapport med samma namn (Skolverkets rapport nr
175).
Läroplanerna betonar ett flertal centrala kompetenser eller kunskapsområden, i vissa fall
ämnesövergripande sådana. Utvärderingen är inriktad mot en bedömning av några av
dessa: Att se sammanhang och kunna orientera sig i omvärlden, Att göra medvetna etiska ställningstaganden, Att förstå och tillämpa demokrati, Skapande förmåga, och
Kommunikativ förmåga. Studierna har genomförts i form av fem delprojekt, vilka av
Skolverket har valts ut och givits i uppdrag att självständigt genomföra utvärderingen
inom respektive kunskapsområde, dvs. utveckling av mätinstrument och bedömningsmetoder, datainsamling, analys och avrapportering.
De fem delprojekten, vilkas resultat redovisas i var sin underlagsrapport, kallas "Tema
tillståndet i världen", "Den medborgerligt-moraliska aspekten av SO-undervisningen i
grundskolan och gymnasieskolan", "Skolan inifrån", "Portföljvärdering av elevers skapande i bild" och "Kommunikativ förmåga i främmande språk". I en sjätte underlagsrapport kallad "De bärande idéerna", finns en närmare presentation av de tankegångar
och överväganden som har styrt uppläggningen och genomförandet av Skolverkets
projekt "Utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål".
I föreliggande underlagsrapport redovisas delprojektet "Portföljvärdering av elevers
skapande i bild". En projektgrupp vid Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för
Bild, Drama, Idrott och Musik, har i detta delprojekt utvärderat kunskapsområdet
"Skapande förmåga". Till underlagsrapporten bifogas också en CD-ROM-skiva, där
såväl metodik som resultat åskådliggörs. Lars Lindström har varit delprojektledare, och
medarbetare har varit Catharina Elsner och Leif Ulriksson. Andra som bistått delprojektet är Terese Isaksson, Gunnar Zetterberg, Kjell Härlin, Claes-Göran Wiezkos, Thor
Thoresen, Erik Sterneberg och Charles Szabo. Delprojektgruppen har självständigt svarat för uppläggning, datainsamling, analys, värdering och rapportering.
I Skolverkets projektgrupp har ingått Sten Söderberg (projektledare), Bengt Fredén, Oscar Öquist, Aina Tullberg, Sverker Härd, Bengt Andersson, Christian Lundahl och Johanna Freed. Inom Skolverket har Sten Söderberg varit närmast ansvarig för kontakterna med delprojektet "Portföljvärdering av elevers skapande i bild".
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Underlagsrapporten vänder sig i första hand till verksamma lärare och rektorer, men
också andra med intresse för skolans undervisning i Bild och för frågor kring skapande
förmåga i vidare bemärkelse. Det är Skolverkets förhoppning att de erfarenheter och
metoder som redovisas i underlagsrapporten kan fungera som inspirationskälla och stimulans i den egna verksamheten och i fortbildningssammanhang.
Stockholm i september 1999
Staffan Lundh

Sten Söderberg

Avdelningschef

Projektledare
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Sammanfattning
Bakgrund och syfte
Skapande förmåga tillhör de centrala kompetenser som lyfts fram i det inledande avsnittet om skolans uppgifter i Lpo 94. Läroplaners allmänna formuleringar om vilken
människa, vilken kunskap eller vilket samhälle skolan skall främja, har i debatten ofta
kallats "poesidelen". Man har ansett att det rör sig om höga ideal, som ingår i retoriken
om skolan, men som är diffusa till sin karaktär och svåra att omsätta i skolans vardag.
Vad är egentligen skapande förmåga? Är det något man kan sätta ord på? Kan det läras
ut? Och kan det i så fall utvärderas? Kan man värdera skapande förmåga och andra
centrala kompetenser som moralisk mognad, demokratiskt sinnelag, miljömedvetenhet
och kommunikativ förmåga? Bygger inte bedömningen av sådana kompetenser, som
alla betonas i den senaste läroplanen, på subjektivt tyckande? Och sker det förresten
någon utveckling? Den gängse uppfattningen är ju att små barn är mer kreativa än äldre,
att de har större sinne för rättvisa, osv.
Skolverkets utvärdering av skolan 1998 öppnade en möjlighet att undersöka frågor av
detta slag. Tidigare s.k. nationella utvärderingar hade varit breda undersökningar bestående av enkäter, attitydformulär och skriftliga prov vars främsta syfte var att bedöma
elevers kunskaper, färdigheter och värderingar inom olika ämnen i vissa årskurser.
Skolverket var denna gång i stället intresserad av att få ett antal fördjupade studier av
övergripande kompetenser i läroplanerna, särskilt kompetenser som kräver metodisk
utveckling och nytänkande för att kunna utvärderas på rätt sätt. Studierna skulle omfatta
flera skolår inom grundskola och gymnasieskola för att ge kunskap om hur kompetenserna utvecklas över tid. De skulle vidare ta upp hur undervisningens villkor påverkar
denna utveckling. Slutligen önskade Skolverket att studierna som ingick i projektet
skulle utveckla metoder att utvärdera skolan som kan användas både på nationell och
lokal nivå, dvs. i kommuner och på enskilda skolor.
Studien Portföljvärdering av elevers skapande i bild ingår som en av fem delstudier i
Skolverkets projekt "Utvärdering av skolan 1998 med avseende på läroplanernas mål".
Undersökningen har två huvudsyften. Det ena är att ge en flerdimensionell beskrivning
av den skapande förmågans utveckling över olika skolår och under olika villkor. Det
andra är att pröva nya utvärderingsmetoder och presentera elevbeskrivningar avsedda att
underlätta för skolor och kommuner att tillämpa portföljvärdering och kriterierelaterad
bedömning enligt de principer som föreskrivs i det nya betygssystemet för grundskolan
och gymnasieskolan. Fyrtiosex elevportföljer med bildkollektioner, loggböcker, autentiska videointervjuer, förebilder, resultat av intern och extern bedömning jämte bakgrundsfakta om eleven, läraren, bildtemat, klassen och skolan, har dokumenterats i en
CD-ROM-skiva, som bifogas denna rapport. Elevportföljerna illustrerar bland annat hur
kompetensnivåer på skilda kriterier kommer till uttryck i bildskapande under olika skolår, i grundskola och gymnasieskola samt i vanliga klasser och profilklasser.
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Undersökningen strävar efter att bedöma såväl produkter av elevers skapande som elevers skapande processer, dvs. deras sätt att förverkliga vad de har i tankarna och reflektera över sitt arbete. Ämnet har därför avgränsats till att omfatta (a) en värdering av
portföljer med elevers arbeten och reflektioner, (b) en längre observationsperiod än vad
som är brukligt samt (c) elevers arbete inom ett öppet bildtema. Värderingen av en elevs
skapande förmåga grundar sig alltså inte, som i tidigare utvärderingar av bildämnet
1989 och 1992, bara på det färdiga resultatet av hennes arbete. Underlaget utgörs av en
hel portfölj som förutom slutprodukten innehåller bland annat skisser och utkast, reflektioner i loggböcker, förebilder som verkat inspirerande samt videobandade intervjuer om 10-15 minuter per elev. I tidigare utvärderingar av bildämnet har materialet som
skulle bedömas samlats in vid endast ett lektionstillfälle. Portföljerna i denna undersökning har ställts samman under en period på mellan 10 timmar (grundskolan) och 30
timmar (gymnasieskolan). Eleverna har under denna tid arbetat inom ett av läraren valt
bildtema av relativt öppen natur, dvs. det har inte haft någon given lösning utan har
kunnat angripas på skilda sätt.

Kriterierelaterad bedömning
I studien medverkade sammanlagt 17 skolor och 22 lärare för lika många klasser under
det andra, femte och nionde året i grundskolan samt under det avslutande året eller avslutande kurser i gymnasieskolan, estetiska programmet. Av de 480 uttagna eleverna
finns fullständiga data för 458. Det femprocentiga bortfallet förklaras av främst praktiska svårigheter att få till stånd en videointervju. Huvudundersökningen utfördes under
vårterminen 1998 i Jönköping (tolv grundskoleklasser) och Stockholm (sex gymnasieklasser, två profilklasser och två vanliga klasser i grundskolan). Den föregicks av en
pilotstudie höstterminen 1997 i vilken 15 lärare och ca 300 elever deltog.
Alla medverkande lärare deltog i en obligatorisk introduktionskurs i portföljvärdering,
omfattande en heldag vardera som inledning till pilotstudien respektive huvudundersökningen. De fjorton av huvudundersökningens lärare som deltog i pilotstudien fick härigenom ytterligare omfattande träning, eftersom det till uppgiften hörde både att värdera
samtliga elevers portföljer i den egna klassen och att vara medbedömare till en annan
klass på samma stadium. Av de lärare som rekryterades först till huvudundersökningen
hade flera egen erfarenhet av att värdera portföljer med hjälp av kriterier.
De kvaliteter som eftersträvas i skapande arbete låter sig knappast objektivt mätas. Men
detta hindrar inte, som John Dewey (1934) påpekar i Art as Experience, att vi med hjälp
av olika kriterier kan bedöma de kvaliteter vi värdesätter i en målning eller, för den delen, i en uppsats, ett naturvetenskapligt experiment eller en historisk undersökning. Bedömning med kriterier kräver personligt omdöme, förmåga att argumentera för en
ståndpunkt och insikt i vilka kvaliteter som är betydelsefulla inom en viss genre eller ett
bestämt kunskaps- och färdighetsområde. Det är lätt att räkna upp sådant som man vill
att eleverna ska lära sig i till exempel bildämnet; det är betydligt svårare att urskilja ett
fåtal dimensioner som är av avgörande betydelse för elevers skapande förmåga.
I projektet har vi prövat sju kriterier. Tre av dessa avser färdiga produkter, fyra gäller
arbetsprocessen. Urvalet grundar sig på mål som formulerats i de nya läroplanerna, på
kvaliteter som värderas i konstvärlden samt på forskning om den skapande processen.
Produktkriterierna omfattar: (1) förverkligande av intentionen med bilden (eleven upp-

6

når det som han eller hon har avsett); (2) färg, form och komposition (kan framkalla
önskade effekter med hjälp av visuella element och principer); (3) hantverksskicklighet
(behärskar material och tekniker). Processkriterierna beskriver: (4) undersökande arbete (är uthållig, ger inte upp inför svårigheter); (5) uppfinningsförmåga (ställer problem, prövar nya lösningar); (6) förmåga att utnyttja förebilder (söker aktivt upp och
utnyttjar förebilder); (7) förmåga till självvärdering (beskriver och reflekterar över olika
kvaliteter i arbetet). Härtill kommer (8) ett sammanfattande, helhetsbetonat omdöme i
vilket läraren väger in uppgiftens svårighetsgrad, elevens förmåga till självständigt arbete och annat som är av betydelse.
Samtliga elevportföljer har bedömts både av den undervisande läraren och av en lärare
från en annan skola. Bedömarna har för varje kriterium haft att välja mellan fyra nivåer,
med "plus" och "minus" (dvs. en tolvgradig skala), som beskrivits i en handledning.
Nivåbeskrivningarna svarar mot den utveckling från novis till expert som tecknas av
bröderna Dreyfus (1986) i Mind over Machine. Utvecklingen går från att lösa enkla
uppgifter med stöd till att ge sig i kast med komplicerade problem på ett sätt som vittnar
om självständighet och säkerhet. Denna karakteristik gäller särskilt om processkriterierna. På den lägsta nivån förekommer uttryck som att eleven "gör bara det som läraren
kräver". På nästa nivå sägs att eleven kan värdera sitt arbete "med viss hjälp" samt "ta
ett problem som läraren funnit och förändra det en smula". På den högsta nivån utvecklar eleven arbetet på egen hand, finner själv problem att lösa, söker aktivt upp förebilder, kan motivera sina värdeomdömen, m.m.

Granskning av utvärderingsmetodiken
Trots att den undervisande lärarens och medbedömarens skattningar ägde rum oberoende av varandra, visade redan pilotstudien höstterminen 1997 på en mycket hög samstämmighet. Överensstämmelsen var särskilt hög i fråga om bedömningar av elevers
hantverksskicklighet och deras förmåga till visuell gestaltning med hjälp av färg, form
och komposition. Processkriterier vållade emellertid större problem än produktkriterier.
Detta gäller särskilt om förmågan att utnyttja förebilder och förmågan till självvärdering. Lärarnas skattningar visade på en tydlig progression av den skapande förmågan
från tidigare till senare år i grund- och gymnasieskolan. De flesta elever under det femte
skolåret befann sig på undre delen av samtliga skattningsskalor (kriterier), medan eleverna under det nionde skolåret fanns samlade kring mitten och gymnasieeleverna på
skalornas övre del.
Av pilotstudien drog vi slutsatsen att de valda kriterierna och nivåbeskrivningarna på ett
tämligen tillförlitligt sätt ringade in den kompetens vi ville beskriva. Problemen att
skatta processkriterier på ett tillförlitligt sätt, antog vi var en följd av att lärarna enbart
haft elevernas loggböcker som grund för att dra slutsatser om hur dessa tänkt och gått
tillväga. I synnerhet medbedömare som inte träffat eleverna hade därmed ett ganska
bristfälligt underlag. Detta påverkades dessutom av elevers vana och förmåga att formulera sig i skrift.
I huvudundersökningen, vårterminen 1998, kompletterade vi därför portföljerna med de
tidigare nämnda videobandade intervjuerna, som var avsedda att belysa elevernas intentioner, arbetsprocess och förmåga till självvärdering. Elevintervjuerna, i kombination
med den träning i att bedöma som lärarna fått i samband med pilotstudien, har medfört

7

att omdömena blivit mer samstämmiga, särskilt i fråga om processkriterierna. Av 3.074
jämförelser mellan undervisande och medbedömande lärares skattningar stämmer 78
procent överens (< 2 steg på en tolvgradig skala); övriga avvikelser mellan bedömarna
är små och i det närmaste normalfördelade.
Processkriterier sägs ofta vara väsentliga, men de specificeras sällan och blir än mer
sällan föremål för formell bedömning. Resultatet av vår studie talar emot uppfattningen
att sådana kriterier till sin natur skulle vara svåra eller omöjliga att bedöma. Men det
visar också att processvärdering kräver att elevens tankar görs tillgängliga på ett tydligare sätt än vad som vanligen sker.
En hög korrelation mellan oberoende bedömare är ett nödvändigt, men inte tillräckligt
villkor för att omdömen skall anses tillförlitliga. Ett annat villkor är att skattningarna på
olika kriterier är oberoende. Vardagliga erfarenheter och empiriska rön från ett par liknande studier (Hargreaves m.fl. 1996; Kårpåti m.fl. 1997) riktade vår uppmärksamhet
mot risken att både undervisande lärare och medbedömare bildar sig ett allmänt omdöme om en elevs arbete och sedan låter detta färga av sig på bedömningen av varje enskilt kriterium. En felbedömning som beror på att man påverkas av andra egenskaper
hos den eller det man bedömer kallas haloeffekt. Om lärare som bedömer en elevs
"uppfinningsförmåga" inte kan frigöra sig från, till exempel, hur bra den färdiga produkten ser ut, kan man säga att det förekommer en sådan bedömareffekt. Det är, i så
fall, visserligen fortfarande intressant att undervisande lärare och medbedömare har en
liknande helhetsuppfattning, men deras bedömning av varje enskilt kriterium blir mindre värd.
Vi har studerat förekomsten av haloeffekter empiriskt med hjälp av faktoranalys samt en
kombination av "horisontell" och "vertikal" bedömning. Som nämnts ovan, har undervisande lärare och medbedömare bedömt en portfölj i taget på samtliga kriterier samt
avgivit ett sammanfattande omdöme. En sådan bedömning kallar vi horisontell. Vid en
alternativ, vertikal bedömning tar man i stället ett enda kriterium, t.ex.
"Uppfinningsförmåga", som utgångspunkt för att studera ett flertal portföljer. Om olika
personer får i uppgift att svara för skilda kriterier blir sannolikheten för oberoende
skattningar större. De samband som uppkommer blir mindre känsliga för den felkälla
som haloeffekter utgör.
Vi rekryterade 30 studenter som genomgått utbildning till bildlärare under minst två år
till att genomföra en vertikal bedömning av portföljer från det andra, femte och nionde
skolåret (exkl. profilklasser). Efter en introduktionsdag med träning i portföljvärdering,
tillbringade varje bildlärarstuderande två heldagar med att utifrån ett enda kriterium bedöma ett stort antal portföljer, inkl. videoband. Portföljerna var avidentifierade och placerade i slumpmässig ordning för att försvåra en bestämning av elevernas ålder. Sammanlagt blev 144 portföljer bedömda på detta sätt, dvs. av en student för varje kriterium. Den vertikala värderingen av varje portfölj tog cirka två timmar och tjugo minuter i
anspråk.
Denna ytterst tidsödande procedur visade sig ändå vara en god investering. En faktoranalys gav stöd åt antagandet att en haloeffekt gör sig gällande vid horisontell bedömning. De medverkande lärarna visade sig alltså ha svårt att hålla isär de olika kriterierna.
Med vertikal bedömning, dvs. med mer oberoende skattningar, fick vi däremot två huvudfaktorer: "produktkriterier" och "processkriterier". Samtliga processkriterier hade
starka laddningar i en och samma faktor, vilket även gällde om produktkriterierna. Ing-
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en av de sju process- och produktkriterierna föreföll vara flerdimensionell, dvs. vara
uttryck för kvaliteter hos både process och produkt. Utfallet stöder antagandet, som ligger till grund för denna studie, att skapande i bild rymmer två separata huvuddimensioner som bör uppmärksammas när man bedömer elevers arbete. Resultatet visar samtidigt att lärare behöver träning i att ta hänsyn till ett kriterium i taget för att kunna utvärdera skilda kvaliteter i den egna undervisningen och ge relevant feedback till eleverna.

Den skapande förmågans utveckling
Det insamlade materialet har bearbetats med hänsyn till elevernas skolår, skolform
(grundskola/gymnasieskola), kön, sociala bakgrund, fritidsvanor och pedagogiska villkor (vanliga klasser/profilklasser). Ett huvudresultat av studien är att medan elever i
grundskolan tycks göra bättre bilder ju längre tid de gått i skolan så stagnerar de, eller
uppvisar endast obetydliga förändringar, i fråga om processkriterier som har att göra
med förmågan att arbeta självständigt, värdera sitt arbete, osv. (Tabell 1; Figur 1). Dessa
skilda mönster svarar mot var och en av de båda huvuddimensioner av den skapande
förmågan som utkristalliserades i samband med faktoranalysen.
Eftersom det i sista hand är produkterna av den skapande processen som brukar räknas,
ligger det nära till hands att ifrågasätta processkriteriernas relevans. Om produkterna
blir bättre efterhand, spelar det då någon roll hur de kommit till? För att besvara frågan
måste man studera processkriteriernas innebörd. Resultatet beträffande undersökande
arbete visar att den genomsnittlige eleven under de tidigare och mellersta skolåren
"prövar egna lösningar och angreppssätt, men utvecklar dem inte vidare" (Nivå 2). Detsamma gäller om pojkar under de senare åren i grundskolan, medan flickorna nu börjar
vidareutveckla de angreppssätt som de valt (Nivå 3). Vad uppfinningsförmågan beträffar, gäller om de flesta elever, oavsett skolår och kön, att de "kan ta ett problem som
läraren formulerat och förändra det en smula"; de visar också "ansatser till att experimentera" (Nivå 2). De ställer sig däremot inga egna problem att lösa och har inte heller
börjat experimentera mer regelbundet (Nivå 3).
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Figur 1. Medianvärden på kriterier på skapande förmåga i bild i grundskolan. Bedömare: bildlärarstuderande (enskilda kriterier) och undervisande lärare (sammanfattande omdöme).
Kriterier: 1. Förverkligande av intentionen, 2. Färg, form och komposition. 3. Hantverksskicklighet.
4. Undersökande arbete. 5. Uppfinningsförmåga. 6. Förmåga att utnyttja förebilder. 7. Förmåga till
självvärdering. 8. Sammanfattande omdöme.

Tabell 1. Medianvärden på kriterier på skapande förmåga i bild i grundskolan. Bedömare: bildlärarstuderande (enskilda kriterier) och undervisande lärare (sammanfattande omdöme).

Flertalet elever i grundskolan har inte heller en särskild utvecklad förmåga att utnyttja
förebilder. De "visar intresse för andras bilder som de själva eller läraren funnit", men
de "nöjer sig med att kopiera dem" (Nivå 2); de söker inte aktivt upp bilder för att få
uppslag och klarar inte heller av att välja ut vad de kan dra särskild nytta av (Nivå 3).
Bedömningen av förmågan till självvärdering innebär att de flesta elever i grundskolan
"med viss hjälp" kan peka ut starka och svaga sidor i det egna arbetet (Nivå 2); de klarar
däremot inte av att göra detta på egen hand eller att "välja ut skisser, utkast och arbeten
som belyser den egna utvecklingen".
Granskningen av processkriteriernas innebörd visar att dessa faktiskt har betydelse i sin
egen rätt. De visar hur väl undervisningen uppnått det övergripande mål vilket kan beskrivas som en utveckling från att lösa enkla uppgifter med stöd till att ge sig i kast med
komplicerade problem på ett sätt som vittnar om självständighet och säkerhet. Detta är
själva kärnan i utvecklingen från lärling till mästare, från novis till expert inom ett område. Med den terminologi som förekommer i förarbetena till de nya läroplanerna, kan
vi säga att eleverna tillägnar sig vissa kunskaper och färdigheter i hur man gör bilder.
De utvecklar däremot inte den förståelse och förtrogenhet som krävs för att tillämpa vad
de lärt sig i nya situationer eller lita till sitt eget omdöme.
Kriterierelaterad utvärdering, tillämpad av lärare och elever, kan bidra till att uppmärksamma skapandets processdimension och sätta ord på den "tysta" kunskap som dessa
kriterier belyser. Detta är en av fördelarna med att i undervisningen tillämpa en form av
portfölj värdering som tar hänsyn till såväl produktens eller problemlösningens kvalitet
som till förmågan att reflektera över arbetet samt välja ändamålsenliga metoder, uttryck
och innehåll. En elev med god förmåga att resonera och välja arbetssätt kan nämligen
lämna ifrån sig ett slarvigt och bristfälligt arbete, medan en mindre medveten elev kan
göra ett noggrant och felfritt arbete, även om det är enkelt. Med en allsidig bedömning
får bägge eleverna såväl erkännande som stöd att komma vidare.
Vi fann inget samband mellan elevernas sociala bakgrund och deras bildskapande förmåga. Däremot visade det sig att flickor lyckades något bättre än pojkar på samtliga
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kriterier, oavsett skolår eller skolform (grundskola/gymnasieskola). Pojkarna tycks halka efter särskilt under de mellersta åren i grundskolan. Mellan andra och femte skolåret
uppvisade de minimala framsteg på produktkriterierna medan de gick tillbaka på flertalet processkriterier. Vår undersökning av elevernas fritidsvanor bekräftar den allmänna
föreställningen att flickor är mer intresserade av att teckna och måla än pojkar och att
pojkar sitter oftare vid datorer och gör bilder än flickor. Kanske skulle utfallet av vår
studie sett annorlunda ut om lärarna gett eleverna i uppgift att arbeta med bildprogram
på datorer i stället för att teckna, måla och göra collage. Det är möjligt att en mer varierad undervisning, med större utrymme för de nya bildmedierna, har större utsikter att
fånga pojkarnas intresse.
Slutligen var vi intresserade av att jämföra vanliga klasser i grundskolan med profilklasser, dvs. klasser som arbetar under särskilt gynnsamma villkor. Vi valde därför ut två av
Stockholms Bild och Formklasser, en vardera från det femte respektive nionde skolåret.
Resultatet visar, inte särskilt förvånande, på stora skillnader i resultat mellan dessa klasser och vanliga klasser. Mer anmärkningsvärt är det relativt begränsade försteget på
processkriterier för profilklassen under det femte skolåret. Läraren kommenterade: "Jag
tyckte förut att mina elever ofta låg i nivå med gymnasieelever, men nu sedan jag fått
erfarenhet av portfölj värdering och börjat se mer till elevernas arbetsprocess har jag insett att de trots allt bara går på mellanstadiet." Vid grundskolans slut är skillnaden dramatisk mellan profilklassen och en vanlig klass, särskilt med hänsyn till processkriterierna. Detta kan förmodligen till väsentlig del förklaras av de särskilda förutsättningar
som Stockholms Bild och Formklasser erbjuder, bland annat genom att "barnen ges
både tid och möjlighet att fördjupa sig i och slutföra sitt arbete" och genom att lärarna,
som arbetar i halvklass, "för ständiga samtal kring elevernas arbeten under arbetsprocessen".
Under våren 1999 fick vi tillgång till 32 portföljer som samlats in på sex förskolor i
Stockholmsområdet (E. Thörnqvist, opublicerade data, 1999). Dessa portföljer dokumenterar femåringars produkter (resultat) och process (sättet att arbeta) med samma
metod som den vi använt oss av inom projektet "Utvärdering av skolan 1998". De gav
oss en möjlighet att jämföra förskolebarns bildskapande med skolbarns. En sådan jämförelse har särskilt intresse eftersom det, enligt en vanlig uppfattning, sker en försämring av barns bilder och en nedgång i deras bildskapande förmåga ungefär samtidigt
med att de börjar skolan. Femårsåldern har beskrivits som kreativitetens "guldålder",
dvs. en period av skaparkraft som endast konstnärer förmår överträffa senare i livet. Vår
jämförelse mellan femåringars och åttaåringars bildskapande motsäger detta – som det
förefaller – romantiska synsätt. Jämförelsen med "vertikal" bedömning utförd av 15
bildlärarstuderande, utföll till åttaåringarnas fördel på samtliga kriterier. Den stöder
därmed Vygotskijs (övers. 1995) uppfattning i Fantasi och kreativitet i barndomen, att
skapande förmåga fodrar inte bara "påhittighet" utan dessutom rika erfarenheter av
verkligheten och en kombinationsförmåga som det lilla barnet endast gradvis tillägnar
sig.

11

Författarnas förord
Undersökningen som redovisas i denna rapport utgör ett av fem projekt i Skolverkets
utvärdering av skolan 1998. Projektet har letts av Lars Lindström, bitr. professor vid
Lärarhögskolan i Stockholm (LHS). Medarbetare har varit Catharina Elsner, universitetslektor, och Leif Ulriksson, doktorand, vid LHS. Totalt ingår ca 450 elever i studien,
fördelade på arton skolor och tjugotvå klasser i år 2, år 5 och år 9 i grundskolan samt
under det avslutande året eller avslutande kurser i gymnasieskolan, estetiska programmet. Vår huvudundersökning utfördes i Stockholm och Jönköping under vårterminen
1998. Den föregicks av en pilotstudie höstterminen 1997.
På en CD-ROM-skiva, som medföljer denna rapport, finns ett femtiotal elevers portföljer dokumenterade. Skivan innehåller en kortfattad beskrivning av varje elevs arbete och
de ramar som kringgärdat detta, utdrag ur bildportföljen, från det första utkastet till den
färdiga produkten, citat ur loggboken, digitaliserade videointervjuer samt den undervisande lärarens och en eller flera medbedömares värdering av portföljen med hjälp av
produkt- och processkriterier. Vidare finns ett "bibliotek" med den fullständiga beskrivningen av kriterier och skalsteg, m.m. Skivan är tänkt att vara ett stöd för skolor och
kommuner som vill tillämpa portfölj värdering och kriterierelaterad bedömning enligt
de principer som föreskrivs av det nya betygssystemet i grundskolan och
gymnasieskolan.
Undersökningen har lagts upp av projektledaren, som också haft ett huvudansvar för
den slutliga bearbetningen och analysen. Under genomförandet har Elsner ansvarat för
den del av projektet som avser gymnasieskolan; Lindström har svarat för studien av profilklasser och Ulriksson har tagit hand om övriga klasser i grundskolan. Vi har i olika
arbetsrapporter förmedlat porträtt av medverkande skolor, lärare och klasser samt tagit
fram beskrivningar av enskilda elevers arbeten. Ulriksson har statistiskt bearbetat materialet och har, under medverkan av projektledaren och datatekniker vid Högskolan i
Jönköping, planerat och svarat för produktionen av CD-ROM-skivan. Han har också
katalogiserat och arkiverat allt insamlat material så att det blivit tillgängligt för fortsatt
forskning.
Vi vill tacka alla de lärare och elever som medverkat i projektet. Utan lärarnas intresse,
deras uppmuntran och vilja att satsa egen tid, hade projektet varit omöjligt att genomföra. De har också delat med sig av sina synpunkter och yrkeskunskap på ett sätt som varit
av stort värde. Deras nyfikenhet och upptäckarglädje har många gånger varit lika stor
som vår. Eleverna som välkomnat oss till sina klassrum, skrivit loggböcker, dokumenterat sitt arbete i portföljer, fyllt i enkäter och villigt låtit sig intervjuas, har varit en ständig inspirationskälla. Vi framför också ett tack till det trettiotal studenter vid Konstfack
som under tre försommardagar bistod oss med att bedöma elevernas portföljer.
Det finns också enskilda personer vi gärna vill tacka. Terese Isaksson vid Högskolan i
Jönköping har scannat bilder och hjälpt oss att arbeta fram CD-ROM-skivan. Gunnar
Zetterberg och Kjell Härlin vid Lärarhögskolan i Stockholm hjälpte oss att videofilma.
Claes-Göran Wiezkos vid Högskolan i Jönköping har alltid ställt upp när datorn krånglat. Erik Sterneberg har hjälpt oss att scanna bilder, medan Charles Szabo svarat för
bränningen av inscannat material.
Sten Söderberg och medarbetare vid Skolverket har arrangerat stimulerande träffar med
övriga deltagare i 1998 års utvärdering av skolan. Söderberg har även läst och kom-
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menterat slutmanuset. Thor Thoresen vid Högskolan i Jönköping, liksom Fredrik Granström vid Skolverket, har funnits till hands för statistisk rådgivning. Lena Haraldsson
vid Schillerska gymnasiet i Göteborg har följt och stött projektet från början. Andrea
Kárpáti, Diederik Schönau och övriga medlemmar av ledningsgruppen för EU-projektet
"Assessment of Studio Work in the Visual Arts" har bidragit med värdefulla synpunkter. Intresset från våra kollegor i Nordiskt Nätverk för Bildpedagogisk Forskning har
haft ett stimulerande inflytande. Brita Dunderberg-Jonsson, Hans Wetterholm och Stefan Sjöholm har medverkat som föreläsare vid våra seminarier med deltagande lärare.
Till sist vill vi tacka våra familjer för att de stått ut med oss under de perioder då arbetet
varit som mest intensivt.
Stockholm L. L., L. U. & C. E.
April 1999
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Inledning
Denna studie genomförs inom ramen för Skolverkets projekt "Utvärdering av skolan
1998 avseende läroplanernas mål". Det senare projektet har två syften. Det ena är att ge
en bild av vilka resultat som uppnås i skolan och under vilka villkor detta sker. Det
andra är att utveckla metoder för att utvärdera skolan, både på nationell och lokal nivå,
dvs. i kommuner och på enskilda skolor. Projektet är en uppföljning av de s.k. nationella
utvärderingarna 1989, 1992 och 1995. De tidigare utvärderingarna var breda
kvantitativa undersökningar vars främsta syfte var att bedöma elevers kunskaper och
färdigheter i olika ämnen i vissa årskurser, främst i grundskolan och utifrån de tidigare
läroplanerna. Ämnet Bild fanns med i utvärderingarna 1989 och 1992. Den första undersökte bildämnet i åk 2 och 5 (Eklund, 1990; Holmberg, 1990a), medan den andra
riktade uppmärksamheten mot åk 9 (Skolverket, 1993a). I varje årskurs deltog omkring
200 lärare och 3 000 elever.
Utvärderingen av skolan 1998 har en annorlunda inriktning. Den består av "ett antal
fördjupade, mer kvalitativt inriktade studier av övergripande mål i de nya läroplanerna"
(Söderberg, 1997). Projektet är inriktat mot en bedömning av övergripande kompetenser
och kunskapsområden. Dessa griper i flera fall över flera ämnen: etik, miljöfrågor, demokratifrågor, omvärldsorientering, kommunikativ förmåga och skapande förmåga.
Skolverket har gjort bedömningen att dessa kompetensområden är centrala i läroplanerna från 1994 och att de kräver metodisk utveckling och nytänkande för att kunna utvärderas på rätt sätt. Utvärderingen 1998 skiljer sig också från de tidigare genom att omfatta flera skolår (årskurser) och skolformer. I utvärderingen ingår både år 5 och 9 i
grundskolan samt det avslutande året i gymnasieskolan. Vi har valt att dessutom studera
år 2 i grundskolan. Denna uppläggning gör det möjligt att studera hur de övergripande
kompetenserna utvecklas över tid.
Elevers skapande förmåga är den övergripande kompetens som studeras i detta delprojekt. Utgångspunkten är elevers skapande i ämnet Bild i grundskolan samt på grenen
konst och formgivning i gymnasieskolans estetiska program. Syftet med vår studie är:
att utvärdera elevers skapande i bild utifrån kriterier på kunskapskvaliteter
att studera den skapande förmågans utveckling över olika skolår och skolformer
att studera sambandet mellan elevernas prestationer och undervisningens villkor
att utveckla utvärderingsmetoder som kan användas även i kommuner och på enskilda skolor av lärare och elever
att illustrera kunskapskvaliteter på ett sätt som kan användas i fortbildning av lärare
i bildämnet
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1. Värdera skapande förmåga
1.1. Skapande som läroplansmål
Portfölj värderingen av elevers skapande i bild kan sägas vara en metod att sätta ord på
"tyst kunskap". I läroplanskommitténs huvudbetänkande (1992), som avser både grundskolan och gymnasieskolan, framhålls att kunskap inte bara består i fakta och färdigheter. Kunskap handlar också om förståelse och förtrogenhet. Dessa kunskapsmål är svårfångade i en utvärdering, vilket kan förmedla intrycket att de visserligen är önskvärda
men knappast tillhör de nödvändiga baskunskaperna. Vår undersökning utgår från
övertygelsen att elevers skapande förmåga förtjänar ökad uppmärksamhet både i skola
och utvärderingssammanhang.
Lpo 94 (Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet) framhåller i avsnittet om
"Skolans uppgifter" att "förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig" (s. 8). Som exempel anges "skapande i bild, text och form", men påståendet
syftar betydligt vidare än så. Detta framgår av avsnittet om lärarens professionella ansvar där det sägs att varje lärare skall "ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa
och använda olika uttrycksmedel" (s. 12). Skapande förmåga uppfattas, med andra ord,
som en ämnesövergripande kompetens. I avsnittet om mål att uppnå i grundskolan, sägs
att "skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola (...) har utvecklat
sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets
kulturutbud" (s. 10). Liksom i fråga om övriga uppnåendemål, skall det vara möjligt att
utvärdera om detta mål faktiskt förverkligas.
I Kursplaner för grundskolan, under rubriken Bild, framhålls "att skapa bilder är en
process i flera led som kan utveckla kunskaper och upplevelser samt ge förmåga till reflektion och känsla för kvalitet" (Skolverket, 1996b, s. 5). I kommentarerna till ämnet
"Måleri, grafik och skulptur", som undervisades sista året i Estetiska programmet, betonas vikten av "att eleverna får tillfälle att genom eget val av material och teknik träna att
framställa bilder för skilda ändamål. Samtal, analys och bedömning av olika bilder och
jämförelser mellan olika uttrycksformer och funktioner bör vara väsentliga inslag som
varvas med det praktiska arbetet" (Skolverket, 1993b, s. 115).1 Processer som utvecklas
"i flera led" och som kännetecknas av att samtal, analys och bedömning "varvas med"
det praktiska arbetet, utgör centrala beståndsdelar i bildskapande verksamhet.
I det ursprungliga kursplaneförslaget för Bild i grundskolan, förklarar ämnesexperten
Hans Wetterholm (1992, s. 40 ff.) vilka "led" han anser ingår i bildskapande: (1) Att
samla stoff genom att medvetet iaktta - att se på bildens villkor - och genom att samtala
och fundera; (2) att göra första utkast och skisser; (3) att visa sina bildutkast för kamrater i mindre grupper och få gensvar, och få ta del av andras bilder; (4) att arbeta vidare
och göra klart; (5) att ibland få slutföra en bild i annat material och annan teknik; (6) att
1

Ämnet kom efter en översyn av kursplanerna (Skolverket, 1996c) att delas upp på två ämnen: Grafik
samt Konst och formgivning. I samband med översynen ströks all kommenterande text.
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visa upp sin bild för läraren för genomgång av innehåll och form; (7) att visa upp slutversionen för andra, t.ex. kamrater eller föräldrar, och själva ta del av andras arbeten;
samt (8) att utvärdera arbetet och bedöma resultatet, t.ex. genom jämförelser med de
första skisserna. Wetterholm föreslår i sina kommentarer att elever dokumenterar den
beskrivna processen i portföljer, som också kan användas som utvärderingsinstrument.
Tanken att dokumentera och bedöma skapande processer med hjälp av portföljer har
utprövats i andra länder och ligger till grund för den värdering av elevers skapande i
bild som här skall beskrivas. Vårt motiv att använda portföljvärdering är att denna gör
det möjligt att studera sådana kvaliteter i elevers skapande arbete som, enligt läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan, all bedömning och all betygsättning skall
sträva mot:
Grundskolan "skall sträva efter att varje elev
utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och
utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till
de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna." (Lpo 94, s. 16)
Gymnasieskolan "skall sträva mot att varje elev
tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och
kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna." (Lpf
94, s. 35)

1.2. Kunskapskvaliteter i bildskapande
I debatten om bildämnet, i Sverige och internationellt, har man tidigare ofta tagit avstånd från tanken att värdera och bedöma barns och ungdomars bildskapande. När man i
Holland, för ett par decennier sedan, införde nationella prov som ett sätt att värdera elevers bildskapande förmåga i gymnasieskolan, var vissa bildlärare rädda för att
"införandet av mål, normer och kriterier kommer att döda kreativiteten, entusiasmen och
motivationen; det kommer att göra konstutövandet till ännu en skolastisk övning"
(Schönau, 1996, s. 157). Liknande röster höjdes i England, bland gymnasielärare, något
årtionde tidigare (Steers, 1996). Idén att värdera elevers bildskapande har stött på ännu
större motstånd i grundskolan, särskilt på de lägre stadierna.
Bilden har uppfattats som ett spontant uttryck för barnets tankar och känslor. Att värdera bilder och bildskapande blir, med detta synsätt, liktydigt med att värdera barnet självt.
Under de senaste decennierna har emellertid forskare ifrågasatt uppfattningen att bilden
är en slags fönster genom vilket vi blickar in i barnets själ (Lindström, 1995). Norman
Freeman (1972; 1980) och andra som studerat den skapande processen har visat att
teckningars utseende i minst lika hög grad bestäms av barns sätt att gå tillväga när de
ritar dem. Thomas och Silk (1990) menar att barns bilder bör uppfattas som konstruktioner eller resultat av en gestaltningsprocess snarare än fönster. Med detta perspektiv kan barnteckningen lära oss något väsentligt om hur barn och ungdomar griper
sig an problem. Det blir möjligt att se likheter mellan bildskapande och skapande på
andra områden.
I förarbetet till det nya svenska betygssystemet, träffade betygsberedningen (SOU 1992:
59) på uppfattningen att det är möjligt att precisera kunskapsnivåer inom s.k. kunskapsämnen (orienteringsämnen) men inte inom färdighetsämnen som svenska, engelska och
matematik eller bild, musik, slöjd och idrott. Som exempel citerar man bland annat en
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språkexpert som hävdar att det finns personer som "kan redogöra för de grammatiska
reglerna ('har kunskap') men alltid gör fel i tal och skrift". Beredningsgruppen (Allard,
Måhl och Sundblad) menar att den anförda uppfattningen bottnar i en falsk motsatsställning mellan kunskaper och färdigheter. I stället bör man, enligt Allard m.fl., överge
denna traditionella uppdelning och tala om kunskaper i och kunskaper om ett ämne.
Dessa båda kunskapsformer är i själva verket två sidor av samma sak, menar gruppen.
Skillnaden mellan ämnen består snarare i att man i en del behöver starta i "kunskap om"
för att "kunskap i" skall få relevans, medan man i andra måste utgå från "kunskapen i" –
användandet, tillämpningen – för att "kunskapen om" skall få relevans. På ett övergripande plan kan alla ämnen sägas syfta till kunskapsutveckling både "i" och "om"
ämnet. Kunskapsnivåer kan därför fastställas i alla ämnen, menar Allard m.fl. Det som,
enligt beredningsgruppen, skiljer en kunskapsnivå från en annan är dock inte primärt
kunskapens mängd eller omfång (t.ex. kännedom om en viss mängd fakta). Allard m.fl.,
liksom de lärare som medverkade i deras försök att fastställa kunskapsnivåer, intresserar
sig i första hand för kvalitativa skillnader. Dessa kommer till uttryck i förmågan att
handla med förståelse och att demonstrera sin förståelse genom att tillämpa vad man
vet.
Filosofen Bengt Molander (1993) är kritisk mot att man med kunskap enbart avser påståenden (satser, teorier) som kan styrkas av goda skäl. Mot denna "teoretiska" tradition
att uppfatta kunskap ställer han en "praktisk", enligt vilken kunskapen bildas genom
deltagande i en praktik och i dialog med andra människor. Med hänvisning till Donald
Schön, som studerat professionell kunskap, ifrågasätter Molander att uttalade regler och
teorier spelar en avgörande roll i yrkeslivet. Den kunnige praktikern stöder sig i första
hand på en rik repertoar av exempel och fall. Hon "ser en ny situation som något som
redan finns i hennes repertoar", skriver Molander (1993, s. 172). Läroplanskommittén
tog i Skola för bildning (SOU 1992: 94) fasta på denna typ av resonemang, när man vid
sidan av fakta, förståelse och färdighet introducerade begreppet förtrogenhet. Förtrogenhetskunskap kan man inte läsa sig till. Den erhålls genom erfarenhet av många olika
situationer, som gör att man i nya situationer kan göra relevanta bedömningar.
Bildämnet, och i synnerhet dess skapande moment, har traditionellt uppfattats som ett
färdighetsämne. Detta synsätt är ensidigt. För att kunna handla på ett självständigt och
flexibelt sätt krävs förståelse. Med andra ord, kunskap "i" bild förutsätter kunskap "om"
bild (jfr SOU 1992: 59). Ett exempel på betygskriterier för ämnet Visualisering, inom
gymnasieskolans estetiska program, visar hur kvalitativa (i motsats till kvantitativa)
kunskapsnivåer kan beskrivas. Bland betygskriterierna för Godkänd ingår att "eleven
genomför givna arbetsuppgifter, men behöver visst stöd för att nå resultat". För Väl
godkänd ställs kraven högre: "Eleven genomför givna arbetsuppgifter självständigt och
tillämpar sina kunskaper på ett kreativt sätt i nya sammanhang" (Skolverket, 1996c, s.
93-94). I kursplanerna för gymnasieskolan beskriver man ofta kvalitativt högre nivåer
av kunskap med uttryck som att eleven arbetar "självständigt", "tar egna initiativ", kan
"diskutera och motivera val av olika material och tekniker", kan tillämpa sina kunskaper
"på ett kreativt sätt i nya sammanhang", osv.
De citerade kunskapskvaliteterna vittnar inte bara om kunskaper och färdigheter i traditionell skolmässig mening utan också om en förtrogenhet med kunskapsområdet. Liknande formuleringar återkommer i grundskolans betygskriterier och i de avsnitt om
"bedömningens inriktning" som, genom att uttrycka "de kvaliteter som undervisningen
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skall inriktas mot", utgör en brygga mellan kursplan och betygskriterier. 2 En grund för
bedömningen i ämnet Bild sägs, i avsnittet om bedömningens inriktning, vara "graden
av självständighet och nyskapande förmåga, kunnande i teknisk mening samt medvetenhet om bilden i sitt sammanhang och ett kritiskt förhållningssätt". Ett annat kriterium är "elevens förmåga att undersöka bildmässiga problem och finna kreativa lösningar..., liksom förmågan till iakttagelser och visuellt tänkande." Vid bedömningen skall
man dessutom väga in elevens "förmåga att beskriva bilders formspråk och att tolka
deras idéinnehåll och eventuella budskap" samt dennes "förmåga att diskutera estetiska
och funktionella värden i egna och andras bilder" (Skolverket, 1996b, s.13-14).

1.3. Kollegor som medbedömare
En beskrivning av ämnesspecifika krav för olika betygsnivåer har en mängd fördelar.
En sådan, som framhålls av betygsberedningen, är att de ger läraren pedagogisk frihet
att själv välja stoff, exempel och lämpliga undervisningsmetoder (SOU 1992: 59, s.
194). Uttalade kriterier gör vidare eleven mer självständig i förhållande till läraren, eftersom det är kriterierna snarare än lärarens personliga preferenser och bildsyn som ligger till grund för värderingen. Med tydliga mål och kännedom om hur insatserna blir
bedömda är det lättare för elever att - med läraren som handledare - styra sin egen läroprocess. Bedömningskriterier får emellertid inte vara så precisa att det ovan beskrivna
handlingsutrymmet för lärare och elever beskärs eller att man fjärmar sig från övergripande mål (Davidsson m.fl. 1996). De bör, å andra sidan, inte vara så vaga och
mångtydiga att det blir omöjligt att jämföra olika skolor. "Oavsett hur undervisningen
genomförts skall ett visst betyg avse likvärdiga kunskaper - det kan inte avse lika kunskaper", påpekar Davidsson m.fl. (1996, s. 97, vår kursiv.)
Vid elevers skapande arbete i bild förväntas de produkter som skall bedömas avspegla
en viss grad av självständighet, kreativitet, initiativförmåga, personlig stil, osv. I motsats till vad som är fallet vid till exempel en hundutställning, är det därför omöjligt att i
förväg presentera en rikslikare som talar om hur en god produkt skall se ut. Vidare
måste man vid bedömningen ta hänsyn till förekomsten av skilda konstuppfattningar
samt krav som är specifika för olika genrer och som aktualiseras av till exempel nya
elektroniska medier. John Dewey (1934) liknar kritik och bedömning vid en undersökning där verket, med dess färger, ljus, komposition, volymer och deras inbördes sammanhang, förser oss med material. Undersökningen kan utmynna i ett värdeomdöme,
men detta är inte slutgiltigt utan en inbjudan till andra att själva se efter och bilda sig en
uppfattning:

2

Terminologin kring "betyg och bedömning" i grundskolans kursplaner (Skolverket, 1996b), skiljer sig
från den som tillämpas i denna rapport. Kursplanernas avsnitt om "bedömningens inriktning" svarar mot
vad vi, i anslutning till den internationella litteraturen om utvärdering, kallar kriterier. Ett kriterium i
denna mening talar om vad lärare skall rikta uppmärksamheten mot vid sin bedömning. Begreppet
"betygskriterier" i kursplanerna beskriver snarare hur väl olika kriterier måste vara uppfyllda för att eleverna skall få ett visst betyg. "Betygskriterierna" (en term som vi fortsättningsvis omger med citationstecken) motsvarar därmed närmast vad vi i denna rapport kallar prestations- eller kompetensnivåer (Måhl
(1998) använder termen "kravnivåer"; i den engelskspråkiga litteraturen talar man om "standards")
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Kritikern "inser att hans påståenden om vad som är 'bra' och 'dåligt' i högre eller mindre
grad är något vars värde andra personer måste pröva i deras direkta iakttagelse av och umgänge med verket. Hans kritik ställer ett socialt dokument till förfogande och kan kontrolleras av andra som har tillgång till samma objektiva material" (s. 309).

Doug Boughton, University of South Australia, har ägnat stor uppmärksamhet åt frågan
om hur elevers kunskaper i Bild skall bedömas och har bland annat redigerat en bok
med inlägg av internationella experter i ämnet (Boughton, Eisner, & Ligtvoet, 1996). I
en nyligen publicerad artikel, introducerar han en modell för att uppnå jämförbara nivåbedömningar kallad "Community as Arbiter of Quality", vilket fritt kan översättas till
"Kollegor som granskare av kvaliteten" (Boughton, 1997). Modellen är hämtad från
forskningen, där den vetenskapliga halten i ett arbete bedöms av forskarsamhället.
Boughton menar att det är svårt att särskilja olika kunskapsnivåer enbart på grundval av
verbala beskrivningar. Målen i Bild som svenska elever skall ha uppnått efter det femte
respektive nionde skolåret i grundskolan är exempelvis praktiskt taget identiskt formulerade. Efter det femte skolåret skall eleverna bland annat "ha utvecklat sin förmåga att
framställa bilder med hjälp av olika redskap och tekniker". Efter det nionde skolåret
skall de "ha utvecklat sin förmåga att framställa egna bilder med hjälp av olika sorters
teknik". Skrivningen ger intryck av att målen är relaterade till individens tidigare prestationer snarare än till avgränsbara kunskapskvaliteter. Även om målen tolkas så att
eleverna förmåga att framställa bilder skall ha uppnått en viss utvecklingsnivå, torde
kravnivån efter nio skolår vara högre än fyra år tidigare. Uppnåendemålen preciserar
dock inte vad som skall ha utvecklats eller på vad sätt. Läroplanens mål, liksom betygskriterier, måste för att få mening tolkas av kollegor som undervisar elever under samma
skolår.
Liksom i konstvärlden, bör fastställandet av kvalitetsnormer föregås av en debatt i syfte
att nå samförstånd, anser Boughton. I ett sådant samtal mellan likar tolkas å ena sidan
kursplanemål och betygskriterier och å andra sidan elevarbeten. Modeller för hur en
sådan professionell gemenskap skapas har utvecklats i samband med Central Practical
Examination (CPE) i Nederländerna samt International Baccalaureate (ffi) (se kap. 2.7).
Liknande system för kollegial medbedömning förekommer på gymnasienivå även i
Storbritannien, Australien och Nya Zeeland (Beattie, 1997; Boughton, 1997). I dessa
länder når man samförstånd om kvalitetsnivåer i dialog med kollegor, med utgångspunkt i elevers arbeten och med vägledning av klart uttalade mål och kriterier. I ett idealt utbildningssystem, enligt Boughton (1997), bör kollegial medbedömning införas
även på de nivåer som motsvarar den svenska grundskolans femte och nionde skolår.
Detta förfaringssätt har flera av de kännetecken som, enligt Molander (1993), utmärker
en praktisk kunskapstradition. Ett annat särdrag för denna tradition är betydelsen av exempel och fall.

1.4. Betydelsen av elevbeskrivningar
I arbetet med att fastställa kunskapsnivåer inom olika kurser i den svenska gymnasieskolan används s.k. elevbeskrivningar. I Betygsboken 2 (Skolverket, 1996a) ges ett par
exempel på elevbeskrivningar i kärnämnet Estetisk verksamhet. Vi tar inte ställning till
om exemplen är väl valda utan återger dem enbart i syfte att visa hur begreppet elevbe-
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skrivning används. Eleverna har fått i uppgift att visualisera "Ensamheten i staden".
Gustav, som blir Godkänd, löser uppgiften på följande sätt:
Han målar "en gatubild i en storstad. Det är en realistisk bild med höghus som man ser rakt
framifrån, husen går som en mur från ena bildkanten till den andra, trottoaren och litet av
gatan löper framför, litet av himlen skymtar ovanför husen. Allt är målat i realistiska färger.
Det är dag. Det är en affärsgata med skyltar som visar följande texter: Livsmedel, Bokhandel, Pub, Skoaffär. En enda människa syns på bilden. Det är en man i grå kavaj och brun
hatt som står med ryggen åt betraktaren och tittar in i pubens fönster. Hans silhuett ser ut
ungefär som manssymbolen på en toalettdörr. Inne i puben är det helt tomt."
Johan får betyget Godkänd därför att "bildspråket är relativt enkelt. Färgerna verkar ha valts
för att "så här ser det ut på dagen" och förstärker inte känslan av ensamhet. 'Allting annat'
finns också på plats, detaljer som t.ex. gatstenar, papperskorg, gardiner, dörrhandtag,
skorstenar, etc. Ingenting har utelämnats för att förstärka det bildmässiga uttrycket av ensamhet. Bilden visar ändå ett visst mått av ensamhet. Mannen är ju trots allt ensam."

Viktoria, som blir Väl godkänd, går tillväga på ett annat sätt:
Hon "väljer att visa ensamheten i en diptyk (tvådelad målning). Den ena halvan föreställer
många människor i överdrivet glada färger och rörelser, de dansar och skrattar med vidöppna munnar. Den ena halvan är målad i dyster gråskala med en enda människa som är
könlös, men har sällskap (?) av en akvariefisk i ett akvarium. Dessa situationer utspelar sig
samtidigt i ett höghus i två olika lägenheter, vägg i vägg, men där perspektivet på huset gör
att den ensammas rum är mycket större än den andra scenen."
Viktoria får betyget Väl godkänd därför att "här har färger och linjer använts för att förstärka uttrycket. Symbolspråket med en stum akvariefisk gör att ensamheten blir påtagligare.
Jämförelsen mellan de båda delarna förstärker också innehållet."

I en fortsättning på samma tema, väljer Gustav och Viktoria att arbeta tillsammans i en
tredimensionell produktion. Även här utmärker sig Viktoria genom att hon "styr och
leder arbetet" och gör delar som är "mer uttrycksfulla i sina former och färger och rörelser" (Skolverket, 1996a, s. 19-20).
Elevbeskrivningar motsvarar de "exempel" och "fall" som, enligt Molander (1993), är
centrala i all praktisk yrkesutövning. Dessa bildar referenspunkter (eng. benchmarks)
som används i den fortsatta bedömningen, där en ny situation jämföras med något man
känner till sedan tidigare. Kollegor, på samma eller olika skolor, som undervisar samma
kurs behöver veta vad som menas med att en elevs arbete befinner sig på till exempel en
hög nivå, en medelnivå eller en låg nivå. Dessa referenspunkter kan bestå i verbala beskrivningar som i exemplet ovan. Beskrivningar i Bild bör dock helst vara visualiserade,
med kommentarer som förklarar varför en utvald elevs arbete bedöms befinna sig på en
viss nivå. De bör också representera olika genrer eller intentionstyper (se vidare kap. 8).
I jämförelsen mellan Johan och Viktoria ovan förutsätts att intentionen varit expressiv,
dvs. att båda eleverna haft för avsikt att förmedla en känsla eller stämning.
Elevbeskrivningarna bör, enligt Boughton (1997), illustrera ett brett spektrum av möjliga prestationer och bestå i ett rikt och varierat urval av arbeten. En viss kompetensnivå
kan komma till konkret uttryck på många olika sätt. Beattie (1997) påpekar, liksom
Måhl (1998), att ett urval av fall eller exempel, tolkade mot bakgrund av kursplanemål
och betygskriterier, kan vara en hjälp också för eleven att utveckla sitt skapande. Bety-
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delsen för eleverna av en viss uppsättning illustrerande fall skall dock inte överdrivas,
menar vi. Eleverna bör uppmuntras finna referenspunkter för sitt skapande även på
andra sätt, till exempel genom delredovisningar och diskussioner kring elevarbeten i
klassen eller genom att studera bildmedier, ta del av facklitteratur, besöka museer, osv.
Elever behöver förebilder, kriterier och gensvar (som ofta kan ges av kamrater i stället
för av läraren), påpekar Wiggins (1993). Men referenspunkterna måste vara många, så
att eleverna blir förtrogna med området och inte frestas att överta andras lösningar på ett
osjälvständigt sätt.

1.5. Metod för forskning och fortbildning
I vår värdering av elevers skapande i bild är medbedömare av elevernas portföljer ett
centralt inslag. Det omedelbara syftet är att vi utan detta förfarande skulle få svårt att
bedöma utvärderingsinstrumentets tillförlitlighet och giltighet. Vi vill utröna om olika
lärare kommer fram till likartade bedömningar, ett resultat som skulle tyda på att lärare
tolkar våra kriterier på likartat sätt. Vi anser, liksom Boughton (1997), att kolleger som
undervisar elever under samma skolår är bäst rustade att vara medbedömare. Dessa kan
antas ha prövat på liknande uppgifter och känner till vad som är möjligt och realistiskt
att vänta sig (Schönau, 1996). Samtidigt är det en fördel om bedömaren kommer från en
annan skola. En kollega från samma skola blir lätt influerad av den s.k. haloeffekten,
dvs. hon tar hänsyn till vad hon vet om eleven från andra sammanhang, vilket påverkar
hennes sätt att bedöma elevens arbete sådant som det kommer till uttryck i elevens portfölj. Detta leder till en tendentiös bedömning av vissa elever.
Lågt samband mellan klassens lärare och medbedömaren, som kommer från en annan
skola, behöver dock inte betyda att kriterierna tolkas på ett godtyckligt eller tendentiöst
sätt. En annan innebörd, som måste prövas, kan vara att de båda bedömarna tolkar elevernas arbeten på olika sätt. En alternativ tolkning av detta slag är särskild rimlig i fråga
om de kriterier som används för bedömning av den skapande processen och ett produktkriterium vi använder, som förutsätter kunskap om elevernas intentioner. Vi har
bemött det sistnämnda hotet mot resultatens validitet med elevintervjuer (kap 4.5). Intervjuerna riktar uppmärksamheten mot elevernas intentioner, deras arbetsprocess och
deras egen värdering av sitt arbete. De är genomförda av forskargruppen och har spelats
upp för klassens lärare och för medbedömare, så att dessa vid bedömningstillfället fått
jämförbara utgångspunkter.
Kollegial bedömning är, slutligen, ett sätt att främja en kultur där kvaliteter i bildarbete
diskuteras och bedöms. Ett forum för bedömningar av kvalitet på det egna verksamhetsområdet är just vad som utmärker en professionell kultur. Ett utvärderingsinstrument av
det slag vi använder registrerar inte kunskapsnivån på samma sätt som man sätter ned en
sticka i motorn och mäter oljenivån i en bil. Det måste tolkas med insikt och denna
tolkning gör samtidigt att bedömarens uppmärksamhet riktas mot tidigare kanske förbisedda aspekter av elevers bildskapande. Det som varit "grund", dvs. uppfattats som en
mindre väsentlig bakgrund, kan med nya glasögon komma att förvandlas till "figur"
eller ställas i fokus. Samtidigt måste kriterierna vara så flexibla att vissa av de kriterier
som vi föreslagit tillmäts mindre vikt, medan andra kommer till. Vi betonar att den
sammanfattande bedömningen av en elevs arbete är ett professionellt ställningstagande.
Slutomdömet är inte ett genomsnitt av en elevs prestationer på samtliga de skalor vi ut-
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format. Skalorna har främst kommit till för att säkerställa att lärare vid bedömning av
elevers skapande arbete uppmärksammar och väger in en mångfald aspekter.
En utvärdering av skolan har begränsat värde om inte lärare ges redskap att förändra sin
praktik så att möjligheterna att förverkliga läroplanens intentioner ökar. Vi tror att kollegial bedömning, under år 2, år 5 och år 9 i grundskolan samt sista året (eller avslutande kurser) i gymnasieskolan, kan ge lärare ett sådant redskap. Vi tar inte ställning till
hur ofta sådan bedömning bör ske eller hur den kan organiseras på kommunal och nationell nivå (se Schönau, 1996; Beattie, 1997; Boughton, 1997). Men vi tror att det ligger ett värde i att som ett självständigt mål för undersökningen beskriva hur sådana bedömningar kan gå till och hur de uppfattas av medverkande lärare. Kollegial bedömning
i en professionell kultur överensstämmer med Molanders (1993) beskrivning av hur
kompetens utvecklas inom en praktisk kunskapstradition. Denna form av bedömning,
som innebär att olika situationer, exempel och fall jämförs med varandra, har goda utsikter att utveckla medverkande lärares förtrogenhetskunskap.
Det har ur ovanstående synpunkt vissa fördelar att lärarna i vår studie är noviser i fråga
om att bedöma elevers arbete utifrån uttalade kriterier. Om kollegialt medbedömarskap
utvecklar lärares professionella förtrogenhet och artikulerar yrkeskunskapens "tysta"
dimensioner, borde medverkan i sådan bedömning vara en utmärkt fortbildningsmodell.
Detta är ett argument för att, även i fortsättningen, mer erfarna bedömare samarbetar
med och lär upp lärare som är mindre vana vid detta slag av bedömning. Erfarenheterna
från vår studie kan, som en väsentlig biprodukt, bidra till utvecklingen av en sådan modell för fortbildning eller kompetensutveckling. Utvärdering av elevers kunskaper skall
inte, som Steers (1996) påpekat, uppfattas som en komponent som "skruvas på" utbildningssystemet när allt annat är på plats. Det skall vara en del av en decentraliserad skolas styrsystem och bidra till att aktörer på olika nivåer själva kan korrigera kursen, om
så behövs.
I en sådan modell har också "exempel" och "fall" (Molander, 1993) i form av elevbeskrivningar en viktig funktion. Vi har med hjälp av en CD-ROM-skiva tagit fram visuella fallstudier som illustrerar skilda kunskaps- och färdighetskvaliteter, på olika kvalitativa nivåer samt från olika skolår och skolformer. Här operationaliseras kriterierna i
form av beskrivningar av elevarbeten i grundskolan och gymnasieskolan. Dessa
"översättningar" illustrerar olika nivåer av kunskap, förståelse, färdighet och förtrogenhet inom vart och ett av undersökningens huvudkriterier. En struktur har tagits fram och
exemplifierats med 46 utvalda elever. Här kompletteras redovisningen av en elevs bilder
med länkar till en allmän presentation av elevens arbete, en presentation av hennes
loggbok, utdrag ur en videobandad intervju, information om hur arbetet värderats med
hänsyn till samtliga kriterier, exempel på förebilder som eleven utnyttjat sig av, m.m.
Dessa fallstudier eller elevbeskrivningar har inte bara till syfte att illustrera våra resultat.
De visar också på hur uppmärksamhet kan riktas mot "tysta" aspekter av kunskap i syfte
att utveckla en professionell kultur. De kan stödja lärare att själva och i samverkan med
kolleger skaffa sig ett rikt förråd av referenspunkter för att beskriva mål, tydliggöra kriterier och bedöma kompetensnivåer. Våra exempel tolkas mot bakgrund av de kriterier
vi använder. De gör det möjligt att bedöma rimligheten i våra slutsatser. Samtidigt kan
de, använda i lärarfortbildning, visa på hur kvalitativa bedömningar går till.
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1.6. En sammanfattande modell
Forskningsmetoden ovan, som samtidigt kan utvecklas till en fortbildningsmodell,
grundar sig alltså på kollegial medbedömning. Figur 1.1 illustrerar sambandet mellan de
olika komponenterna i sådan bedömning. I figurens centrum befinner sig den undervisande läraren (Lärare A), dvs. den lärare som haft eleven som skall bedömas, och en
medbedömare från en annan skola (Lärare B). Dessa båda är indragna i en dialog kring
olika tolkningar. Tolkningarna gäller dels vad eleven har utfört (elevportföljen), dels
vad som skall bedömas (kriterier) och hur skilda kompetensnivåer skiljer sig åt (nivåbeskrivningar).
Den forskningsmetod vi valt medför att Lärare A och Lärare B inleder med att oberoende av varandra bedöma elevens portfölj. I ett avslutande samtal, sedan samtliga portföljer bedömts, jämför de båda lärarna sina resultat. Detta samtal har videobandats, eftersom lärarna ofta finner stöd för sina tolkningar genom att hänvisa till elevers bilder och
dessas inbördes samband. Samtalen har letts av en forskare som i förväg jämfört de
båda lärarnas bedömningar och därför kunnat peka på eventuella grövre avvikelser i
fråga om antingen det sammanfattande omdömet eller värderingen med avseende på
enskilda kriterier.
Avsikten med det avslutande samtalet var inte att de medverkande lärarna skulle enas
om ett gemensamt omdöme, vilket den ibland är då portföljvärdering används i samband med en slutexamen (t.ex. Schönau, 1996). Vårt syfte var i stället att få en uppfattning om hur lärarna tolkade kriterier och nivåbeskrivningar i förhållande till elevernas
portföljer. Vi ville med andra ord undersöka om det i undersökningsinstrumentet förekom oklarheter
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Människosyn - Kunskapssyn - Samhällssyn

Social Bakgrund - Kulturell Identitet - Ramfaktorer
Figur 1.1. System för kollegial medbedömning.

som borde rättas till eller preciseras, om värderingen kräver mer information än den som
fanns tillgänglig i portföljerna (inkl. intervjuerna), om skilda resultat hade sin grund i att
den undervisande läraren har en mer ingående kännedom om varje enskild elev eller
bottnade i skilda värderingar av bildämnets syfte alternativt skilda uppfattningar om
vilka kvaliteter som ryms i bilder och bildskapande.
Kontexten kring värderingsprocessen åskådliggörs av Figur 1.1. Här beskrivs ett möte
mellan elev och skola som innehåller många mellanled. Går man "uppåt" i figuren,
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finns det ett samband mellan de kriterier vi använder för att beskriva elevers skapande
verksamheter och de mål om skapande förmåga som finns formulerade i skolans kursplaner. Dessa mål är emellertid, som framgått ovan, ganska allmänt hållna. Vi har därför sökt oss till konstkritisk litteratur och studier av skapande verksamheter för att formulera kriterier på vilka aspekter av skapande förmåga som är värda och möjliga att
studera med empiriska metoder (kap. 6.2-3).
Till samtliga de kriterier vi valt ut, utom det sammanfattande omdömet, hör en nivåbeskrivning i fyra steg som försöksvis beskriver vägen från "novis" till "expert" (Dreyfus
& Dreyfus, 1986; kap. 6.4 nedan). Dessa beskrivningar har sin motsvarighet i Skolverkets "betygskriterier", som beskriver vad som krävs för olika betyg (kravnivåer). Våra
nivåbeskrivningar skiljer sig emellertid från "betygskriterierna" genom att de bara tar
hänsyn till en enda dimension av bildämnet, nämligen den skapande förmågan. De är
också framtagna i syfte att beskriva kvalitativa skillnader snarare än att värdera vad
som är gott eller mindre gott resultat för elever under ett visst skolår. Denna omställning
från att värdera till att beskriva arbetsprocesser och produkter har i själva verket varit en
avgörande förutsättning för att undersökningen skulle ge giltiga resultat.
Skolverkets kursplanemål och "betygskriterier", liksom de kriterier på skapande förmåga och de nivåbeskrivningar vi använder, är lika litet som lärarnas bedömningar
"objektiva" eller "värdeneutrala". De är ytterst grundade i bestämda sätt att se på människan, kunskapen och samhället (längst upp i figuren). Det kan röra sig om föreställningar om vad som är konstens eller bildens väsen (om det nu finns något sådant), om
vad som är skolans samhälleliga uppdrag, om vad som menas med en modernt bildad
människa, osv. Dessa grundläggande värderingar kan vara svåra att upptäcka eftersom
de ofta blivit en självklar del av vårt tänkande och den tid vi lever i. De kan emellertid
komma upp till ytan i den dialog som blir följden då lärare finner att de värderar samma
elevarbeten på vitt skilda sätt.
Går man "nedåt" i figuren, hamnar man i den kontext som omger elevernas skapande,
sådant som det finns dokumenterat i deras portföljer och intervjuer. Liksom samhället
har sina mål med skolan och bildundervisningen, har eleverna en avsikt med det de gör
under bildtimmarna. Vi har valt att här tala om arbetets intention, ett begrepp som betecknar "det föremål mot vilket tankarna är riktade; mål; syfte" (Webster's Dictionary,
1913) och anger "det sätt på vilket något skall förstås; dess mening, betydelse, vikt"
(Oxford English Dictionary, 1989, vol. 7, s. 1079). Utan kännedom om vilken intention
eleven haft med sitt arbete, dvs. om vad hon haft i tankarna, blir det svårt att tolka innehållet i en portfölj. Men elevernas intentioner och deras sätt att tolka de uppgifter skolan
ställer dem inför, är inte fångade ur luften. De ingår i en kontext bestämd av elevernas
social bakgrund (t.ex. ålder, kön, föräldrarnas utbildning), deras kulturella identitet
(t.ex. etnisk tillhörighet, fritidsvanor, relationer till barn-, ungdoms- och vuxenkultur)
och skolans ramfaktorer, dvs. de administrativa och andra faktorer som sätter ramar för
vad som är möjligt att göra.
En av de viktigaste bieffekterna av undersökningen är att de medverkande lärarna blivit
mer medvetna om vikten av att tolka bildkollektioner mot bakgrund av elevernas intentioner - som inte alltid överensstämmer med de föreställningar läraren haft om en given
uppgift! Den ur fortbildningssynpunkt intressantaste frågan är hur dialogen mellan lärare kan institutionaliseras, dvs. bli en naturlig hävstång i utvecklingen mot ökad professionalism. Detta bör kunna ske på ett mer eller mindre formaliserat sätt, från de strikt
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reglerade system för kollegial medbedömning som förekommer vid slutexamina i motsvarigheten till vår gymnasieskola, i länder som Storbritannien, Holland, Australien och
Nya Zeeland, till en informell "portföljkultur" framsprungen på en enskild skola. Den
senare kan innebära att lärare, inom eller tvärs över ämnesgränserna, turas om att till
gemensamma möten ta med sig några elevportföljer. Dessa kan illustrera olika uppgiftstyper och prestationsnivåer och leda till värdefulla samtal om kunskapskvaliteter
och hur dessa bedöms.
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2. Portföljvärdering i bild
2.1. Tidigare nationella utvärderingar
Två nationella utvärderingar av bildämnet i grundskolan, 1989 och 1992, belyste sambanden mellan 1980-talets läroplansmål och den pedagogiska vardagsverkligheten. Utvärderingen 1989 undersökte bildämnet i åk 2 och 5 (se t.ex. Eklund, 1990; Holmberg,
1990a) medan utvärderingen 1992 riktade uppmärksamheten mot åk 9 (Skolverket,
1993a). I varje årskurs deltog omkring 200 lärare och 3 000 elever. Dessutom analyserade Pettersson och Åsén (1989), i sin doktorsavhandling, uppgifter från ett frågeformulär som besvarats av 180 lärare på alla tre skolnivåerna under slutet av 1970-talet.
Avhandlingen innehåller också data från en omfattande observationsstudie av teckningsundervisningen i åtta skolklasser.
Dessa dokument ger en tämligen samstämmig bild av svensk bildpedagogik i praktiken.
Det är uppenbart att den syn på "bilden som språk" och "kommunikationsmedel vid
sidan av att tala, läsa och skriva", som antyddes i 1969 års läroplan (Lgr 69) och sedan
fullföljdes i 1980 års läroplan (Lgr 80), inte på något genomgripande sätt förändrat
flertalet lärares undervisning i Bild. Denna slutsats gäller särskilt om klasslärarna, som
huvudsakligen betraktade bildaktiviteter som ett tillfälle för eleverna att få koppla av
och använda sin fantasi. Detta är begrepp som man annars vanligen förknippar med
bildframställning som ett "fritt skapande" (Lgr 62) snarare än som en kommunikativ
aktivitet som förutsätter förmåga att både se och reflektera. Verksamheter som har samband med konstvärlden (t.ex. besök på museer eller gallerier) värderades lågt av dessa
lärare, och foto, film och videoproduktion hamnade längst ned bland prioriteringarna.
För de flesta klasslärare var framsteg i bildframställning liktydigt med att eleverna lär
sig behärska olika material och tekniker. Ofta gavs en ny uppgift varje vecka. I förbigående sagt, kritiserades detta förhållningssätt redan av Gunnar Sandberg (1964) i Sverige
samt Lowenfeld och Brittain (1987) i USA som hävdade att om elever får den ena uppgiften efter den andra, vecka för vecka, kommer de att få föreställningen att bilder och
bildkonst inte handlar om annat än att handskas med material, utan något tydligt samband med uttryck och kreativitet. Dessa pedagoger som på sin tid uppfattades som ledande företrädare för ett fritt och spontant skapande framstår, vid en omläsning av deras
texter, i själva verket som förespråkare av en djupinriktad metodik enligt vilken barns
bildaktiviteter inte alls skall vara fullkomligt fria utan bör begränsas vad avser såväl
innehållsligt tema som material och tekniker.
Klasslärarna i 1989 års utvärdering kunde vidare visserligen tala om färg, men de tycktes i övrigt sakna den vokabulär som krävs för att analysera bilders formala och uttrycksmässiga kvaliteter (Holmberg, 1990b). Elevernas bilder uppvisade knappast heller
någon förbättring i dessa avseenden mellan åk 2 och åk 5 (Wetterholm, 1991). Fastän
det var vanligt att eleverna framställer bilder under lektioner i samhällskunskap, ville
utvärderaren inte kalla detta ämnesintegration. Eleverna använde visserligen material
och tekniker som de lärt sig tidigare, men det finns inga klara tecken på att de tillfördes
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nya insikter i hur bilder framställs och fungerar ur formala, expressiva eller kommunikativa synpunkter.
För behörighet som bildlärare på högstadiet krävdes, vid tidpunkten för den nationella
utvärderingen 1992, att man gått igenom en treårig tecknings- eller bildlärarutbildning
vid Konstfack. Bildlärarna hade ofta dessförinnan gått på konstskola under ett år för att
komma in. Detta bör rimligtvis ha påverkat deras inställning till bildpedagogik jämfört
med klasslärare som enbart fått fem till femton veckors utbildning i ämnet. Det visade
sig som väntat att bildlärarna i större utsträckning än klasslärarna tagit intryck av den
syn på ämnet som kom till uttryck i Lgr 80. Det var vanligt att eleverna på högstadiet
fick arbeta med ett tema under längre tid än en vecka. De fick också pröva på ett bredare
spektrum av material och tekniker, som linoleumtryck, drejning, fotografering och videoinspelning. Men teckning, målning och collage var fortfarande de dominerande
verksamheterna, medan bildproduktion med hjälp av teknisk utrustning i huvudsak förekom som tillval vid sidan om den reguljära bildundervisningen.
De bildlärare som deltog i 1992 års nationella utvärdering uppskattade att tre fjärdedelar
av deras undervisningstid användes för bildframställning. Den utvärderande expertgruppen kritiserade det faktum att endast en fjärdedel av undervisningstiden blev över
till att hjälpa eleverna att analysera och tolka bilder eller ge dem en orientering om
konsten och om visuella synpunkter på deras miljö. Med så litet utrymme för att betrakta bilder och tala om dem, menade gruppen, kommer eleverna aldrig att uppnå den
bildspråkliga kompetens som läroplanen kräver. En sådan undervisning kommer sannolikt inte heller att väcka "intresse" för konst eller "respekt" för dess värden så som den
då gällande läroplanen föreskrev. Utvärderingen tillät dock inte några slutsatser om huruvida bildämnets teoretiska och praktiska delar samverkade så att analyser och tolkningar också omfattade elevernas egna bilder.
Utvärderingarna 1989 och 1992 kan beskrivas som extensiva; de gick på bredden och
gav en ögonblicksbild av svensk bildundervisning. De väckte angelägna frågor och
ställde nya problem på dagordningen. Samtidigt har den utvärderingsmetod man tillämpade uppenbara begränsningar. Ett av de främsta problemen hör samman med den korta
provtiden, endast en lektionstimme. På så kort tid går det inte att få någon uppfattning
om hur eleverna går tillväga för att lösa bildspråkliga problem. Eleverna får inte tillfälle
att genomgå en skapande process präglad av försök, granskning av resultat, självvärdering, ändringar eller upprepade försök, osv. Läsaren får inte heller veta något om vilka
särskilda avsikter (intentioner) eleverna haft med sina bilder. Han har bara produkter att
ta ställning till och dessa säger inte hela sanningen om elevers skapande förmåga.
De tidigare utvärderingarna tillät inte heller slutsatser om hur den skapande förmågan
utvecklades över olika skolår och skolformer. I förutsättningarna för utvärderingen 1998
ingick att den skulle omfatta det femte och nionde året i grundskolan samt det avslutande året (eller en avlutande kurs) i gymnasieskolan. Vi valde att lägga till det andra skolåret, bl.a. för att vi ville pröva slutsatsen från 1989 års utvärdering att det knappast går
att påvisa några skillnader mellan elevernas arbete under detta skolår och deras prestationer under år 5. Utvärderingen 1998 skulle vidare vara intensiv; den skulle gå på djupet vilket i vårt fall även innebär att vi velat följa hur elevernas skapande arbete utvecklas över en tidsperiod omfattande veckor eller månader, inte bara en enskild lektion. En studie som följer elevernas utveckling steg för steg på detta sätt kräver ett helt
annat angreppssätt än tidigare utvärderingar. Vi beslöt att pröva en metod kallad port-
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följ värdering, som vi kommit i kontakt med genom den internationella litteraturen samt
egna studier i USA och Holland men som inte tidigare prövats inom svensk forskning.

2.2. Begreppet portföljvärdering
Med portfölj, som pedagogisk term, avses i allmänhet en mapp (pärm, kartong) med
elevarbeten och elevens tankar kring arbetet som samlats in för att dokumentera och
bedöma en elevs utveckling. Ibland används termen processfolder för att markera att
dokumentationen omfattar inte bara sådant eleven gjort utan även den bakomliggande
processen. Termen portföljvärdering används också om ett sätt att utvärdera där portföljer med elevarbeten av problemlösande eller produktiv karaktär, innefattande elevernas reflektioner, samlas och bedöms utifrån vissa övergripande synpunkter och med
vägledning av i förväg fastställda kriterier.
Portföljer är vanligast i processinriktad skrivundervisning. Underlaget för bedömningen
av elevernas arbete är här ofta inte bara den färdiga uppsatsen utan även en portfölj som
visar hur eleverna gått tillväga från tidiga utkast, via omarbetningar och arbetsmanus,
fram till den slutliga produkten. I USA har ett antal delstater och skoldistrikt begärt att
portföljer skall ligga till grund för utvärderingar av undervisning även inom t.ex. matematik, naturorienterande ämnen och estetiska ämnen. Metoden tillämpas på olika nivåer
i grundskolan och gymnasieskolan.
Portföljvärdering brukar i USA hänföras till kategorin "alternativa" utvärderingsformer.
Beteckningen syftar vanligen på olika slag av mer avancerade problemlösande prov eller performance assessments, dvs. prov som kräver att eleverna löser ett problem, framställer en produkt eller visar sin förmåga att hantera en realistisk situation (s.k. autentisk
värdering). Prov av det senare slaget är vanligare i Europa, t.ex. i samband med examensprov, men har ofta ansetts alltför dyrbara och tidskrävande då syftet varit att utvärdera ett helt skolsystem.
Portföljvärdering och liknande utvärderingsformer har framträdande förespråkare i bl.a.
Howard Gardner och Dennie Palmer Wolf vid Harvarduniversitetet; Roberta Camp och
Drew Gitomer vid Educational Testing Service i Washington; Theodore Sizer vid
Brown University och ordf. i Coalition of Essential Schools; samt Grant Wiggins, föreståndare för Center on Learning, Assessment, and School Structure (CLASS) i Geneseo,
New York. Alternativa utvärderingsformer är för närvarande ett "hett" ämne i den pedagogiska diskussionen; det har ägnats temanummer och en rad artiklar i de flesta ledande pedagogiska facktidskrifter.
Portföljvärdering lämpar sig bäst för komplexa kunskaper och färdigheter, som innefattar förståelse och förtrogenhet (dvs. inte bara fakta och färdigheter). Det är visserligen
sant att t.ex. skönhet knappast låter sig mätas. Men detta hindrar inte, som Dewey
(1934, s. 298 ff.) påpekar i Art as Experience, att vi med hjälp av olika kriterier kan
bedöma de kvaliteter vi värdesätter i en uppsats, ett naturvetenskapligt experiment, en
målning, en historiskt undersökning, osv. Vi kan närma oss det som skall bedömas från
skilda utgångspunkter. För att tillämpa ett kriterium krävs personligt omdöme, förmåga
att argumentera för ett ställningstagande och insikt i vilka kriterier som är relevanta
inom en viss genre eller ett bestämt kunskaps- och färdighetsområde. Kriterier fäster vår
uppmärksamhet vid kvaliteter vi annars kanske skulle gått miste om. De tillåter oss
dessutom att beskriva företeelser på ett sätt som gör att deras kvaliteter blir observerbara
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även för andra. Andra människor kan se efter själva, pröva våra argument och bilda sig
ett eget omdöme. Värdeomdömen blir härigenom intersubjektivt prövbara; de blir något
som tål och förtjänar att diskuteras (jfr kap. 1.6).
Lärare, till skillnad från t.ex. konstkritiker, tar emellertid inte bara hänsyn till kvaliteter i
en färdig produkt. De intresserar sig för elevernas förutsättningar, deras ålder och tidigare erfarenheter, hur svåra uppgifter de gett sig i kast, hur självständigt de har arbetat, hur
målmedvetet de gått till verket, hur de hanterat svårigheter som dykt upp under arbetets
gång, vilken förmåga de har att ställa upp mål för sitt eget lärande, deras förmåga att
värdera och använda olika slags källor och förebilder, att tillgodogöra sig andras synpunkter och kritik, att själva bidra med konstruktiva synpunkter, osv. Portföljvärdering
grundar sig därför i regel på kriterier som tar hänsyn både till den färdiga produkten och
den skapande process som lett fram till resultatet. Bedömningen blir, med andra ord,
inte bara kriterierelaterad utan dessutom processorienterad. Dessa båda egenskaper
utmärker den bedömning som tillämpas i föreliggande studie.

2.3. Utvärdering av läroplansmål
Uppläggningen av en portföljvärdering i Bild beror av dess syfte (se Lindström, 1998).
Det senare kan handla om att välja ut elever till en högre konstnärlig utbildning eller att
lära elever att med hjälp av sina portföljer granska, reflektera över och kritiskt värdera
sitt eget arbete (s.k. självvärdering). En portföljvärdering kan också ha till syfte att bedöma i vilken utsträckning mål i läroplaner förverkligas i praktiken. Det är en utvärdering av det senare slaget som beskrivs i föreliggande rapport.
Vi skall i detta och följande kapitel ta upp portfölj värdering i Bild och uppläggningen
av det egna projektet. Vi startar emellertid med ett exempel som belyser hur man, med
hjälp av portföljer, utvärderat läroplansmål på andra kunskapsområden. Det rör sig om
Vermont Portfolio Project i USA, som startade 1990 - 91 i skrivning och matematik
med elever i grundskolans år fyra och åtta i 137 skolor. Följande år, 1991-92, krävde de
delstatliga myndigheterna att alla elever under det fjärde och åttonde skolåret skulle
ställa samman en portfölj och få denna bedömd.
Det bestämdes att skrivportföljen skulle bestå av följande delar: (a) en innehållsförteckning; (b) elevens "bästa arbete"; (c) ett brev; (d) en dikt, en novell, ett drama eller en
personligt färgad berättelse; (e) ett personligt gensvar på något som ställts ut eller hänt
inom kulturlivet, media eller sportvärlden eller på en bok, en aktuell fråga, ett matematikproblem eller ett vetenskapligt fenomen; (f) en egen text från ett annat ämne än modersmål och språk (fjärdeklassare) resp. tre texter från annat ämne (åttondeklassare); (g)
ett uppsatsprov (som var gemensamt för alla elever i en årskurs) med skisser, utkast,
osv.
En portfölj kan inte, som ett standardiserat prov, bedömas genom att man summerar hur
många frågor som eleverna besvarat rätt. Den tvingar i stället de medverkande att ta
ställning till vad som kännetecknar ett arbete av hög kvalitet. Lärare och administratörer
i Vermont kom överens om att åtminstone fem kriterier är av betydelse vid bedömningen: (1) syfte, (2) organisation, (3) detaljer, (4) egen röst/tonfall och (5) språkbruk/skrivandets hantverk/grammatik. Med "syfte" avses exempelvis en värdering av
hur väl eleven redovisar och följer upp ett bestämt syfte, hur väl eleven har tänkt ige-
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nom vem läsaren är och vad uppgiften går ut på samt hur klart och redigt eleven uttrycker sig.
Resultaten av det första årets försök redovisades i utbildningsministeriets årsrapport (se
Abruscato, 1993). Där konstaterade man bland annat att många elever skriver bra, ofta
mycket bra; men det finns också många elever som skulle kunna skriva bättre än vad de
gör. Fjärdeklassarna lyckades särskilt bra på de kriterier som avser syfte och språkbruk
m.m. De var svagast i fråga om detaljer och egen röst/tonfall (dvs. förmågan att skriva
på ett personligt och levande sätt). Förmågan att organisera framställningen hamnade
mitt emellan. Åttondeklassarna bedömdes också vara bäst vad beträffar syfte och språkbruk m.m. Deras förmåga att organisera det skrivna var avsevärt högre än fjärdeklassarnas. Det de lyckades sämst med var att uttrycka sig med egen röst och ett personligt tonfall.
Tyvärr hade skattningarna i denna studie, som hör till de mest uppmärksammade, lägre
reliabilitet än i andra jämförbara undersökningar (forskningsöversikt av Herman &
Winters, 1994). Detta gällde inte minst om skattningarna av kriteriet egen röst/tonfall
(Koretz, McCaffrey, Klein, Bell, & Stecher, 1992). Lärarna var i allmänhet positiva till
försöket, fastän många var bekymrade över den ökade arbetsbörda det innebar att pröva
en ny metod som ofta lades ovanpå övriga arbetsuppgifter, snarare än att integreras med
dem på ett naturligt sätt. Portföljvärderingen påverkade även undervisningen så att t.ex.
matematisk problemlösning betonades mer än tidigare, ofta på bekostnad av elementär
färdighetsträning (Stecher & Hamilton, 1994). Lärarna såg i det nya värderingsförfarandet en möjlighet att förbättra den egna undervisningen, medan skolmyndigheterna
främst bekymrade sig om att få till stånd mer tillförlitliga skattningar så att metoden kan
användas för att jämföra skolor och skoldistrikt (Firestone, 1998).
Lärarnas intresse att bedriva en så god undervisning som möjligt och intresset från samhällets sida att kunna dra mer allmängiltiga slutsatser om elevers kunskaper och färdigheter kommer ofta i konflikt på detta sätt, påpekar Firestone (1998). Denna konflikt
måste på något sätt hanteras i ett projekt av det slag vi valt att bedriva. Vi insåg tidigt att
det fanns en risk att lärarnas förväntningarna på metodutveckling kunde ta överhand
över våra ambitioner att som forskare beskriva och jämföra elevers skapande förmåga.
Men eftersom portföljvärdering innebär ett merarbete för lärarna, insåg vi samtidigt att
lärarna måste få ut något av projektet för egen del. Vi tror i efterhand att vi klarade av
denna krävande balansgång.

2.4. Metoder för portföljvärdering
I den internationella litteraturen finns minst fem metoder för portföljvärdering i Bild
beskrivna: (1) Advanced Placement, (2) Arts PROPEL, (3) Central Practical Examination (CPE), (4) International Baccalaureate (IB) och (5) The Mini-Portfolio (miniportföljen) (se Tabell 2.1). Den första metoden, Advanced Placement, påminner om den
bedömning av arbetsprover som förekommer vid t.ex. Konstfack (se Mitchell, 1992, s.
121 ffi). Det som bedöms är en portfölj med elevernas bästa arbeten, som skall uppfylla
vissa fordringar i fråga om kvalitet, djup och bredd. Någon värdering av arbetsprocessen
eller andra undervisningsmål än de som avser färdiga produkter förekommer inte. Portföljen används som ett rent urvalsinstrument, avser bedömning av en elit och är mindre
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intressant som inspirationskälla vid en utvärdering som omfattar ett bredare urval av
elever från olika skolår och skolformer.
Tabell 2.1. Metoder för portföljvärdering i Bild beskrivna i den internationella litteraturen.

De övriga modellerna tar hänsyn både till produkt och process. Central Practical Examination (CPE) och International Baccalaureate (IB) är utarbetade för avgångsklasserna
i motsvarigheten till vår gymnasieskola, medan Arts PROPEL och The Mini-Portfolio
arbetats fram med hänsyn till såväl de mellersta och senare åren i grundskolan som de
tidigare åren i gymnasieskolan.
CPE är en examensform i bildframställning som introducerades i Holland 1981
(Schönau, 1994b; 1996). Den har sedan 1994 tillämpats även i Ungern (Schönau,
Kårpåti, & Verhelst, 1996) och ett liknande examensprov har sedan 1997 genomförts på
försök i Finland (National Board of Education Helsinki, 1998). För närvarande finns
planer i Holland på att göra likartade försök även i grundskolan. CPE har rönt positiv
och berättigad uppmärksammad i den internationella bildpedagogiska diskussionen och
är en av de främsta förebilderna till The Mini-Portfolio, som presenterats av Donna Kay
Beattie (1994), en forskare och bildpedagog i USA. Miniportföljens syfte är både formativt och summativt. Den kan alltså användas dels för att lärare och elever vid ett
visst tillfälle skall få en uppskattning av vad eleven kan respektive behöver träna
mer på, dels för att ge en sammanfattande bedömning av vad eleven förmår efter
avslutad kurs.
Arts PROPEL är en annan mycket känd metod för portföljvärdering. Det är också namnet på ett delprojekt inom Project Zero, som letts av Howard Gardner och hans medarbetare vid Harvard Graduate School of Education (Gardner, 1989b; Winner & Simmons, 1992). Manualer är utarbetade för bild, musik och skrivning i vad som svarar mot
de mellersta och de senare åren i vår grundskola. Avsikten är i första hand formativ
(dvs. utvärdering under arbetets gång); man vill inte minst träna upp elevers
förmåga till självvärdering. Men modellen har även framförts som ett möjligt
hjälpmedel att utvär34

dera kursplaner i ett skoldistrikt eller en delstat (Wolf, Bixby, Glenn, & Gardner, 1991).
I stället för "portfölj" talar man ibland om "processfolder" för att markera den vikt man
lägger vid elevens utveckling på vägen fram till de färdiga produkterna.
IB härstammar från Genéve i Schweiz, där den från början var avsedd för barn till diplomater, som med hjälp av denna examen kan söka in på högre utbildningar i skilda
länder. IB-programmen har i dag en bredare rekryteringsbas och förekommer på ett par
gymnasieskolor med internationell inriktning i Sverige. IB-program erbjuds för närvarande i mer än 70 länder. Cirka 4.000 elever i 60 länder väljer varje år att ta gymnasieexamen i ämnet Konst och formgivning (Boughton, 1998). Vid bedömningen av portföljer tas inte bara hänsyn till bildarbetets kvalitet utan också till elevernas förmåga till
kritisk reflektion, som den kommer till uttryck i portföljerna och särskilda arbetsböcker
(research workbooks). Kriterierna (IB, 1996) påminner om dem som används i Arts
PROPEL.

2.5. Val av utvärderingskriterier
Valet av utvärderingskriterier avgörs i första hand av undervisningens målsättning.
Samtidigt är det viktigt att de bottnar i en kvalificerad förtrogenhet med den aktivitet
som skall bedömas, så att de omdömen som blir resultatet stämmer överens med mer
övergripande värderingar som vägleder undervisningen. Det är lätt att räkna upp sådant
man vill att elever skall kunna; det är svårare att urskilja det fåtal dimensioner som är av
avgörande betydelse för elevers bildskapande förmåga.
Den holländska modellen, CPE, lägger stor vikt vid att elevens intentioner, vad beträffar
både innehåll och form, är avläsbara i det han eller hon gjort. Portföljerna skall också
visa att eleverna prövat olika lösningar och gjort egna val med hjälp av skisser och förstudier. Kriterierna är ganska allmänt hållna, t.ex. "Är de val som eleven gjort (och berättat om i sin processbeskrivning) synliga i verket?", "Vad anser du om elevens sätt att
använda material och tekniker?", "Vad är ditt sammanfattande omdöme om arbetets
kvalitet?" Bedömarna granskar skisser, förstudier och färdiga verk för att utröna hur
självständiga eleverna varit i valet av tekniker, material, ämnen, stil och angreppssätt
och tar ställning till hur aktivt de utforskat sina uppslag och idéer.
IB tillämpar sex kriterier för att bedöma elevernas bildarbete: (1) fantasi, kreativt tänkande och förmåga att uttrycka en känsla eller gestalta en idé, (2) uthållighet i undersökande arbete, (3) hantverksskicklighet, dvs. förmåga att hantera material och tekniker,
(4) förståelse för hur olika material och tekniker kan framkalla ett önskat uttryck, (5)
kunskap om bildbyggnadsmedel, dvs. hur man kan framkalla önskade effekter med
hjälp av visuella element (t.ex. färg, linje, form) och principer (t.ex. perspektiv, färglära,
komposition) samt (6) förmåga att bedöma det egna arbetet och arbetsprocessen. Dessa
kriterier finns mer utförligt beskrivna, som skattningsskalor med fem nivåer, i en handledning för användning av klassens lärare samt medbedömare.
Liknande kriterier förekommer i de handböcker och uppsatser som Arts PROPEL publicerat. Vid bedömningen av elevernas bildproduktion lägger man vikt vid: (1) hantverksskicklighet (behärskar grundläggande tekniker och principer), (2) målmedveten strävan
(prövar och ändrar på ett fruktbart och genomtänkt sätt; undersöker ett problem på djupet; återvänder till det från ett flertal synvinklar), (3) uppfinningsförmåga (finner kreativa lösningar; vågar ta risker; ställer själv problem att lösa), (4) uttryck/budskap (ut-
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trycker en känsla eller formulerar ett budskap på ett starkt, övertygande och personligt
sätt).
Två av dessa kriterier, målmedveten strävan och uppfinningsförmåga, tar särskild hänsyn till arbetsprocessen. Prov på målmedveten strävan (eng. pursuit) är t.ex. att eleven
arbetar länge med ett projekt, prövar olika lösningar under arbetets gång, utforskar
samma tema eller problem i flera arbeten och säger sig vilja återkomma till det; att eleven provar ut mer än ett sätt att gestalta en idé, ett tema eller en känsla. Tecken på uppfinningsförmåga är t.ex. att eleven experimenterar med material och tekniker (t.ex. försöker åstadkomma olika slags linjer genom att använda pennor av varierande hårdhet);
framställer välkända föremål på ovanliga sätt (t.ex. avbildar dem från en uppseendeväckande vinkel, använder andra färger än de vanliga); utnyttjar tillfälligheternas spel
för att se vart det leder (t.ex. om färgen rinner eller linjen blir suddig så lägger eleven
märke till detta och utnyttjar den uppkomna effekten i målningen); eleven följer inte
lärarens råd men kommer ändå fram till relevanta och intressanta lösningar.
I Arts PROPELs portfölj värdering tas även hänsyn till elevens förmåga att reflektera
över sitt arbete och att uppfatta estetiska kvaliteter. Dessa förmågor bedöms bättre av
den egna läraren än av en medbedörnare, menar man, eftersom värderingen till stor del
stöder sig på vad eleverna sagt under lektionerna. Kriterier på förmågan att uppfatta
estetiska kvaliteter är (1) formsinne (uppfattar visuella mönster och former i natur och
kulturlandskap, upptäcker samband mellan sinnesmodaliteter, t.ex. hur ett visuellt
mönster skapar en känsla av musikalisk rytm), (2) materialkänsla (kan känna och se hur
olika material kan användas för att åstadkomma skilda sinnesintryck), (3) stilistisk
medvetenhet (förmår urskilja stilar, kulturella särdrag och vad som utmärker skilda
kulturer och historiska epoker; uppfattar vilken funktion olika bilder har).
Kriterier på förmågan att reflektera är: (1) förmåga till självvärdering (kan peka ut arbeten eller delar av arbeten som är bra eller kräver mer arbete; kan förklara varför; har
tänkt igenom och kan motivera val av färg, placering, m.m. som gjorts under arbetets
gång), (2) kritisk förmåga (kan motivera omdömen om kvaliteter i kamraters och konstnärers arbeten; reflekterar över andras avsikter och tillvägagångssätt), (3) mottaglighet
för synpunkter (lyssnar på kritik och förslag; kan värdera synpunkterna och dra slutsatser av dem för det egna arbetet), (4) förmåga att utnyttja förebilder (kan använda egna
arbeten, kamraters arbeten och konstverk som källa för idéer och inspiration; lägger
märke till enskildheter; jämför teman och stildrag hos förebilderna och det egna arbetet), (5) förmåga att ställa upp mål (målen kan gälla ett enskilt arbete eller det egna skapandet över huvud taget; de kan också gälla en visst medium som eleven medvetet valt).
Arts PROPEL har kriterier, slutligen, som avser arbetssätt: (1) engagemang (arbetar hårt
och visar intresse; lämnar in arbeten i tid; är noggrann); (2) förmåga att arbeta självständigt (kan dra nytta av egna erfarenheter); (3) förmåga att samarbeta; (4) förmåga att utnyttja kulturella resurser (utnyttjar utställningskataloger, konstböcker, museer, material,
andra människor, m.m. för att komma vidare). Dessa kriterier har inte direkt med ämnets innehåll att göra, men är ofta av stor betydelse i den värdering som löpande sker
mellan lärare och elev under arbetets gång. Ulla Lind (1990), som studerat värdering,
bedömning och betygssättning i bildämnet, menar att den stora vikt som läggs vid kriterier som uppförande, flit, osv. kan vittna både om en strävan efter helhetssyn på elevens
arbete och en osäkerhet om hur elevbilder och den bakomliggande "processen" skall
värderas.
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2.6. Tidsramar och ämnesval
De yttre ramarna för portföljvärdering i bildämnet varierar beroende på värderingens
målsättning. Värderingar som avses ligga till grund för urval till högre utbildning tilllämpar ofta strikta regler om hur elevernas arbete skall bedrivas, medan ramarna kan
vara mycket informella där det pedagogiska syftet att öva upp elevernas förmåga till
självvärdering står i centrum. Vid en nationell utvärdering måste jämförelser kunna göras dels mellan olika utbildningsnivåer, dels mellan olika klasser på samma nivå. Detta
ställer krav på relativt tydliga yttre ramar.
CPE i Holland har en fastställd tidsram inom vilken den praktiska examinationen skall
ske. Uppgifterna presenteras i mitten av december under det sista året i gymnasieskolan.
Eleverna arbetar sedan i tre månader från januari och framåt, under 28 lektioner (eller
14 dubbellektioner), med den uppgift de valt. Arbetet måste utföras på lektionstid, dels
för att läraren skall kunna observera elevernas tillvägagångssätt, dels för att elever med
högutbildade och ambitiösa föräldrar inte skall gynnas på ett otillbörligt sätt. The MiniPortfolio är, som namnet antyder, tänkt att genomföras under en mer begränsad tidsrymd: sex veckor under gymnasieskolans tidigare år samt fyra veckor under de senare
åren i grundskolan och enbart sex lektionstillfällen under de mellersta. Miniportföljen är
på det hela taget en förkortad variant av CPE.
IB:s värdering grundar sig på vad eleven gjort under det sista läsåret i gymnasieskolan. I
Arts PROPEL:s handböcker framhålls att projekten bör vara långvariga; av exemplen
framgår att de ofta pågår under några månader, i högre klasser ibland under ännu längre
tid.
Eleverna som genomgår CPE får bygga upp en portfölj kring ett av flera föreslagna
teman. Koncentrationen på ett ämne underlättar ett fördjupat och mångsidigt
utforskande. Uppgifterna är avsiktligt breda och vaga för att eleverna skall kunna tolka
dem på sitt eget sätt. IB har inga begränsningar beträffande ämnesvalet, vilket leder till
att eleverna arbetar med vitt skilda ämnen (t.ex. experiment i foto, medeltidens
bildvärld, Cézanne, porträttkonsten). Arts PROPEL- lärare arbetar ofta med teman som
landskap, stilleben och porträtt samt med multikulturella formtraditioner. Miniportföljen
byggs upp kring ett av flera föreslagna teman, efter förebild hämtad från CPE. Det
innebär att eleverna kan välja mellan följande typer av ämnen, här med något
försvenskade exempel:
1. Ett begrepp, t.ex. Motsatser, Kamouflage.
2. Ord eller uttryck med mångtydig innebörd, t.ex. Passager, Allt är inte guld som
glimmar. Ord eller uttryck som beskriver människans yttre villkor, t.ex. Framgång,
Hemlöshet.
3. Ord eller uttryck som beskriver människans inre liv, t.ex. Övergångar, Det inre
rummet.
4. Ord eller uttryck som väcker fantasin, t.ex. Pandoras ask, Arketyper.
5. Dikt, strof eller citat, t.ex.
Plötsligt möter vandraren här den gamla
jätteeken, lik en förstenad älg med
milsvid krona framför septemberhavets
svartgröna fästning.
Nordlig storm. Det är i den tid när rönnbärs-
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klasar mognar. Vaken i mörkret hör man
stjärnbilderna stampa i sina spiltor
högt över trädet.
"Storm" av Tomas Tranströmer, 1954

Ett tema kan också utgöras av en konkret uppgift, t.ex. att framställa en affisch för en
internationell kulturfestival, med dans, sång och uppläsning av dikter.
Elever som ställer samman en portfölj får i regel fritt välja material och tekniker. Den
enda vägledning de får är några allmänna kriterier som kommer att användas vid bedömningen.

2.7. Portföljens innehåll och värdering
Av en portfölj inom CPE måste framgå vad som varit elevens utgångspunkt och hur
eleven, via utkast och förstudier, nått fram till det färdiga verket. Portföljen kan även
innehålla en loggbok med anteckningar och skisser. Denna kan hjälpa till att klargöra
arbetsprocessen, men är inte föremål för självständig bedömning. Elever kan även använda fotografier för att beskriva ett verks tillkomsthistoria. Innan eleverna sätter i gång
skall de fylla i första delen av ett särskilt formulär. De ombeds där tala om vad som ligger bakom valet av uppgift, angreppssätt, material, osv. Detta formulär tas åter fram
efter den sista lektionen i serien. Eleverna får då beskriva vilka förändringar de gjort
och motivera varför.
Elevernas bildarbete bedöms av den egna läraren och av en kollega från en annan skola.
Bedömningarna sker oberoende av varandra efter kriterier av den typ vi redogjort för
ovan. Efter att båda lärarna bestämt sig, diskuterar de sig fram till ett gemensamt slutomdöme. I början kunde det vara stor skillnad mellan lärarnas omdömen. Men skillnaderna har avtagit efterhand. Slutomdömet graderas från ett till tio poäng. I nästan 80
procent av fallen är skillnaden mellan de omdömen som de båda oberoende bedömarna
avgett högst ett poäng. Den holländska modellen har stimulerat till professionell utveckling genom en diskussion om vad bildämnet går ut på och om vilka kriterier man
bör använda för att utvärdera dess resultat.
I en granskning av kriterierna för bedömning av elevarbeten, fann dock Diederik Schönau (1994) att lärarna i första hand lade vikt vid hur eleverna hanterade material och
tekniker samt vid hur de valde ut visuella element (färg, rumsverkan, rytm, osv.) med
hänsyn till det innehåll och de material som de bestämt sig för. Övriga kriterier - som
personlig stil - tycktes mest tjäna som referenspunkter för att bredda underlaget för bedömningen; de påverkade inte i nämnvärd utsträckning slutbedömningen. Schönau uppfattar detta som ett problem, eftersom modern bildundervisning handlar om så mycket
mer än material och tekniker.
Miniportföljen är upplagd på ungefär samma sätt som CPE. En medbedömare från annan skola rekommenderas i de fall där bedömningarnas tillförlitlighet är av stor betydelse, t.ex. då man vill göra jämförelser mellan elever i olika skolklasser. I dessa fall är
också skattningsskalor att föredra framför enkla checklistor. En innovation är förslaget
att elever under de senare åren i grundskolan och de tidigare åren i gymnasieskolan skall
göra två färdiga verk som visar på skilda sätt att lösa ett problem eller angripa ett tema.
För de mindre omfattande portföljerna under de mellersta åren i grundskolan, anses
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dock en enda lösning vara tillräckligt; möjligen med tillägg av en enkel skiss som antyder ett annat sätt att angripa temat. Om syftet med värderingen främst är pedagogiskt
(s.k. formativ värdering) kan eleven själv tjänstgöra som medbedömare.
IB har ett mycket formaliserat bedömningsförfarande. De elever som skall bedömas
presenterar en utställning, kompletterad med utdrag ur den egna arbetsboken. Utställningen bör omfatta både färdiga verk och försök på vägen (t.ex. skisser, anteckningar,
förstudier). Eleven intervjuas dessutom av en medbedömare från annan skola och får
besvara frågor om t.ex. vad hon eller han lyckats bäst resp. sämst med, vilka problemen
har varit och hur eleven försökt lösa dem, vad eleven velat uttrycka eller visa, varifrån
han eller hon fått sina idéer, och vad eleven skulle utvecklat vidare om det funnits mer
tid till förfogande. Den egna läraren och medbedömaren gör var sin bedömning, som är
konfidentiell och sänds till ett centralt examinationskontor för eventuell slutjustering.
En nackdel med förfarandet är att det inte, som CPE, stimulerar till kollegialt utbyte och
professionell utveckling. En fördel både med IB och Arts PROPEL, i jämförelse med
CPE, är att de använder mer differentierade kriterier. Detta borde underlätta att fler
aspekter än material, tekniker och formala kvaliteter vägs in vid bedömningen.
I Arts PROPEL används portföljer för att dokumentera elevens inlärningsprocess med
hjälp av exempel på hur valda temaarbeten utvecklats från början till slut. En portfölj
kan innehålla, förutom ett färdigt porträtt, till exempel tidiga skisser; studier och försök
i olika tekniker och material; misslyckanden och förändringar; samt anteckningar om
kända porträtt som gett idéer och väckt inspiration. Eleverna kan också uppmanas att
skriva ned tankar och funderingar i en loggbok, som blir en del av portföljen. Det bör av
portföljen framgå att eleven utforskat temats visuella möjligheter på djupet. Eleven skall
ha prövat eller tänkt igenom mer än ett sätt att lösa de visuella problem som uppgiften
rymmer och han eller hon skall ha träffat val under arbetets gång. Motiven bakom Arts
PROPEL-portföljen är i första hand pedagogiska; portföljen skall hjälpa eleverna att
självständigt värdera sitt eget arbete. Men Dennie Wolf m.fl. (1991) har även föreslagit
att stickprov av portföljer från olika skolår används för att beskriva det allmänna tillståndet i skolan.
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3. Studiens genomförande
3.1. Urval av klasser / grupper
Huvudundersökningen har utförts i Jönköping och Stockholm under vårterminen 1998.
Denna föregicks av en pilotstudie på samma orter höstterminen 1997, i vilken 15 lärare
och cirka 300 elever deltog. I huvudundersökningen medverkade 17 skolor, 22 lärare
(ytterligare en lärare deltog enbart i pilotstudien) jämte 22 klasser/grupper under år 2, år
5 och år 9 i grundskolan samt under det sista året (eller en avslutande kurs) i gymnasieskolans estetiska program. Av 480 uttagna elever finns fullständiga data (portfölj, intervju, intern och extern bedömning) för 458. Det femprocentiga bortfallet förklaras av
sjukdom, svårigheter att samordna tider och, i några fall, vägran att ställa upp för intervju
Tabell 3.1. Undersökningsgrupper på orter och skolår/skolform.

Tabell 3.2. Antal utvalda och deltagande elever, med bortfall, fördelade på skolår och
skolform, på vanliga klasser och profilklasser (i grundskolan) samt på kön.

Studien av vanliga grundskoleklasser, tolv i Jönköping och två i Stockholm, har letts av
Leif Ulriksson. I huvudundersökningen deltog fjorton klasser i ämnet Bild: fyra från år
2, fem från år 5 och fem från år 9 i grundskolan. Studien av gymnasieklasser i Stockholmsområdet har letts av Catharina Elsner; i denna deltog fem grupper som gick sista
året i gymnasial utbildning på Estetiska programmet, grenen Konst och formgivning,
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samt en grupp som gick en avslutande kurs under andra året på samma program, samma
gren. Härtill kommer en studie, ledd av Lars Lindström, av ett par profilklasser i Stockholm: en från år 5 och en från år 9. Vi räknade med att en spridning på två regioner och
anknytning till skilda lärarutbildningar skulle bredda intresset för utvärderingen, stimulera till kvalitetsutveckling på olika orter samt främja utökade kontakter mellan högskolan och det lokala skolväsendet även utanför Stockholmsområdet.
Urvalet av medverkande klasser i grundskolan skedde genom en rundskrivelse till rektorer i Jönköpings kommun, undertecknad av utvecklingschefen vid skol- och barnomsorgsförvaltningen. Rektorerna tog i sin tur kontakt med de egna lärarna. Några lärare
anmälde sig därvid av eget intresse, medan andra mer eller mindre blev övertalade att
ställa upp. Vi lyckades, trots tre påminnelser, inte få fler än fyra bildlärare under år 9 att
medverka. Av dessa hade en fått lokal behörighet utan formell utbildning. Hon deltog
endast i pilotstudien hösten 1997 och i hennes ställe rekryterades för huvudprojektet två
bildlärare bosatta i Stockholm. I motsats till lärarna i Jönköping hade dessa tidigare arbetat med portföljer och låtit eleverna skriva loggböcker. En av Jönköpingslärarna och
en av de "vanliga" lärarna i Stockholm fungerade även som medbedömare till varsin
klass under det femte respektive nionde skolåret i Stockholms Bild och Formklasser (se
nedan). Lärarna i skolår 2 rekryterades först inför vårterminen 1998, sedan vi i pilotstudien fått klart för oss att det utvärderingsinstrument vi använde var giltigt även på lägre
nivåer i grundskolan.
Bortsett från den lärare som saknade utbildning, hoppade ingen av projektet. Flertalet
lärare i år 2 och 5 har visat särskilt intresse för bildämnet, t.ex. genom att ta Bild som
tillval i lärarutbildningen, ha Bild som "favoritämne" (två lärare), driva konstprojekt,
vara ämnesansvarig (två lärare) eller undervisa i ämnet som Elevens val (se kap. 4). Två
av lärarna i skolår 9 vårterminen 1998 gick en fortbildningskurs i portföljvärdering; en
tredje meriterade sig med siktet inställt mot att bli lärare i bildämnets didaktik. Dessa
observationer stämmer med vårt allmänna intryck att de lärare som ingår i undersökningen utgör en välmotiverad och kvalificerad grupp.
Gymnasielärarna rekryterades genom kontakter bland annat med praktikhandledare vid
Konstfack i Stockholm. Vi ville få en spridning på olika sociala upptagningsområden,
områden med en hög respektive låg andel invandrare och olika regioner. Två skolor ligger i Stockholm, medan fyra är belägna i kranskommuner. Två av de sex skolorna har
en hög procent elever med invandrarbakgrund, medan det motsatta gäller för de övriga
fyra. Det har dock framkommit att dessa elever inte är särskilt benägna att välja det
Estetiska programmet. Vi önskade även en spridning på lärare med olika bakgrund. Av
de sex lärarna som deltagit i undersökningen är tre män och tre kvinnor. Utöver behörighet som bildlärare har deltagarna relativt olika kompetensprofiler. Någon har arbetat
som museilärare och är utbildad waldorfpedagog och bildterapeut, en annan har genomgått skolledarutbildning och har fyra års arbetserfarenhet som studierektor, medan andra
är eller har varit aktiva som konstnärer, illustratörer eller reklamtecknare. Aldrarna varierar mellan 32 och 60 år och lärarerfarenheten mellan 8 och 30 år.
Till förutsättningarna hör även att lärarna måste vara intresserade av att medverka i undersökningen. Vi sökte därför kontakt med lärare som tidigare använt portföljer och
loggböcker i sin undervisning. Tre av de medverkande lärarna hade sådan erfarenhet. Vi
har dock konsekvent framhållit att huvudsyftet med studien för vår del är att ge en bild
av kunskapskvaliteter i skolan, inte att utveckla nya pedagogiska metoder (jfr kap. 2.3).
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Den höga motivationen hos deltagarna framgår bland annat av att fem av de sex gymnasielärarna (liksom fyra av de övriga lärarna), efter avslutat projekt, utverkade medel från
olika håll för att delta i en veckolång europeisk konferens om portföljvärdering. Även
gymnasielärarna utgör alltså troligen en positivt selekterad grupp.
En studie av klasser med särskilda förutsättningar har letts av Lars Lindström. I denna
har två av Stockholms Bild och Formklasser deltagit, den ena från år 5 och den andra
från år 9. Eleverna i dessa s.k. profilklasser, belägna i en av Stockholms största skolor,
är antagna enligt ett särskilt förfarande och har fler timmar i Bild än vad elever normalt
får på andra skolor. I studien deltog i grundskolans år 9 en kvinnlig bildlärare som har
följt ett par klasser sedan år 4, samt en manlig bildlärare som undervisar i grundskolans
år 4-6. Materialet från dessa klasser redovisas för sig i avsikt att ge en uppfattning om
vilka resultat som kan förväntas av bildundervisning under optimala betingelser. Dessa
båda profilklasser har även blivit föremål för en mer ingående fallstudie med hjälp av
video, bekostad av Lärarhögskolan i Stockholm.
Alla lärare som valts ut att medverka i studien deltog i en introduktionskurs. Kursen,
som var obligatorisk (dvs. en förutsättning för deltagande), omfattade en heldag vardera
som inledning till pilotprojektet respektive huvudundersökningen. Lärarna fick ofta tillgodoräkna sig denna tid som fortbildning på den egna skolan. Huvuddelen av tiden ägnades åt övningar i att värdera elevportföljer. Varje portfölj som tagits med värderades
av minst två lärare oberoende av varandra; skattningarna jämfördes därefter kriterium
för kriterium. Denna metodträning ledde dels till diskussioner om kriterierna och deras
tolkning, dels till samtal om vad som borde ingå i elevernas portföljer för att de skulle
kunna bilda underlag för bedömning.
De femton lärare som deltog i pilotstudien fick omfattande träning i portföljvärdering,
eftersom det i lärarnas uppgift ingick både att värdera samtliga elevers portföljer i den
egna klassen och att vara medbedömare till läraren i en annan klass på samma stadium.
Av de lärare som rekryterades först till huvudundersökningen hade tre tidigare fått undervisning i och skaffat sig erfarenhet av att värdera portföljer med hjälp av kriterier. De
övriga fem var intresserade av att sätta sig in i arbetssättet.

3.2. Tidsramar och ämnesval
Vi ansåg att en tidsbegränsning av elevernas bildprojekt i form av några veckor eller
månader, snarare än ett helt läsår, vore att föredra dels för jämförbarhetens skull, dels
för att utvärderingen inte alltför mycket skall inkräkta på de medverkande lärarnas läsårsplanering. Ju högre krav en utvärdering ställer, desto svårare blir det att få "vanliga"
lärare att medverka.
Tidsramen för det arbete som skall värderas, menade vi, bör anpassas efter det skolår
det gäller, eftersom förmågan att arbeta självständigt och belysa ett tema från flera synpunkter kan förväntas öka med åldern. Elever i gymnasieskolans avgångsklass bör i
princip kunna arbeta under de tidsmässiga betingelser som specificeras av CPE, dvs. en
dubbeltimme i veckan under tre månader eller totalt ca 30 lektionstimmar effektiv tid
(med "effektiv" tid menar vi den tid som återstår sedan introduktion och ev. uppföljning
räknats bort). Denna uppfattning delades av de medverkande gymnasielärarna, även om
dessa av praktiska skäl föredrog att arbeta med kortare temaarbeten (ca 15 tim.) under
pilotprojektet.
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Elever under år 9 i grundskolan bör kunna ställa samman en "miniportfölj" under sex
veckor, ansåg vi. Vi valde därför, tillsammans med lärarna, att låta eleverna arbeta med
ett och samma tema under 10 timmar effektiv tid. Vi ansåg att det, för jämförbarhetens
skull, vore värdefullt om eleverna under år 2 och år 5 arbetar under lika lång tid. Pilotstudien hösten 1997 tydde på att de här angivna tidsramarna var realistiska och ändamålsenliga. De nytillkomna lärarna, under år 2 i grundskolan, menade att 10 lektionstimmar var en lämplig tidsram även för dessa unga elever.
Särskilt i gymnasieskolan, kom projektens utsträckning i tiden att skilja sig åt; projekttiden varierade här från en veckas koncentrerat arbete till större delen av en termin, beroende på blockläsning och annat. Vi såg emellertid inga olägenheter i detta, så länge den
effektiva arbetstiden var densamma.
Tabell 3.3. Försöksperiodens omfattning under olika skolår och i skilda skolformer.

Vi uttryckte i de första utkasten till denna studie en farhåga att frihet för läraren att själv
välja tema skulle försvåra jämförelser mellan klasser och skolår. Vi var rädda att studien
med en sådan uppläggning skulle värdera lärares varierande förmåga att ge stimulerande
uppgifter snarare än elevernas kompetensnivå. Vi anser emellertid nu att det varken är
önskvärt eller möjligt att "nollställa" läraren, så att det skapas en pedagogiskt "neutral"
situation. De teman som används i utvärderingen bör stämma överens med de uppgifter
som lärare själva brukar ge elever som befinner sig i ett visst skede av sin skolgång.
Restriktioner på de medverkande lärarnas frihet att välja teman kan visserligen öka studiens interna validitet och därmed möjligheten att jämföra olika individers insatser. Men
detta sker då till priset av minskad extern validitet, dvs. minskade möjligheter att generalisera till situationer som skiljer sig från dem som studerats i försöket. Vi kom alltså
att i stället för att söka likformighet eftersträva bredd i fråga om pedagogiska metoder,
innehåll, material och tekniker, osv.
De temata som väljs bör dock vara så öppna att eleverna kan arbeta med dem över längre tid och lösa dem på olika sätt. Det blir annars svårt att studera elevernas skapande
förmåga. Ämnesvalet bör således ge utrymme för eleverna att arbeta med visuella gestaltningsproblem av divergent natur (se Tabell 3.4). Problemen bör inte vara av konvergent natur, dvs. vara sådana att de har en given lösning.
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Tabell 3.4. Divergenta och konvergenta problem
EXEMPEL PÅ DIVERGENTA PROBLEM

PROBLEM MED EN GIVEN LÖSNING

Hur man med hjälp av färgvalet kan förmedla en stämning

Hur man blandar färger

Hur man med olika medel åstadkommer
djup i en bild

Hur man tecknar linjeperspektiv

Hur man framställer människor i rörelse

Hur man återger mänskliga proportioner

Hur bestämda stildrag påverkar det
det känslomässiga uttrycket

Hur man gör "punktmålningar"

Färdighetsträning (dvs. arbete med konvergenta problem) kan visserligen ingå i ett temaarbete av det slag vi är intresserade av att utvärdera, men den får inte utgöra arbetets
huvudsakliga syfte. Med detta vill vi inte ha sagt att färdighetsträning skulle vara en
oviktig eller mekanisk aktivitet, en drill som inte ställer krav på förmåga att tänka och
reflektera. Betydelsen av att behärska "hantverket" är, som Dormer (1994) påpekat, en
ofta försummad eller i varje fall bristfälligt förstådd aspekt av skapande verksamhet. I
vår studie utgör hantverkskunnandet dock bara en av flera aspekter av den skapande
förmågan. Vi är inte främst intresserade av färdigheter som sådana utan av elevers förmåga att kombinera och tillämpa dessa i nya situationer och för bestämda syften.

3.3. Lärarens förhållningssätt
Interaktionen i klassrummet är en väsentlig faktor som påverkar de kunskapskvaliteter
som observeras. Inför pilotstudien frågade vi oss till exempel: Hur skall läraren agera
när eleven ber om hjälp? En jämförelse mellan olika klasser och skolår förutsätter viss
överensstämmelse mellan lärares förhållningssätt i klassrummet. I de holländska och
finska examinationsmodellerna skall läraren ingripa så litet som möjligt, helst inte alls.
En sådan modell kan av flertalet lärare upplevas som alltför konstruerad och avvikande
från den gängse normen. Krav av detta slag kan till och med uppfattas som en
"tvångströja" som hindrar lärare från att göra det de är bäst på, nämligen att undervisa
(Wilson, 1997, s. 159). Läraren bör å andra sidan inte ingripa på ett sådant sätt att eleven, med hjälp av upprepade råd och förslag, "lotsas" fram till en lösning som han eller
hon inte förstår (se t.ex. Pettersson & Åsén, 1989, s. 19 ffi). I det senare fallet blir det
lärarens kreativitet, inte elevens, som studeras.
En vanlig metod i samband med forskning och utvecklingsarbete är att man beskriver
s.k. kritiska händelser. Det är situationer då ett problem ställs på sin spets. Vi bad under
pilotprojektet medverkande lärare skriva ned några sådana "händelser", särskilt vad
gäller hur mycket man bör hjälpa till och vad man bör överlåta åt eleverna att klara av
på egen hand; lärarna ombads berätta hur de hanterade situationerna och hur det gick.
Vår avsikt var att sådana exempel senare skulle tas med i en lärarhandledning inför våren 1998.
Även observationer och videodokumentation fanns med i den ursprungliga projektplanen, där det hette att forskargruppen "skall vid strategiska tillfällen, t.ex. portfölj-
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genomgång, göra systematiska klassrumsobservationer, med hjälp av videokamera".
Tanken var att vi skulle studera interaktionen mellan lärare och elever för att få en bild
av den enskilde lärarens undervisningsstil i generella termer, t.ex. hjälpande eller avvaktande. Vi önskade sedan åstadkomma en viss samstämmighet, utifrån konkreta exempel, mellan lärare i dessa frågor. Strävan efter ett likformigt beteende övergav vi
emellertid senare.
I stället för att föreskriva ett visst förhållningssätt, kom vi i huvudundersökningen att
närma oss frågeställningen på individnivå genom att be lärare och elever tala om hur
mycket och på vilket sätt den enskilde eleven fått hjälp. Skälet till detta är dels att vi inte
för mycket velat ingripa i den naturligt förekommande undervisningen, dels att lära-res
förhållningssätt ofta varierar åtskilligt beroende på den enskilde elevens förut-sättningar
och den typ av uppgift som eleven arbetar med. Strävan att hålla lärares pedagogiska
förhållningssätt konstant kunde varit motiverat om målsättningen varit, till exempel, att
utvärdera en pedagogisk metod. Så är emellertid inte fallet. Vi är i första hand
intresserade av att kartlägga de kunskapskvaliteter som normalt förekommer under olika
skolår och i skilda skolformer i Sverige.

3.4. Portföljen och dess innehåll
Värderingen har varit avsedd att gälla en hel portfölj, som inte bara innehåller färdiga
verk utan dessutom dokumenterar tidiga skisser, förstudier i olika tekniker och material,
uppgifter om källor till idéer och inspiration samt eventuella anteckningar från portföljgenomgångar och klassredovisningar, m.m. (se Figur 3.1). Innehållet i portföljen skulle
vara daterat, eftersom det som skall värderas ju inte bara är slutresultatet utan även den
bildskapande processen. Portföljen bör även innehålla en loggbok med anteckningar och
skisser.
Det kan vara svårt att i efterhand erinra sig hur arbetet gått till. En modell som tillämpas
i CPE (Holland) och rekommenderas för "miniportföljen" (Beattie, 1994) går ut på att
eleverna, innan det bildskapande arbetet startat, skriver ned varför de valt en viss uppgift, vad de tänker göra, vad de särskilt vill få fram och hur de planerar att gå tillväga
(dvs. vilka material och tekniker de vill arbeta med). När arbetsperioden avslutas tar de
fram sina tidiga anteckningar och redogör för vad de gjort, talar om varför det kanske
blev något annat än vad de tänkt sig från början, motiverar sitt val av material och tekniker, osv.
Den enklare variant vi prövade i pilotprojektet och sedan behöll i huvudundersökningen
innebar att eleverna, innan de sätter igång med arbetet i en kurs, svarar skriftligt på frågan "Vad tänker du göra?". Tio minuter ansåg vi kunde vara lämpligt för denna fråga,
som handlar om att fästa ned de egna intentionerna på papper. Vi påpekade att intentionerna kan förändras under arbetets gång; huvudsaken är att eleverna har en medveten
riktning i sina trevande försök. Annars blir det omöjligt för dem själva, den handledande
läraren och oss att bedöma om och i vilken mån eleverna förverkligat sina intentioner
(det första av våra bedömningskriterier). Några lärare menade emellertid att elever kan
uppfatta detta förfarande som ett krav att man redan från början skall veta hur man tänker lösa problemet. Andra har invänt att intentionen kanske inte framgår med full skärpa
förrän arbetet är färdigt. Båda dessa invändningar bygger, menar vi, på en missuppfatt-
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ning av vad det innebär att formulera en intention. Intentionen är varken en "reseguide"
eller en "färdkarta" utan en föreställning om vad som är avsikten med resan.

Figur 3.1. Portföljens innehäll

Loggboken är ett annat pedagogiskt redskap avsett att stödja en reflekterande hållning
hos eleverna. Ordet "logg" avser vanligen en dagbok som förs på fartyg över viktigare
händelser under resan. Ordet används i överförd mening som beteckning för dagböcker,
tankeböcker, arbetsjournaler, osv. som elever skriver för att beskriva den kurs eller färdriktning som deras studier tar eller har tagit. I en "portfölj", som pedagogisk term, skall
alltid elevernas reflektioner över sitt arbete ingå. Reflektioner är emellertid inte alltid
verbala; de kan också utgöras av skisser. En loggbok utvecklar elevernas förmåga till
självvärdering och gör det möjligt för läraren att följa denna utveckling. Loggboken är
också en hjälp när elevernas egen arbetsprocess skall diskuteras och bedömas. Av anteckningarna framgår ofta om eleven arbetar målmedvetet (vårt kriterium
"Undersökande arbete"), använder sin fantasi (kriteriet "Uppfinningsförmåga"), utnyttjar förebilder på ett självständigt och fruktbart sätt, osv.
Vi ansåg det värdefullt att eleverna fick pröva på att föra loggbok redan under pilotprojektet. Innehållet i loggen borde dock inte vara för komplicerat så att eleverna uppfattar
skrivandet som betungande eller så att det tar för mycket tid från bildproduktionen. Vi
nöjde oss därför med att be lärarna att i slutet på varje längre lektionspass sätta av tio
minuter för att låta eleverna besvara frågor av typen: (1) Vad har du gjort? (2) Hur har
det gått? (3) Hur tänker du fortsätta? (En liknande metod har använts av Marléne Johansson i en studie av "slöjdprocessen" (1994))
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Erfarenheterna av pilotprojektet visar dock att loggboken, med ovana elever, är ett otillräckligt instrument för att bedöma elevernas förmåga att reflektera över och värdera sitt
arbete. Den ger en viss insikt i elevens tankar, men det är inte tillräckligt för att göra en
fingraderad bedömning av elevens skapande process. Det senare gäller särskilt om medbedömaren, som inte varit med i klassrummet. Zimmerman (1997) har funnit att äldre
elever har större förmåga att använda loggboken för att rapportera om hur arbetet skrider framåt och att berika sina portföljer med fotografier, kamratkritik, kommentarer till
utställningar, osv. Detta stämmer säkert, men vår pilotstudie visade att det även bland
elever i gymnasieskolan finns en del som har svårt att reflektera över sitt arbete i skriftlig form. Mot bakgrund av dessa erfarenheter, ansåg vi att loggboken för vår del borde
kompletteras med andra informationskällor. Loggen bör i övrigt främst betraktas som ett
pedagogiskt hjälpmedel, ett sätt att rikta elevernas uppmärksamhet mot vägval i arbetet.

3.5. Videobandade elevintervjuer
De kunskapskvaliteter som uppmärksammas i vår studie avviker i viss utsträckning från
dem som värderas vid traditionella bedömningar. Det gäller t.ex. om "Undersökande
arbete", "Förmåga att utnyttja förebilder" och "Förmåga till självvärdering". Lärarna
som deltagit har ofta funnit att de skulle behöva veta mer om vad eleverna velat visa
med sina bilder, hur de gått tillväga, osv. De upptäcker att de behöver ställa nya frågor
till eleverna för att kunna bedöma dem med utgångspunkt i de kriterier som introducerats i projektet. De har, i den egna klassen, börjat uppmärksamma tidigare förbisedda
eller vagt uppfattade aspekter av bildskapande. Detta är i sig en stimulerande och värdefull upplevelse, men den skapar samtidigt problem vid bedömningstillfället. Medbedömare som inte träffat de elever som skall bedömas och ställs inför uppgiften att värdera
arbetsprocessen, befinner sig i ett ännu besvärligare läge. De får sluta sig till elevernas
tankar och arbetssätt utifrån färdiga arbeten, skisser och anteckningar i loggböckerna.
Detta är ofta svårt och innebär dessutom, som påpekats ovan, att bedömningen blir avhängig av elevernas förmåga att formulera sig i skrift.
En tänkbar lösning är att den undervisande läraren vid en bedömningskonferens kompletterar det material eleven lämnat in med egna muntliga kommentarer, antingen på
eget initiativ eller som svar på medbedömarens frågor. Då uppstår emellertid risken att
den undervisande läraren påverkar medbedömarens omdöme, antingen genom att hon
har särskilt fylliga uppgifter om elever som påkallar lärarens uppmärksamhet i klassrummet eller genom att hennes kommentarer samtidigt rymmer en värdering. Denna
risk kan minskas om man är medveten om problemet, men samband mellan den undervisande lärarens och medbedömarens omdömen blir ändå svåra att tolka.
En bättre, men mer arbetskrävande, lösning som vi fastnat för är att medverkande forskare intervjuar alla elever med utgångspunkt i deras portföljer och med ledning av ett
antal frågor som ställs till samtliga elever. Eftersom det är ett visuellt material som skall
värderas och elevernas svar refererar till detta, valde vi att spela in samtliga intervjuer
på video. Vi arbetade med en stationär kamera, vanligen uppställd vid ett bord mellan
eleven och intervjuaren. I några fall, när bildmaterialet var mycket omfattande, spred vi
ut det på golvet och fick hjälp av Gunnar Zetterberg, en videoproducent från Lärarhögskolan i Stockholm, att dokumentera intervjun. Vi kunde då zooma in bilder, glida med
kameran, osv. I vanliga fall riktade vi dock sökaren mot en fyrkant på bordsskivan fram-
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för oss dit vi successivt flyttade in de bilder som diskuterades. Av etiska skäl och för att
förhindra ovidkommande påverkan, avstod vi från att visa de intervjuade eleverna i bild.
En intervju fick av praktiska skäl inte ta mycket längre tid än 10-15 minuter per elev.
Intervjuaren satte upp sin utrustning i något ledigt utrymme på skolan och träffade eleverna individuellt enligt ett fastlagt schema. Intervjuerna inkräktade på detta sätt knappast på den ordinarie undervisningen. Dessa intervjuer var värdefulla även ur andra
synpunkter än att de underlättar bedömningen för undervisande lärare och medbedömare. Eleverna blev sedda och hörda på ett sätt som annars sällan sker i skolan och många
tycktes uppleva att projektet gav dem själva något. Zetterberg, som ibland hjälpte oss att
filma, fick vid något tillfälle möjlighet att jämföra hur eleverna svarar på frågor om sitt
arbete ställda av den egna läraren respektive av en person i forskarlaget. Han kommenterade spontant att eleverna i samtalen med oss uppträdde på ett mognare sätt; de behandlade oss som äldre men ovetande kollegor. I samtalen med den egna läraren tog
eleverna mycket för givet; de förutsatte att hon visste saker hon kanske inte alls kände
till.
Intervjuerna introducerades inte förrän i samband med huvudundersökningen. Redan i
pilotstudiens slutskede genomförde vi emellertid en rad provintervjuer för att undersöka
hur frågorna fungerade, få viss rutin på att ge uppföljande frågor av en icke ledande typ
och medverka till att eleverna ges likvärdiga förutsättningar vid värderingen av deras
skapande i bild. Ett resultat av provintervjuerna var att vi lade till en inledande fråga:
"Vilken uppgift har du arbetat med?" Denna fråga, som från början var tänkt som ren
uppvärmning, visade sig ge värdefull information om hur eleven tolkat den uppgift eller
det tema som klassen/gruppen arbetat med. Vi kände visserligen till på förhand vilken
uppgift läraren ställt men fick genom inledningsfrågan även elevens syn på vad projektet gått ut på.
Intervjuerna förbereddes ofta i klassen, bl.a. genom att eleverna valde ut bilder. En av
oss i forskarlaget ställde sedan följande frågor till samtliga elever (inom parantes anges
vilket kriterium, dvs. vilken kunskapskvalitet, respektive fråga i första hand är ägnad att
belysa; se vidare kap. 5):
1. Vilken uppgift har du arbetat med? (1: Förverkligande av intentionen)
2. Välj en bild som du tycker om. Förklara varför. (7: Förmåga till självvärdering kvalitet)
3. Välj en bild som du är mindre nöjd med. Varför tycker du sämre om den? (7: Förmåga till självvärdering - kvalitet)
4. Välj en bild som säger något om ditt eget sätt att uttrycka dig. Hur ser man att det
är du som har gjort den? (7: Förmåga till självvärdering - personlig stil)
5. Vad har du velat uttrycka eller säga med dina bilder? (1: Förverkligande av intentionen med bilden - kan bilden stå för sig själv eller kräver den en förklaring?)
6. Varifrån fick du idéer eller uppslag till bilderna? (6: Förmåga att utnyttja förebilder
- hur aktivt och självständigt eleven utnyttjat förebilder och källor)
7. Vilka problem och svårigheter stötte du på under arbetet? Hur bar du dig åt för att
lösa dem? (Kriterierna 4, 5 och 6 - information om arbetsgången)
8. Har du prövat att göra något du inte kunde innan? Hur gick det? (5: Uppfinningsförmåga - mod att pröva något nytt och förmåga att lära sig av gjorda erfarenheter)
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9. Välj en bild där du lärt dig något nytt om att göra bilder. Vad lärde du dig? (5: Uppfinningsförmåga)
10. Välj en bild som du skulle vilja ändra eller göra om. Vad skulle du i så fall göra? (7:
Förmåga till självvärdering; 4: Undersökande arbete - förmåga att utveckla en idé)
11. Hur mycket hjälp har du fått? Vem har hjälpt dig och på vad sätt? (Denna fråga är
relevant vid bedömningen enligt samtliga kriterier)
Utdrag om cirka fem minuter vardera ur 46 av de 458 videobandade intervjuerna har
digitaliserats. De används som illustrationer i den CD-ROM-skiva vi producerat som
bilaga till rapporten. Intervjuerna tjänar dock inte bara som illustrationer av kunskapskvaliteter eller som underlag vid bedömningen av elevportföljer. De har dessutom ett
egenvärde som kunskapskälla om hur elever på olika nivåer i skolan närmar sig skapande uppgifter. Det rikhaltiga material vi samlat in i form av bland annat dessa intervjuer
har redan använts för examensarbeten och är, menar vi, av värde även för fortsatt, kvalitativt inriktad forskning.

3.6. Medbedömare från annan skola
Ett system med medbedömare från en annan skola prövades under pilotprojektet och
kom till användning i huvudundersökningen, främst i syfte att undersöka bedömningarnas tillförlitlighet. Den undervisande läraren och medbedömaren tog del av intervjuerna
och elevernas portföljer och bedömde, oberoende av varandra, varje elevs arbete. Lärarna var indelade i par för att det skulle bli lättare för dem att träffas. Varje lärare fick ett
arvode, motsvarande en arbetsdag, för att värdera portföljerna från kollegans klass. Bedömningen av den egna klassens arbete ansågs ligga inom tjänsten, även om skattningarna genomfördes med en ny metod och ett delvis annat syfte än det vanliga. I vissa fall
träffades de båda kollegorna på endera skolan eller lärarhögskolan, tillsammans med en
forskare, och arbetade parallellt med varandras portföljer och intervjuer. I andra fall tog
lärarna med sig kollegans material hem eller till den egna skolan, där de på undervisnings fritid kunde ägna sig åt bedömningen.
I Holland (CPE) hade man till en början 4-5 medbedömare, men detta var inte bara
kostsamt; det visade sig även att vinsterna i fråga om ökad tillförlitlighet var försumbara
(Schönau, 1996). Sedan den undervisande läraren och medbedömaren i CPE gjort var
sin bedömning, oberoende av varandra, jämförs resultaten. Om bedömningarna skiljer
sig åt uppstår en diskussion om vad skillnaderna beror på, varefter en sammanjämkning
sker. Dessa kollegiala jämförelser och diskussioner brukar vara mycket uppskattade och
utvecklande. Erfarenheter från CPE visar att de är en väsentlig drivkraft för lärare att gå
med i ett projekt av detta slag. "Flertalet lärare som varit inblandade i försöket har vädjat om att denna form av nationell bedömning av skapande i bild skall bestå även i
framtiden," skriver Schönau (1996, s. 164).
Vi har, grundat på de holländska erfarenheterna, inte funnit det befogat att ha mer än en
kollega som medbedömare av kunskapskvaliteter i elevernas skapande arbete. De båda
lärarna har träffats för att jämföra de omdömen de kommit fram till oberoende av varandra. Däremot har vi inte, som i den holländska modellen, bett lärarna jämka ihop sina
sammanfattande omdömen om elevernas portföljer, eftersom ju omdömena inte varit
avsedda att användas för individuell betygssättning eller urval till högre utbildning. En
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annan skillnad var att vi lät lärarna arbeta i par, dvs. bedöma varandras klasser. Denna
metod används inte i Holland, där lärarna är angelägna om att de egna eleverna skall få
så positiva omdömen som möjligt och ett arbete i par lätt skulle kunna leda till korruption. Den senare risken ansåg vi inte vara särskilt stor i ett forskningsprojekt. Det visade
sig i själva verket att de lärare som borde haft störst anledning att "profilera" sig, dvs.
lärarna från Stockholms Bild och Formklasser, var strängast i bedömningen av de egna
eleverna (kap. 7.5).
Vi var, som framgått, intresserade av bedömningarnas tillförlitlighet (reliabilitet). Låg
reliabilitet innebär att skattningarna rymmer en hög grad av godtycklighet, vilket skulle
medföra att det instrument vi tagit fram är oanvändbart. Orsaken kan vara att kriterierna
är oklart beskrivna, att nivåbeskrivningarna är motsägelsefulla, att det insamlade materialet (portföljerna) är alltför torftigt eller att ovidkommande tillfälligheter påverkar resultatet. Vi har studerat skattningarnas tillförlitlighet med tre metoder.
Vi har, för det första, studerat det statistiska sambandet (korrelationen) mellan den undervisande lärarens och medbedömarens skattningar. Detta är den vanligaste metoden
att studera reliabilitet. Den kallas ibland kodarreliabilitet, eftersom man studerar samvariationen mellan två eller flera bedömares (kodares) skattningar. Hög reliabilitet, enligt
detta mått, talar om att när den ena bedömaren sätter ett högt värde så gör den andre det
också, och omvänt.
Korrelationen, uttryckt i ett sambandsmått (korrelationskoefficienten), talar om i vilken
utsträckning två värden samvarierar. Den talar däremot inte om hur värdena skiljer sig
åt i absoluta tal. Vi har därför, för det andra, räknat ut hur stor andel av skattningarna
som avviker två steg eller mindre från varandra. En skillnad på två steg i den tolvgradiga skala vi använt oss av anser vi acceptabel, inte minst med tanke på att vi enbart beskrivit fyra kompetensnivåer. Anta att Olles portfölj bedömts enligt kriteriet
"Uppfinningsförmåga". Den undervisande läraren har "satt en fyra", medan medbedömaren "satt en sexa". En blick på nivåbeskrivningarna (kap. 5.7) visar att båda värdena
svarar mot följande karakteristik: "Eleven kan ta ett problem som läraren formulerat och
förändra det en smula. Hon uppvisar ansatser till att experimentera och leka med färg,
form och komposition eller material och tekniker." Även i de fall där två stegs skillnad
motsvaras av skilda nivåbeskrivningar, anser vi att skillnaden är fullt acceptabel. Skattningarna rymmer ju ett subjektivt element som inte låter sig fångas in i precisa beskrivningar; de förutsätter att lärare tolkar kriterier och portföljer efter bästa omdöme.
Den tredje metod vi använt för att studera reliabiliteten, innebär ett försök att med kvalitativa data få fördjupad insikt i skattningarnas subjektiva inslag. Vi förde samman den
undervisande läraren och medbedömaren till ett avslutande samtal. I motsats till det
holländska försöket, där lärare träffats för att jämka samman sina omdömen, har vi varit
intresserade av att lyfta fram existerande skillnader i ljuset. Vi har velat använda skillnaderna som en kunskapskälla för att få klarhet i hur de medverkande lärarna tolkat såväl kriterier och nivåbeskrivningar som elevernas portföljer (se kap. 1.6). Mötet mellan
undervisande lärare och medbedömare ägde rum efter det att bådadera avslutat sina
skattningar. En person ur forskarlaget ledde samtalet och spelade in det på video.
Samtalet hade förberetts genom att forskaren gått igenom hela materialet och plockat
fram de portföljer där skillnader i fråga om det sammanfattande omdömet (och i vissa
fall enskilda kriterier) var större än två steg. Vi hade bett lärarna att på skattningsformulärets baksida motivera sitt sammanfattande omdöme, i form av stödanteckningar för
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minnet. Dessa användes som utgångspunkt för de jämförande och analyserande samtalen. Elva sådana avslutande intervjuer, vardera omfattande 3-4 timmar, finns dokumenterade på video. I en del fall fick lärarna detta tillgodoräknat som fortbildning; i andra
fall ställde upp på sin fritid.

3.7. Horisontell och vertikal bedömning
Höga korrelationskoefficienter och tämligen små avvikelser mellan olika bedömare
kunde lett till att vi slagit oss för bröstet och sagt att vi åstadkommit någorlunda tillförlitliga bedömningar. Granskning av empiriska rön från ett par liknande empiriska studier fick oss emellertid att ana oråd. Hargreaves och medarbetare (1996) i England konstruerade 17 skalor för att bedöma barns kompetens i bildskapande, musicerande och fri
skrivning under de tidigare och mellersta åren i grundskolan. De fann att "lärarna använde skalorna på ungefär samma sätt" och fortsätter: "Det är kanske ingen överdrift att
påstå att en enkel 'positiv- negativ' skala skulle ha kunnat förklara en väsentlig del av
skattningarnas variation" (s. 210).
Kárpáti och medarbetare (1997) granskade examensprov i bildframställning i gymnasieskolan. Bedömningen av elevernas "bildkollektioner" (portföljer) skedde med hjälp av
tio kriterier och ett avslutande "helhetsintryck". Den ungersk- holländska forskargruppen antar, efter att ha analyserat studiens resultat, att "om en jurymedlem tyckte om en
kollektion i dess helhet, så satte han eller hon höga värden på varje enskilt kriterium,
även om kollektionen inte alls uppfyllde kraven. Ett snyggt utförande och ett tilltalande
utseende överskuggade andra kvaliteter som huruvida elevens planer och avsikter kommer till uttryck i verket eller om kompositionen uppvisar originalitet, dvs. kvaliteter som
borde vara viktigare att bedöma i samband med en slutexamen" (p. 12).
Observationer av ovanstående slag fick oss att undersöka om det finns någon bakomliggande s.k. latent faktor som förklarar de uppvisade sambanden även i vår studie. Kanske
bildar både undervisande lärare och medbedömare sig ett allmänt omdöme om elevens
arbete och låter sedan detta färga av sig på bedömningen av varje enskilt kriterium. Det
är, i så fall, visserligen intressant att undervisande lärare och medbedömare har en liknande helhetsuppfattning om elevernas arbete, men det blir svårt att ta ställning till vad
bedömningarna av varje kriterium taget för sig är värda.
Vi har studerat den eventuella förekomsten av haloeffekter med hjälp av faktoranalys
samt en kombination av "horisontell" och "vertikal" bedömning. Med haloeffekt avses
en felbedömning som beror på att man påverkas av andra egenskaper hos den eller det
man bedömer. Om lärare som bedömer en elevs "uppfinningsförmåga" inte kan frigöra
sig från, till exempel, hur bra den färdiga produkten ser ut, kan man tala om en haloeffekt. I Kárpáti och medarbetares studie tycktes ett "snyggt utförande" och ett "tilltalande
utseende" ha denna effekt på bedömningen av övriga variabler.
Faktoranalys används i explorativa studier, dvs. studier som syftar till att generera snarare än att pröva hypoteser. Avsikten är att studera sambanden mellan ett stort antal
sinsemellan relaterade variabler genom att gruppera dem i ett fåtal faktorer. Faktoranalys används för att urskilja och förklara dessa faktorer eller dimensioner som antas ligga
bakom sammansatta fenomen. Variablerna som studerats empiriskt (de "manifesta" variablerna) antas vara indikatorer som indirekt påvisar förekomsten av bakomliggande,
"latenta" faktorer (se Aronsson, 1997, s. 317 ff.; SPSS, 1998, s. 266 ff.). Ett exempel:
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en undersökning visar att personer som bor i villa ofta också har bil, båt, sommarstuga,
reser utomlands, osv. Om alla dessa variabler samvarierar, finns det skäl att anta förekomsten av en bakomliggande variabel, som i det beskrivna fallet kan handla om faktorn hög inkomst.
Horisontell och vertikal bedömning kan illustreras av Figur 3.2. Undervisande lärare
och medbedömare har, i vårt försök, bedömt en portfölj i taget med hänsyn till samtliga
kriterier, inkl. ett sammanfattande omdöme. Denna bedömning motsvaras i figuren av
raderna, varför vi väljer att kalla den horisontell. En alternativ, vertikal bedömning illustreras av den skuggade kolumnen med beteckning "K 4". Här utgår man i stället från
ett enda kriterium, t.ex. "Undersökande arbete", som används för att studera ett flertal
eller alla portföljer. Detta innebär att varje portfölj studeras endast ur en enda aspekt,
dvs. den synvinkel som definieras av kriteriet i fråga. Om olika personer får i uppgift att
svara för skilda aspekter är förutsättningarna för oberoende skattningar större. De samband som uppkommer är därmed mindre känsliga för den felkälla som haloeffekter utgör.

Figur 3.2. Horisontell och vertikal bedömning (K= kriterium).

Kárpáti och medarbetare (1997) har tillämpat vad vi kallar vertikal bedömning, 3 med
tio separata kriterier, vid bedömning av bildkollektioner. Detta gick ganska smidigt,
efter-som alla de 29 kollektioner som skulle bedömas fick plats i ett enda rum. Varje
kollektion värderades av två bedömare per kriterium. Vår undersökning är ett försök att
till-lämpa vertikal bedömning i större skala och med ett rikare material, som även
innefattar elevintervjuer.
3

Kárpáti m.fl. (1997) använder beteckningen "horisontell" för det vi kallar "vertikal" bedömning, och
omvänt.
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Vi rekryterade 30 bildlärarstuderande från Konstfack till försöket. Bland dessa ingick
sex blivande ettämneslärare och 24 tvåämneslärare. Ett krav för att få delta var att studenterna gått i utbildning till bildlärare under minst två år. De måste också sätta av två
heldagar för försöket; annars skulle det inte utgå något arvode. Det krävdes vidare att de
deltog i en introduktionsdag med övningar i att bedöma portföljer med de kriterier som
förekommer i undersökningen.
Studenterna delades vid försöket in i åtta grupper. Varje grupp fick en bunt portföljer;
till varje portfölj hörde ett videoband med en intervju av den elev som sammanställt
portföljen. Eftersom vi var intresserade av att studera utvecklingen av den bildskapande
förmågan över olika skolår, hade vi suddat ut alla klassbeteckningar och annat som
kunde avslöja elevens ålder. Försöket omfattade portföljer i grundskolans år 2, 5 och 9
(exkl. profilklasser). Portföljerna presenterades i slumpmässig ordning för att ytterligare
försvåra för studenterna att identifiera åldersnivån. En slumpmässig ordningsföljd är
också att föredra för att i någon mån neutralisera s.k. kontrasteffekter. Det har nämligen
visat sig att gott arbete bedöms mer generöst om det visas efter ett arbete på lägre nivå,
medan ett sämre arbete bedöms strängare om det följer på ett arbete som ligger högre
nivå (Spear, 1997).
Till varje grupprum hörde en videoapparat, så att studenterna kunde spela upp elevintervjuerna. Det fanns också en yta på vilken de kunde breda ut innehållet i den portfölj
som värderades. Studenterna hade fått stränga instruktioner att inte samtala med varandra om portföljerna så länge försöket pågick. De fick inte ens avslöja för de andra
gruppdeltagarna vilket kriterium de bedömde. Gruppåverkan riskerar att minska variationen och skattningarnas validitet. Frågor av typen "Hörde någon vad hon sade?" tilläts
dock, eftersom de handlar om ren information. Varje deltagare fick en bunt med skattningsformulär som enbart innehöll en skala för just det kriterium som hon eller han fått i
uppgift att bedöma - allt i avsikt att göra observationerna så oberoende som möjligt. Vi
bad studenterna att kortfattat motivera sina omdömen. Vi i forskargruppen cirkulerade
portföljerna tills de bedömts med avseende på samtliga kriterier. Totalt blev 144 portföljer bedömda på detta sätt (Tabell 3.5).
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Tabell 3.5. Antal elevportföljer (inkl. intervju) som blivit föremål för vertikal bedömning, fördelade på skolår och kön.

Försöket avslutades med att studenterna samlades i grupper för att diskutera sina erfarenheter. Personer med samma kriterier hamnade i samma grupp. Samtalen har använts
för att belysa kriteriernas tillförlitlighet och giltighet; de har också underlättat urvalet av
exempel som ingår i CD-ROM-skivan. Vi ställde följande avslutande frågor till studenterna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förändrades sättet att värdera i något avseende? T.ex. strängare eller mer välvillig
bedömning.
Var det något som var särskilt svårt att avgöra?
Gick det att hålla isär kriterierna?
Gick det att frigöra sig från det allmänna intrycket av elevens arbete eller färgade
det av sig på bedömningen med hjälp av kriterier?
Gick det att bortse från elevens förmodade ålder vid bedömningen?
Granska kriterierna du bedömt: Är det något som är oklart? Något som skulle
behöva utredas mera?
Kan du nämna någon portfölj som är ett särskilt gott exempel på det "ditt" kriterium
avser?
Ger portföljerna tillräckligt med information eller skulle de behöva kompletteras i
något avseende? Innehåller de överflödig information? I så fall vad?
Har du lärt dig något genom försöket?
Tycker du att kriterierna ger en bra bild av elevernas skapande förmåga?
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4. Undersökningsgruppen 4
5.1. Grundskolans år 2
Klass 1. Tema "Resan till det okända"
Läraren är kvinna, 34 år, och har grundskollärarutbildning 1-7 med tillval Bild. Hon
avslutade sina studier 1997. Klassen består av 21 elever, 11 pojkar och 10 flickor. Läraren valde temat Resan till det okända. Temat presenterades för eleverna en vecka innan
det praktiska bildarbetet påbörjades. Eleverna fick på detta sätt tid till att fundera kring
temat, val av motiv, material osv. I samband med att det praktiska bildarbetet startade
tog läraren upp vad ordet okänt innebär, några elever visste direkt medan andra inte förstod ordet. Läraren gick också under lektionen igenom arbetsrutinerna, att skriva loggbok, skissa, att lära av andra osv. I inledningen av lektionen ombads eleverna att i loggboken skriva datum och vad deras bild skulle handla om. Därefter fick eleverna arbeta
med skisser antingen i loggboken eller på enkelt kopieringspapper. I slutet av lektionen
uppmanade läraren eleverna att skriva en kommentar om vad de gjort under timmen, hur
de tyckte att det gick och gärna också skriva vad de tänkte göra nästa gång. Läraren
skriver i sin loggbok att en svårighet var att få vissa av eleverna att skriva först dvs. vad
de hade för avsikt att göra. Arbetet med temat "Resan till det okända" genomfördes från
mitten av februari till mitten av mars.
Klass 2. Tema "Människor"
I klassen arbetar två lärare en man, 43 år, och en kvinna, 31 år. Bägge har lågstadielärarexamen. Den manliga läraren har läst 40 poäng bild vid Högskolan och har tidigare,
tillsammans med konstnärer, drivit olika projekt ute på stadens låg- och mellanstadieskolor. Klassen består av 26 elever, 14 pojkar och 12 flickor. Av det totala antalet elever
har ungefär hälften invandrarbakgrund. De två lärarna bestämde temat Människor
gemensamt. Introduktionen av temat genomfördes i halvklass. Lärarna förklarade för
eleverna att de skulle samla alla sina bilder, utklipp, skisser och färdiga bilder, i en
mapp. Klassen kom att använda en förenklad loggbok, "loggbokspapper", i form av ett
förtryckt papper med rubriker. Lärarna förklarade också ordet loggbok och ritade på
tavlan upp exempel på hur "loggbokspappret" skulle användas. Härigenom kom man
också in på vad en skiss är och att det är viktigt att spara sina skisser för att man kan ha
nytta av dem senare:

4

För en mer ingående beskrivning av medverkande skolor, lärare, klasser och teman, se bifogade CDROM-skiva. På skivan finns en exempelsamling med två elevportföljer från var och en av de tjugo klasserna i grundskolan och gymnasiet samt tre portföljer vardera från de båda profilklasserna (se även kap. 8
nedan).
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"Vi berättade att man kan göra många bilder innan man är nöjd. När man tycker att bilden är färdig
ska man skriva upp om det blev som man tänkt sig."

Innan eleverna fick börja arbeta på egen hand pratade man om temat "Människor", vad
eleverna kom att tänka på. Gemensamt gjordes en tankekarta på tavlan. "Många olika
förslag kom fram. Människor; smala, tjocka, långa, springer, skrattar, arbetar, finns i
städer, osv." I anslutning till tankekartan tittade klassen också på konstbilder. "Bilder av
människor som konstnärer gjort i olika tekniker. Olika varianter av samma motiv." Introduktionen avslutades med ett samtal om material, vilket man återkom till under projektet.
Klass 3. Tema: "Drömmar"
Läraren är kvinna och 49 år. Hon är utbildad grundskollärare 1-7, tog examen 1992.
Bild har blivit hennes favoritämne. När eleverna gick sitt första skolår införde hon och
kolleger på skolan en "skapardag" i veckan, då eleverna under fyra timmar helt kan
ägna sig åt bildframställning eller annan skapande verksamhet. Klassen består av 16
elever, 10 flickor och 6 pojkar. Allt bildarbete genomförs i klassens ordinarie klassrum.
I klassrummet hänger reproduktioner av bl. a. John Bauer, Vincent van Gogh och Wasilly Kandinsky. Läraren valde temat Drömmar. Temat inleddes med att klassen, under
några lektioner veckan innan bildarbetet startade, pratade om drömmar och skrev om
framtidsdrömmar. Tillsammans gjorde eleverna också ett collage om drömmar: kärlek,
en vän, änglar, familjen, krig, eld, spöken, osv. Eleverna gjorde även i ordning sina
loggböcker. Lektionen då själva bildarbetet startade visade läraren Nils Dardels målning
"John Blund" och bad eleverna under tystnad fundera över vem de såg på bilden. Läraren läste samtidigt några dikter ur "Barnens versbok". I slutet av lektionen, alla elever
hade nu börjat skiss, gick läraren igenom rutinerna för loggboksskrivande. Eleverna
ombads att i sina loggböcker besvara frågorna "Vad har du gjort" och "Vad skall du
göra nästa gång".
Klass 4. Tema "Resan"
Läraren är kvinna, 42 år gammal. Det hon uppfattar som positivt med att undervisa i
Bild är att se hur eleverna går tillväga, hur de tänker, hur de jobbar, hur de fantiserar och
är kreativa:
"Jag tycker det är mer spännande med den här skapande processen än själva resultatet; förut var jag
mer inriktad på resultatet, det skulle bli snygga bilder, fina resultat som man kunde sätta upp och njuta
av."

Klassen består av 18 elever, 11 pojkar och 7 flickor. Temat Resan valdes av läraren och
introducerades för eleverna veckan innan själva bildarbetet startade. Eleverna fick på
detta sätt en vecka på sig att fundera på hur de skulle gestalta temat. Vid introduktionen
fick eleverna rita en tankebild, vad de kom att tänka på när de hörde ordet resan. De fick
också skriva ned vad de tänkte göra i sina loggböcker. Läraren påpekade för eleverna att
de kunde ändra sig om de ville. Lektionen då bildarbetet startade visade läraren bilder
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med anknytning till temat och uppmanade eleverna att själva samla bilder som de kunde
ha nytta av i sitt arbete. I loggböckerna skulle eleverna försöka skriva ned vart de skulle
resa, vad de skulle rita samt vilket eller vilka material de tänkte använda.

4.2. Grundskolans år 5
Klass 5 (dubbelklass). Tema: "Människan"
I klassen arbetar två kvinnliga lärare, bägge i femtioårsåldern. Den ena av lärarna har
tvåårig folkskollärarutbildning och den andra treårig mellanstadielärarexamen. Klassen
är till antalet elever lika stor som två "vanliga" klasser, totalt går 53 elever i klassen. Av
dessa är 17 flickor och 36 pojkar. Under projektet har klassen varit uppdelad i två grupper. De båda lärarna bestämde att klassen skulle arbeta med temat Människan, vad
människan gör, hur människan ser ut osv. Lärarna introducerade temat för eleverna ungefär en vecka innan arbetet startade, detta för att eleverna skulle få tid att tänka kring
temat. Vid introduktionen bad lärarna eleverna att hemma samla bilder, klippa ut människor eller delar av människor ur tidningar. Bilderna kunde de sedan sammanfoga till
nya bilder (montage) eller användas som förlagor. Eftersom klassen deltagit i pilotstudien och därmed var bekant med arbetssättet, repeterade lärarna bara rutinerna för hur
loggböckerna skulle användas. Eleverna fick fritt välja material och tekniker inom ramen för vad som fanns på skolan eller var möjligt att inskaffa.
Klass 6. Tema: "Resan"
Läraren är kvinna, trettio år gammal. Hon ansvarar på skolan för Bild i år 5. Detta innebär ansvar för årsplanering, materialinköp osv. Klassen är stor, 27 elever, 13 flickor och
14 pojkar. Några barn i klassen har invandrarbakgrund. Temat Resan valdes av läraren
tillsammans med bildläraren på skolan, som också deltog i vårt projekt (Klass 10). De
båda ville "kunna se och jämföra hur elever i olika åldrar tolkar och genomför ett och
samma tema". Innan eleverna startade arbetet med temat fick de ungefär en vecka på sig
att själva tänka på ord och eventuell motiv kring resor. Vid första arbetstillfället samlade
läraren sedan upp elevernas idéer och förslag på ett blädderblock. Förslag från eleverna
var bland annat "semesterresa, bilresa, båtresa men också resa i tidsmaskin och flyktingresa från ett annat land till Sverige". Eleverna var fria att själva välja material och tekniker. I pilotstudien använde klassen en förenklad loggbok i form av ett förtryckt papper
med rubriker där de skulle föra anteckningar om arbetsgången. Nu fick eleverna använda loggböcker i form av skrivböcker för att skissa och göra anteckningar. Innan eleverna
startade arbetet med temat gick läraren igenom de stödfrågor eleverna skulle använda
sig av när de beskrev arbetsgången i loggboken. Dessa frågor skrevs in på första sidan.
Klass 7. Tema: "Rymden
Läraren är en kvinna i femtioårsåldern. Hon är ämnesansvarig i Bild för år 5 på skolan.
Klassen består av 22 elever, 15 pojkar och 7 flickor. Av de totala antalet elever har 19
elever invandrarbakgrund. Temat Rymden med underrubrikerna Nutid - Framtid och
Fantasi - Verklighet valdes av läraren och eleverna gemensamt. Val av tema och introduktion av arbetet skedde en vecka innan själva bildarbetet startade. Vid introduktionen
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redogjorde läraren för de bedömningskriterier som skulle komma att användas. Eleverna
fick då också göra i ordning loggböcker och mappar samt möjlighet att diskutera temat
med varandra och bläddra i böcker om rymden. Eleverna fick i loggböckerna klistra in
papper med dels stödfrågor att besvara när de skulle beskriva sitt arbete, dels anvisningar om vad de skulle tänka på vid bildframställningen. Anvisningarna riktade bland annat
uppmärksamheten på kriterier vi använde i projektet som Envishet och tålamod, Fantasi
och djärvhet samt Kunna lära av andra. Eleverna var fria, inom vissa gränser, att välja
det material som de ansåg passa för vad de valt att gestalta.
Klass 8. Tema: "Ur sagans värld"
Läraren är kvinna, mellan 45 och 50 år gammal. Förutom undervisning i den egna klassen undervisar hon i Bild som Elevens val i år fyra, fem och sex. Bild är hennes favoritämne. Klassen består av 24 elever, 14 flickor och 10 pojkar. Läraren introducerade temat Ur sagans värld några dagar innan själva arbetet skulle påbörjas. På en lektion i
svenska läste hon berättelsen om hur sagosamlingen "Tusen och en natt" kom till. Elever och lärare pratade sedan om vad som är typiskt för sagor, vilka figurer som förekommer, hur de ser ut och vilka kännetecken de har. De tittade också på bilder med olika sagofigurer. I samband med detta gjordes också en tankekarta som under arbetet
fanns placerad framme på tavlan så att eleverna kunde få idéer till olika sagofigurer.
Även bilder av sagofigurer fanns uppsatta i anslutning till klassrummet. Under arbetet
med temat inleder läraren arbetspasset med att läsa en saga. Fast eleverna sedan pilotstudien är införstådda med hur och vad de skall anteckna i sin loggböcker får de på första sidan skriva in stödfrågor.

4.3. Grundskolans år 9
Klass 9. Tema: "Drömmar"
Läraren är kvinna och 45 år gammal. Erfarenheten av att arbeta som bildlärare sträcker
sig tillbaka till slutet av 70-talet. I klassen går 28 elever, 15 pojkar och 13 flickor. Temat
Drömmar med underrubriken "Dagdrömmar och Nattdrömmar" valdes i samråd med
eleverna. Eleverna fick veta tema ungefär en vecka innan de skulle starta för att få möjlighet att tänka kring temat och planera sitt arbete. Lektionen innan eleverna skulle börja
arbeta med bildframställning samtalade elever och lärare om vad begreppet drömmar
kan omfatta. Läraren visade vi detta tillfälle också bilder med anknytning till temat och
eleverna fick möjlighet att titta i konstböcker, främst med surrealistiska bilder. Under
lektion delade läraren också ut stenciler med beskrivningar av de olika nivåerna för
varje kriterium samt de intervjufrågor som eleverna skulle få besvara när projektet avslutats. Eleverna var sedan pilotstudien vana att skriva loggböcker.
Klass 10. Tema: "Resan"
Läraren är kvinna och runt 50 år. Hon har gått en fyraårig konstnärlig utbildning i ett
annat land. I sin utbildning inriktade hon sig mot skulptur. Detta gör att hon gärna låter
sina elever arbeta tredimensionellt. Eleverna tillägnar sig grundläggande kunskaper i
bild under skolår 7 och 8. Under år 9 görs "en uppföljning av vad de lärt i sjuan och åt-
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tan och då är det lite olika uppgifter de får välja mellan (...) mycket konsthistoria,
mycket bildanalys, lite mer fritt skapande". Klassen består av 28 elever, 11 pojkar och
17 flickor. Temat Resan valdes av läraren tillsammans med en lärare i år 5, som också
deltar i projektet (Klass 6). Vid introduktionen av resan samtalade lärare och elever om
vad man kunde avse med begreppet resa, olika förslag som exempelvis "Från vaggan till
graven" och "Utlandsresa" gavs av eleverna. Efter introduktionen fick eleverna fri-het
att själva bestämma hur de ville gestalta temat, vilka tekniker och material de ville
använda inom ramen för ämnets resurser. Eleverna hade under pilotstudien inarbetat
rutiner för att föra loggbok.
Klass 11. Tema: "Mål"
Läraren är kvinna och något över 50 år. Hon har en konstindustriell utbildning bakom
sig samt studier i pedagogik och metodik. I sin undervisning vill hon att eleverna utvecklar kunskaper om bilden, kunskap i att använda bilder och ett kritiskt förhållningssätt till bilder. Klassen består av 20 elever, 13 pojkar och 7 flickor. Temat Mål som
klassen arbetat med valdes av läraren, efter att hon talat lite "löst" med några elever om
möjliga teman. För att ge eleverna lite tid att fundera kring temat presenterades det för
eleverna cirka en vecka innan själva bildarbetet startade. Vid presentation av temat
samtalade lärare och elever kring olika betydelser av och associationer kring ordet mål.
Eleverna fick rita upp tankekartor och uppmuntrades att besöka biblioteket och söka
information kring begreppet. Eleverna var sedan pilotstudien vana att skriva loggböcker.
Arbetet med temat inleddes i mitten av januari och avslutades i slutet av mars.
Klass 12 (dubbelklass). Tema: "Söder med konstnärsögon"
Från skolan deltar två lärare, båda kvinnor i 50 års åldern. De gick sin teckningslärarutbildning på Konstfack under 1970-talet. Bägge lärarna har tidigare erfarenhet av att arbeta med "portföljer" i undervisningen, men de deltog inte i pilotstudien hösten 1997.
De arbetar parallellt, vilket innebär att de ansvarar för var sin klass men planerar och
genomför samma uppgifter samt har gemensamma genomgångar som exempelvis introduktion av teman. Klass 12 består alltså egentligen av två klasser. Varje klass omfattar
20 elever, alltså totalt 40 elever. Av dessa är 16 pojkar och 24 flickor. Temat Söder med
konstnärsögon valdes av de båda lärarna gemensamt. Temat inleddes med att lärarna
introducerade uppgiften veckan innan eleverna fick påbörja själva bildarbetet. Vid introduktionen visade lärarna diabilder av målningar föreställande byggnader och stadsmiljöer från olika tider och skilda konstnärer. Inom temat rymdes både tydligt formulerade uppgifter av lärarna och friare uppgifter där eleverna själva måste formulera hur
och vad de ville gestalta. Uppgiften var dels att skissa av någon byggnad och/eller detalj
från byggnaden samt att göra noteringar, om exempelvis färg på byggnaden. Dels att
utifrån skissen skrapa fram en svart/vit bild på skrapkartong. Dels att omsätta skissen i
en målning. Samt att utifrån en egen idé utveckla skisserna till en eller flera bilder, eleverna hade här full frihet att välja material och teknik. Dessutom skulle eleverna ta reda
på något om de hus de valt som exempelvis byggnadsår och byggnadsstil.
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4.4. Gymnasieskolan
Klass 13. Tema : "Speglingar". Kurs: Bild.
Läraren är 49 år och man. Han utexaminerades som bildlärare 1975. Under ett par år
arbetade han som illustratör. Han utför fortfarande illustrationsuppdrag vid sidan om sin
tjänstgöring som lärare. Trettiosju elever, varav 23 flickor och 14 pojkar, ingår i studien.
De går sitt tredje och avslutande år och läser sina sista 30 poäng av den obligatoriska
kursen Bild, som totalt består av 160 poäng. De 30 timmar som anslogs till projektet var
koncentrerade till en heldag i veckan. Läraren introducerade temat Speglingar genom att
klargöra för eleverna olika tänkbara tolkningar av begreppet. De kunde välja att arbeta
"konkret, praktiskt med att iaktta hur speglingar ser ut", de kunde exempelvis konstruera
olika spegeleffekter. En annan möjlighet var att tolka begreppet mer idémässigt så-som
att "spegla sig i någon annan, att spegla idéer mot en konkret jordnära verklighet", osv.
Efter att temat introducerats fick eleverna arbeta relativt självständigt. De hade
möjlighet att fritt välja mellan olika tvådimensionella tekniker. De materiella resurser
som skolan tillhandahöll i form blyerts, kol, tusch, akvarell, akryl, tempera, pastell etc.
stod till deras förfogande och möjligheter fanns att blanda olika tekniker och material.
De hade också möjlighet att själva komplettera materialtillgången.
Klass 14. Tema: "Rum". Kurs: Grafik.
Läraren är man, 33 år gammal. Han gick på folkhögskola med estetisk inriktning innan
han vid mitten av 1980-talet bestämde sig för att bli bildlärare. Han är, vid sidan av sin
lärargärning, aktiv som konstnär med återkommande utställningar. Fyra flickor och två
pojkar under tredje året ingår i undersökningen. De har arbetat med temat Rum inom
valbar kurs Grafik (60 poäng). De inledande lektionerna använde läraren till genomgångar av djup- och högtryckstekniker såsom torrnålsgravyr och linoleum. Den återstående tiden anslogs till projektet, vilket genomfördes under 2,5 undervisningstimmar i
veckan. Arbetet sträckte sig över 16 veckor. Temat diskuterades fram i samråd mellan
läraren och den lilla elevgruppen. Eleverna "närmade sig temat med skissarbete och
funderingar" skriver läraren i sina minnesanteckningar och följande idéutkast ingår i
hans noteringar inför projektet: "Tid/rum - något förändras, ev. samma rum. Uterum natur, speciell plats, stadsrum. Föremål - stilleben eller dylikt - mellanrum - mellan föremål. Tomrum - rummet mellan oss. Mitt rum - livsrum - frihet. Lebensraum instängdhet."
Klass 15. Tema: "En ny tidsålder". Kurs: Måleri.
Läraren är kvinna och 43 år gammal. Hon har gått igenom ett antal konstskolor, är utbildad waldorfpedagog, har läst 40 poäng konstvetenskap och 20 poäng pedagogik samt
har utbildning som bildterapeut. Hon är inte utexaminerad bildlärare, men har förklarats
behörig genom sina jämförbara meriter. Hon har arbetslivserfarenhet som bildterapeut
och som konstpedagog på museum och i waldorfskola. I undersökningen ingår 13 elever, 9 flickor och 4 pojkar. De går sitt tredje år och läser valbar kurs Måleri (60 poäng).
De arbetar under det studerade kursavsnittet med oljemåleri. Trettio lektionstimmar anslogs till temaprojektet En ny tidsålder. Läraren presenterade temat skriftligt med följande ord:
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"En ny tidsålder - ett oändligt tema! Det är ju så att om allt går som det ska så kommer vi
alla att få uppleva ett millenniumskifte om knappt två år. Vi ska lämna inte bara ett århundrade utan också ett årtusende, det som vi alla föddes i, har vår historia i och gå in i en ny,
blank rykande färsk tidsålder. Det här kan man nog närma sig från många olika håll och
perspektiv. Hur har konstnärer förut sett på framtiden, det okända? Världar av cyber, fiktion, medvetandeöverskridningar, återblickar på 60-talets psykedeliska strömningar. Dina
egna aningar om det nya, om något bra och spännande. Farhågor och rädsla inför det som
man inte vet. Förändringar? Utopia, Atlantis, Paradis. Stora mäktiga visioner om en bättre
värld. Fred, samarbete, ekologisk balans. Att sluta skolan, möta en ny tid i sitt liv. Flygande
tefat, Star Wars.... Inre utveckling."

Den aktuella tekniken var olja på duk och arbetet hade föregåtts av en genomgång av
skiktmåleri. Efter inledande idéutkast i blyerts övergick eleverna till att skissa med kol
på sina stora uppspända dukar.
Klass 16. Tema: "Jag själv". Kurs: Grafik.
Läraren är 52 år och kvinna. Hon utexaminerades som bildlärare 1970, arbetade åren
1973-1984 som bildlärare i grundskolan och gick 1984 över till gymnasieskolan. Aren
1987-91 arbetade hon som studierektor och fick i samband med tjänstetillsättningen en
skolledarutbildning. Från 1991 tjänstgör hon som bildlärare i sin nuvarande skola. Hon
poängterar att hon i första hand ser sig som pedagog och i andra hand som konstnär.
Klassen som ingår i studien består av 15 elever, varav 13 är flickor och 2 pojkar. De går
sitt tredje år och läser valbar kurs Grafik (60 poäng). Fyrtio lektionstimmar anslogs till
ett temaarbete under rubriken Mig själv. Arbetet föregicks av genomgångar av linoleumtryck, screentryck och djuptrycksteknik på plexiglas. Efter att ha delgivit temat, förberedde läraren sina elever genom att uppmana dem att tänka igenom följande frågor
inför arbetet: "1. Vad innebär temat för dig? 2. Hur tänker du 'närma' dig temat? 3. Vilken teknik och vilka material tänker du använda förutom 'tryck'? 4. Vilka visuella effekter (t.ex. djupverkan, kontrast, mörker och ljus) vill du åstadkomma?" Eleverna
uppmanades också, liksom övriga deltagare i studien, att skriva ned tankar och funderingar i den "dagbok, loggbok, tankebok" som skulle bli en del av portföljen. Bilderna
skulle utföras med "grafiska tekniker som grund, gärna påbyggt med blandteknik (2dim) i slutresultatet."
Klass 17. Tema: "Ung i storstad på gott och ont". Kurs: Foto.
Läraren är kvinna och född 1941, dvs. 57 år gammal. Hon examinerades 1966 som
bildlärare och har sedan dess arbetat i yrket. Den studerade elevgruppen går sitt andra år
och är femton till antalet, varav 7 flickor och 8 pojkar. De har under våren gjort sina
avslutande 30 poäng i valbar kurs Fotografisk bild (60 poäng). Till skillnad från de övriga gymnasieeleverna gick dessa i år 2, men eftersom de nu avslutade fotokursen ansåg
vi det relevant att de deltog i undersökningen. Temat var Ung i storstad på gott och ont
och arbetet inleddes med att eleverna fick skriva ner några spontana tankar om temat.
De förutsattes arbeta med svart/vit fototeknik, där möjligheter finns att förändra kamerabilden i mörkrumsarbetet, genom olika belysning och beskärningar, m.m. Med det
aktuella temat föll det sig naturligt att en del av arbetsprocessen låg utanför skolans ram,
och att eleverna därmed behövde använda sin fritid för att kunna genomföra arbetet. I
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lärarens instruktioner till eleverna kan man bl.a. läsa: "Det blir nödvändigt att använda
helgerna för fotografering. I skolan gör du allt labbarbete, montering m.m."
Klass 18. Tema: "Ung i storstad på gott och ont". Kurs: Foto.
Läraren är man och född 1937. Han började sin yrkesbana som dekoratör. Efter cirka
tolv år i yrket arbetade han under ett par år som reklamtecknare. Därefter följde två års
utbildning på Gerleborgs målarskola, varefter han utbildade sig till bildlärare. Han utexaminerades 1978. Fjorton elever ingår i studien, därav 10 flickor och 4 pojkar. De går
sitt tredje och avslutande år och läser sina sista poäng i valbar kurs Fotografisk bild (60
poäng). Liksom i föregående klass rörde det sig om de avslutande 30 poängen av kursen. Eleverna i Klass 18 gick emellertid i år 3, till skillnad från sina kamrater i Klass 17.
Foto ter sig något annorlunda, och förmodligen svårare att bedöma, än hantverksbilder
såsom teckning och måleri. De båda lärarna i klasserna 17 och 18 kom därför överens
om att arbeta med samma fototema, Ung i storstad på gott och ont, vilket kunde underlätta jämförelser. Då de båda skolorna ligger på varsin sida om storstaden, kunde det
också vara intressant att se om det fanns några karaktäristiska skillnader i elevernas sätt
att se på storstaden, resonerade man.

4.5. Profilklasser
Stockholms Bild och Formklasser inrättades genom ett politiskt beslut 1990 för att
komplettera de musikklasser och dansklasser som redan fanns vid ett par andra skolor i
kommunen. De består av 360 elever i två paralleller från det fjärde till det nionde skolåret. Eleverna är behöriga att söka från hela kommunen. Eleverna lämnar in arbetsprover under hösten i år 3. Det brukar vara ca 200 elever som söker de 60 platserna. Dessa
får även genomgå särskilda intagningstester. Bild och Formklasserna läser efter en särskild timplan som innebär att timmarna för skolans och elevens val används till att förstärka ämnena Bild och Slöjd. Detta ger eleverna under grundskolans fjärde till sjätte år
fem bildlektioner i veckan, medan de under år 7-9 får något mindre än tre veckotimmar
Bild. Härtill kommer, för den sistnämnda gruppen, tre timmar bildinriktat tillval som
kan utgöras av media, konst eller hantverk. Som jämförelse kan nämnas att ordinarie
klasser får under skolår 7-9 knappt två timmar Bild i veckan. I motsats till flertalet andra
klasser i grundskolan, får elever i Bild och Formklasserna dessutom bildundervisning i
halvklass.
Undervisningen sköts av 23 lärare, varav 6 bildlärare. Under skolår 4-6 består arbetslaget kring varje klass av två klasslärare, en bildlärare, en textillärare samt en trä- och
metallärare. Under skolår 7-9 finns det en större grupp lärare kring varje klass. Under
både de mellersta och senare skolåren eftersträvar man ett integrerat och undersökande
arbetssätt med större eller mindre temaarbeten och regelbundet återkommande temaveckor. Utställningar och utåtriktade aktiviteter är ett regelbundet inslag i undervisningen. Men lärarna i Bild och Formklasserna betonar inte bara produkter (dvs. färdiga bilder) och nödvändigheten av hantverkskunnande; de lägger också vikt vid den bildskapande processen och bildsamtalet. "Vi för ständigt samtal kring elevernas arbeten under
arbetsprocessen, via utställningar och redovisningar," säger vår lärare i grundskolans år
4-6.

64

Klass 19. Tema: "Medeltiden ". Skolår 5.
Läraren är 41 år och man. Han examinerades från bildlärarutbildningen på Konstfack
1992 och undervisar i Bild och Media. Han tycker att det gynnsamma arbetsklimatet
med små grupper, goda resurser och ämnets höga status på skolan gör att han kan dra
nytta av sin utbildning. Han framhåller det personliga förhållandet till eleverna: "Dom
känner att vi bryr oss om, att vi ger oss tid att lyssna och titta på vad dom gör." Eleverna
utnyttjar sina bildkunskaper också i annan undervisning; de kan till exempel göra monteringar, väggtidningar och layout så att det viktiga går fram. Cirka 70 procent av bildlärarens undervisning är dessutom integrerad med andra ämnen, vilket innebär att han
planerar tillsammans med klassläraren utifrån den lokala arbetsplanen i Bild. Det tekniska kunnandet är viktigt, betonar han:
"Jag känner ju det att låter man eleverna växa i färdighet så kan de också uttrycka sig på
olika sätt i sina bilder. De blir mer fria. Speciellt här på mellanstadiet försöker jag jobba
väldigt mycket med teknik. (...) Man kan ändå jobba processinriktat. Det behöver inte bli
bra varje gång."

"På bildtimmarna arbetar vi sällan med s.k. fritt skapande", säger han och fortsätter: "Vi
försöker hela tiden koppla bildtekniker till de olika projekt eller teman vi arbetar med."
Han ägnar närmare halva undervisningstiden åt olika färg-, form- och teknikövningar
avsedda att "styra in" eleverna på ett processinriktat arbetssätt. Övningarna, som varvas
med inslag av konsthistoria och bildanalys, leder först så småningom fram till en slutprodukt. Svaga elever får ofta teknisk hjälp genom att läraren ställer frågor ("Hur tycker
du att det ser ut?" "Hur ser den formen ut i förhållande till den?") och tecknar vid sidan
om elevens bild. Duktiga elever har löst det tekniska men vill inte sällan få uttrycket
förstärkt. Då utnyttjar läraren mer av konstbilder (företrädesvis icke-naturalistiska) och
verbal kommunikation.
Trettio elever, varav 14 flickor och 16 pojkar, ingår i studien. Cirka tretton elever har
extra hjälp i matematik och svenska, vilket även lyser igenom i bildämnet. Eleverna har
gått ett och ett halvt år i bild- och formklass. Under det fjärde skolåret lades tonvikten
vid deras eget berättande i bild. De fick också övning i olika tekniker för bildframställning samt i grunderna för ett undersökande arbetssätt. Av den lokala arbetsplanen för
det femte skolåret framgår att siktet nu mer ställs in "på bilden i sig; komposition, innehåll, framställning och analys". Eleverna "fortsätter med att erövra verktygen, dvs. att
lära sig olika framställnings- och berättartekniker". Till de lokala uppnåendemålen hör
att "eleven skall ha viss kännedom om bildkomposition och i 2-dimensionellt bildarbete
skapa enkel djup- och rumsverkan genom förgrund, mellangrund och bakgrund".
I temaarbetet Medeltiden ingick bland annat att eleverna skulle samla fakta under historielektionerna, skriva manus i svenskan och göra en vapensköld i slöjden. Bildlektionerna skulle utmynna i minst tre linoleumtryck som illustrerade ett valt område, t.ex.
bönder, digerdöden eller Heliga Birgitta. Trycken skulle avslutningsvis ingå i en CDROM. Arbetet var avsett att ge inblick i användningen av grafiska tekniker. Till kraven
för Godkänd hörde att slutbilden skulle vara uppbyggd av svarta, vita och rastrerade
fält. Arbetet inleddes med att läraren visade olika linoleumarbeten, både vuxenbilder
och elevbilder, och redogjorde för teknikens tillämpningsområde. Han visade på bilder
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från medeltiden ur konstböcker och läroböcker i historia och pratade med klassen om
dem. "Dessa bilder har satt spår i en del elevers arbeten", kommenterar han efteråt,
"men speciellt killarna har i princip gjort de bilder som de brukar teckna i vanliga fall."
Eleverna fick även göra en kompositionsanalys av några bilder. De använde smörpapper
för att visa på komposition, uppbyggnad, riktningar, horisont och djup. De fick sedan i
sina loggböcker skriva ned vad den egna bilden skulle innehålla. "Vad är det du vill
visa?", frågade läraren: "Beskriv både vad som ska vara med (figurer, föremål m.m.)
och vilken känsla eller stämning du vill beskriva. Tänk på att göra blyertsskisser som
stöd för dina ord." Temaarbetet hade en tydlig struktur, vilket förmodligen underlättar
för elever i denna ålder att spara krafterna till det väsentliga. Innan det slutlig linoleumarbetet påbörjades måste eleverna göra ett provtryck av valfritt motiv samt en bild av
huvudmotivet på papper målad med svartfärg och pensel.
Klass 20. "Spår". Skolår 9.
Läraren är 38 år och kvinna. Hon är, tillsammans med en klasslärare, utbildningsledare
för Bild och Formklasserna. Hon undervisar både i Bild och Media. Hon gick ut från
Konstfacks bildlärarutbildning 1980 och upplever sig ha en idealsituation som bildlärare
på en grundskola där ämnet har hög status och ett klart uppdrag. Hon vill att eleverna
skall få tillfälle att ...
"utvecklas med lusten som grund, dvs. lusten att se på, reflektera över och jobba praktiskt
med bilder. Men det kan vara ganska svårt att gå vidare, det är inte alltid så lustfyllt, man
behöver verktyg. (Det handlar också om att eleverna får) skaffa sig en arbetsmetod. Den
kan de sen ta med sig vart de än kommer."

Hon berättar att de elever i Bild och Formklasserna som gick ut förra året hade det
högsta genomsnittsbetyget på skolan, trots att det vid starten under fjärde skolåret fanns
de som knappt kunde läsa. Hon tror att detta beror på integrationen mellan Bild, Slöjd
och andra ämnen som stöder inlärningen och gör skolarbetet roligare. Hon ser också hur
eleverna går framåt i det egna ämnet, inte bara på deras bilder och sätt att använda
verktygen utan också på deras förmåga att resonera om bilder och reflektera över sitt
eget arbete, att se vad som är problemet och ofta också vad som behöver göras. Eleverna har fått ett språk och begrepp att benämna vad de ser. Hon tillämpar så gott som aldrig vad som brukar kallas "fritt" skapande, som innebär att eleverna gestaltar egna upplevelser eller iakttagelser av verkligheten utan några i förväg fastställda mål.
Tjugosju elever, varav 18 flickor och 9 pojkar, går i den klass som valdes ut. Eleverna
går i bild- och formklass sedan sex år, läraren har följt klassen sedan år 4. Under det
sjätte skolåret utvecklade eleverna förmågan att hantera de verktyg de prövat på i de
lägre klasserna (2-dim, 3-dim, video/foto och data); de studerade konst-, foto- och designhistoria samt övade sig i att analysera konstbilder, egna bilder och film. Sjunde året
var upplagt på liknande sätt, men med tonvikt på svart-vita tekniker (grafik) och massmediabilden. Åttonde året var inriktat mot måleri, skulptur och grafik (inkl. datorgrafik)
som eleverna fick utveckla sig inom, fördjupa sig i, analysera och samtala kring. De fick
också övning i att välja passande uttryckssätt för att förmedla ett budskap. Det nionde
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året ökar ytterligare uppgifternas svårighetsgrad och krav på självständighet och säkerhet. I den lokala arbetsplanen beskrivs bildkursens syfte på följande sätt:
"ÅK 9: INDIVIDUALISERING - FÖRDJUPNING - UTSTÄLLNING. Att självständigt
arbeta med en problemlösning; välja verktyg och uttryckssätt, formulera ett budskap eller
en frågeställning. Att presentera resultatet av sitt sökande på förmånligaste sätt i en utställning. Arbeta vetenskapligt och journalistiskt."

Till de lokala uppnåendemålen i år 9 hör, förutom mer "traditionella" mål, att eleven
skall "kunna integrera konsthistoria i sitt eget arbete" och "ha en övergripande kontroll
och förståelse av sin egen arbetsprocess (planera - genomföra - redovisa - utvärdera)
och förstå principerna för tema- respektive projektarbete".
Examensarbetet som vi följde kulminerade med en utställning på Medborgarhuset som
nyinvigts, efter en omfattande renovering, under kulturhuvudstadsåret. Klassen hade
föregående vårtermin genomfört en framgångsrik utställning om "Kastratsångare" på
Läckö slott. Under examensarbetet 1998 ville man i stället arbeta mer individuellt eller i
små grupper och valde därför, efter ingående diskussioner, ett tema som kunde tolkas
nästan hur som helst: Spår. Utställningen måste dock anpassas till den lokal klassen fått
sig tilldelad, dvs. en förhall till en gammal biograf med stora perspektivfönster på två
sidor. Resultatet blev mycket mångfacetterat med flera fotoutställningar, tittskåp, kläder, en väska, målningar i olika format, skulpturer i skilda material, screentryck, digitala
bilder, en arkitekturritning samt en modellbil, driven av en värmeackumulator - som inte
fungerade! Den trånga utställningslokalen blev utnyttjad till det yttersta under detta sitt
uppvaknande efter något som förefaller ha liknat en Törnrosa- sömn.
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5. Utvärderingskriterier
5.1. Jämförelse med tidigare kriterier
En utvärderings kvalitet (eller validitet) beror ytterst på de kriterier som tillämpas vid
bedömningen. Bakom varje uppsättning kriterier finns mer eller mindre uttalat en teori
om ämnets karaktär, dvs. ett antagande om bedömningens begreppsvaliditet. Studier av
konstnärer och ungdomar tyder på att skapande förmåga innefattar åtminstone fyra huvudkomponenter: (1) undersökande arbete (man är uthållig och ger inte upp inför svårigheter); (2) uppfinningsförmåga (man ställer problem och prövar nya lösningar); (3)
förmåga att utnyttja förebilder (man söker aktivt upp och utnyttjar förebilder); och (4)
förmåga till självvärdering (man reflekterar och samtalar med andra om arbetet). Det
förefaller därför rimligt att i värderingen av den bildskapande processen innefatta dessa
kriterier, som för övrigt har direkta motsvarigheter inom Arts PROPEL och (tre av de
fyra kriterierna) inom International Baccalaureate (IB).
Följande tre kriterier för bedömning av elevernas slutprodukter är gemensamma för Arts
PROPEL och IB: (1) hantverksskicklighet (behärskar material och tekniker); (2) färg,
form och komposition (kan framkalla önskade effekter med hjälp av visuella element
och principer); och (3) uttryck/budskap (uttrycker en känsla eller formulerar ett budskap
på ett starkt, övertygande och personligt sätt). I Arts PROPEL har kriterium (1) och (2)
bakats ihop; detta är olämpligt, eftersom det kombinerade kriteriet blir alltför mångdimensionellt och svårt att bedöma på ett tillförlitligt sätt. Bakom kriterium (3) ligger underförstått en expressiv konstfilosofi, som visserligen är vanlig men inte kan tas för given. Vi har valt att formulera ett bredare kriterium, kallat "Förverkligande av intentionen med bilden". Detta motsvarar närmast följande huvudfrågeställning inom den holländska Central Practical Examination (CPE): "Är de val som eleven gjort (och berättat
om i sin processbeskrivning) synliga i verket?"
En mångdimensionell bedömning minskar risken för en ensidig betoning av elevens
förmåga att hantera material och tekniker. Alltför många kriterier leder å andra sidan lätt
till att helhetsintrycket splittras och att bedömningen blir alltför komplicerad att administrera, särskilt för en utomstående medbedömare. De sju produkt- och processkriterier
som presenteras i Tabell 5.1 och som förekommer i det bedömningsschema vi använt
(Figur 5.1), visade sig fungera väl i pilotprojektet. Vi ansåg att dessa kriterier var tillräckliga även för utvärderingen 1998, både i grundskolan och gymnasieskolan. Gemensamma kriterier är att föredra, eftersom de kan tillföra värdefulla kunskaper om elevernas utveckling, både vad beträffar deras bildproduktion och den bildskapande processen.
Flertalet av de kriterier som tillämpas inom CPE är, jämfört med dem som används i IB
och Arts PROPEL, föga informativa för andra än dem som direkt berörs av examinationen. Detta gör dem mindre lämpliga som inspirationskälla för den svenska utvärderingen. Det kan dock finnas skäl att, som i CPE, inkludera ett sammanfattande omdöme från
lärarens sida av elevarbetets kvalitet. Ett sådant omdöme tvingar lärare att avgöra vilken
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vikt som skall läggas vid de övriga kriterierna. Härigenom underlättar det också en bedömning av kriteriernas innehållsvaliditet, dvs. en beräkning av vilka av de sju övriga
kriterierna som ger bäst uttryck för de produkt- och processmål som lärare på olika nivåer faktiskt värdesätter.
Tabell 5.1. Kriterier för bedömning av elevers portföljer.
Produktkriterier:

1. Förverkligande av intentionen med bilden
2. Färg, form och komposition
3. Hantverksskicklighet

Processkriterier:

1. Undersökande arbete
2. Uppfinningsförmåga
3. Förmåga att utnyttja förebilder
4. Förmåga till självvärdering

Övrigt:

1. Sammanfattande omdöme

IB har utarbetat skattningsskalor från 1 till 5, med exempel på vad som är betecknande
för de olika nivåerna. Varje nivå beskrivs på högst tre rader. Arts PROPEL har i ett arbetspapper presenterat ett liknande försök, med en fyrgradig skala. En liknande skattningsskala, med fyra huvudnivåer och tolv undernivåer, har utprovats inom pilotprojektet och kommer att användas i samband med huvudundersökningen 1998. En formulering av kvalitativt olika kompetensnivåer kan bidra till att bedömningarna blir någorlunda tillförlitliga (reliabla), dvs. till att olika lärare/medbedömare bedömer samma
saker. Samtidigt har vi varit måna om att kriterierna skall vara så "oprecisa" att de inte
inkräktar på elevers och lärares handlingsutrymme när de lägger upp och genomför arbetet (Davidsson m.fl., 1996, s. 77). Det avslutande kriteriet, "Sammanfattande omdöme", kan dock inte beskrivas i form av på förhand definierade kompetensnivåer, eftersom syftet är att varje lärare/medbedömare ger det sin egen innebörd.
Eleverna bör informeras om hur deras bildskapande bedöms, så att de vet vad som förväntas av dem. Men läraren behöver inte nödvändigtvis föra in den fackterminologi som
vi använder för att beskriva kriterierna. Hon kan föredra att använda termer av det slag
som beskrivs i Tabell 5.2.
Tabell 5.2. Förenklad beskrivning av bedömningskriterierna
Produktkriterier:

1. Måluppfyllelse
2. Bildens formspråk
3. Hantverk

Processkriterier:

4. Envishet och tålamod
5. Fantasi och djärvhet
6. Kunna lära av andra
7. Självkännedom

Övrigt:

8. Sammanfattande omdöme
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Figur 5.1. Bedömningsschema

Denna typ av bedömning är tidskrävande. Den förutsätter att läraren lägger stor vikt vid
värderingen av elevernas arbeten och vid elevernas egen förmåga till självvärdering.
Det kan ofta behövas vissa portföljrutiner, t.ex. en liten stund efter varje lektion då eleverna skriver ned vad de gjort, hur det har gått och hur de tänker fortsätta; att eleverna
ges tillfällen att gå igenom sina portföljer, sortera innehållet och skriva ned vad de lägg-
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er märke till; att tid avsätts för gensvar från en mindre grupp kamrater och redovisningar
i helklass.

5.2. Svårighetsgrad och självständighet
I Davidsson och medarbetares bok om betygssättning (Davidsson m.fl., 1996, s. 85 ff;
se även Måhl, 1998, s. 135 ff.) framhålls att en nivåbedömning alltid måste ta hänsyn
till två förhållanden:
1. Problemets eller uppgiftens svårighetsgrad. - Med kriterierna i vår utvärdering
måste en sådan bedömning bli flerdimensionell. Det innebär att svårighetsgraden
kan variera beroende på ur vilken synvinkel den betraktas. För att bedöma hur stor
vikt man skall lägga vid kriteriet "Förverkligande av intentionen med bilden" i den
sammanfattande bedömningen måste man ta ställning till hur avancerad intentionen
är, dvs. hur svåra utmaningar eleven antagit. Detsamma gäller om "Färg, form och
komposition" samt "Hantverksskicklighet". Att pröva en komplicerad komposition
(t.ex. asymmetrisk balans) eller en svår teknik ställer stora krav som eleverna inte så
lätt kan leva upp till. Man kan föra ett motsvarande resonemang om processkriterierna. "Undersökande arbete", som innebär att man utvecklar en idé och prövar nya
infallsvinklar, måste ställas i relation till den tid som eleverna haft till sitt förfogande. Vid bedömningen av "förmågan att utnyttja förebilder" bör man lämpligen ta
hänsyn till hur lättillgängliga förebilder har varit. "Förmågan till självvärdering" är
beroende av hur ofta denna tränats i undervisningen, genom samtal om elevernas
bilder. Osv.
2. Elevens förmåga till självständigt kunnande och agerande- I Skolverkets handledning Betygsboken (Skolverket, 1994, s. 14) utreds innebörden av begreppet självständighet. Man skiljer på två nivåer: (a) "Med viss handledning/visst stöd". Handledning innebär att läraren "finns i beredskap och kan hjälpa eleven när eleven har
svårigheter att lösa uppgiften". Stöd kan också utgöras av skriftliga råd och anvisningar; (b) "Relativt självständigt". I detta fall behövs läraren "endast när det uppstår svårare problem". Eleven utför uppgiften "med viss säkerhet". Bland våra intervjufrågor till eleverna ingår: "Hur mycket hjälp har du fått?" "Vem har hjälpt dig
och på vad sätt?" Erfarenheterna av pilotstudien visade nämligen inte bara att olika
elever får olika mycket hjälp utan också att läraren ofta har svårt att i efterhand rekonstruera sin egen roll i tillkomsten av elevernas bilder. Vi har därför rekommenderat lärarna att föra en egen loggbok med uppgifter om vilka elever som fått särskild handledning/särskilt stöd, noteringar om vari hjälpen bestått, osv.
Självständighet och förmåga att lösa svåra uppgifter är två aspekter på kunskap som
återkommer i nivåbeskrivningarna under samtliga kriterier nedan. De är alltså inte separata kriterier utan något som vi omber lärarna att alltid hålla i bakhuvudet vid bedömningen av elevers prestationer. Alla de nivåuttryck vi använder beskriver en utveckling
från att lösa enkla uppgifter med stöd till att ge sig i kast med komplicerade problem på
ett sätt som vittnar om självständighet och säkerhet. Även det sammanfattande omdömet, påpekar vi, skall "ta hänsyn till var eleven befinner sig" i denna utveckling. Vår
karakterisering av högre kompetensnivåer motsvarar alltså de kunskapskvaliteter som i
kriterierna för Väl godkänd i grundskolan och gymnasieskolan uttrycks i termer av
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självständighet, kritiskt förhållningssätt, förmåga att tillämpa kunskap på ett kreativt sätt
i nya sammanhang, osv. Nivåbeskrivningarna är också ett uttryck för de värden som,
enligt de nya läroplanerna (Lpo 94, Lpf 94), all bedömning och betygssättning skall
främja, nämligen att eleven tar ett allt större ansvar för det egna lärandet och blir med
tiden allt bättre i stånd att själv bedöma sina resultat (se kap. 1.1-2).

5.3. Kriterium 1: Förverkligande av intentionen med bilden
Detta kriterium riktar uppmärksamheten mot det som eleven vill gestalta med sin bild.
Är dessa intentioner (avsikter, mål) synliga i bilden? Eleven kanske vill att en bild skall
fånga betraktarens uppmärksamhet. I så fall bör man fråga sig om hon eller han lyckats
med detta. Det kan vara en känsla eller stämning som eleven vill uttrycka. Har hon
lyckats? Om det rör sig om ett bestämt budskap eller om viss information som skall
förmedlas, kan man fråga sig om det (den) går fram. Om bilden snarare vill väcka eftertanke, kan man fråga sig om den gör detta. Om vissa visuella effekter står i förgrunden, uppstår frågan i vad mån dessa uppfattas av betraktaren. Om det rör sig om en designuppgift eller konsthantverk kan aspekter som rör föremålets funktion komma in i
bilden. Kommer föremålet att fungera som det är tänkt i sitt sammanhang? En serie eller
en videofilm kanske vill berätta något. Frågan uppstår då om berättelsen går att följa,
om den påverkar betraktaren på avsett sätt, osv.
Det är väsentligt att skilja på begreppen "intention" och "vision". Visionen är en inre,
visuell föreställning om vart man är på väg. 5 I en kreativ arbetsprocess utvecklas och
förändras visionen under arbetets gång. Intentionen, dvs. det man vill få fram, kan också
förändras, men den är vanligen mer konstant. Det är den inre kompass som vägleder
arbetet. Om man ständigt ändrar intentionen (avsikten) med det man gör, blir arbetsprocessen ryckig och fragmenterad. Håller man däremot fast vid intentionen, men prövar
olika vägar att förverkliga denna (dvs. omsätter olika visioner), så ökar möjligheten att
finna den lösning som "stämmer" med intentionen.
Detta kriterium kan sällan bedömas enbart genom att man betraktar slutresultatet. Det
krävs att eleven försöker förklara vad hon eller han har haft för avsikt (intention) med
bilden. Dessa intentioner kan vara mer eller mindre uttalade. Eleven behöver ofta stöd
av läraren för att formulera dem.
1. Vid bedömningen kan följande nivåbeskrivningar tillämpas:
1. Eleven har ingen medveten avsikt med det hon gör.
2. Eleven vet vad hon vill åstadkomma, men det hon vill få fram går inte att avläsa i
bilden (bilderna).
3. Eleven har en klar intention, men den framgår inte av bilden (bilderna) förrän betraktaren får den förklarad för sig.
4. Elevens intention framgår av bilden (bilderna) på ett övertygande sätt.

5

Se Josephson (1984, s. 27 ff.)
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5.4. Kriterium 2: Färg, form och komposition
Kriteriet fäster uppmärksamheten vid bildens formspråk, dvs. hur uttrycksmedel som
linjer, former, ljus och skugga, färg och ytstruktur är arrangerade och samverkar med
varandra för att åstadkomma sådant som enhet, balans, rytm, proportion och rumsgestaltning. I stället för "formspråk" talar man ibland om en bilds "komposition" eller ett
föremåls "design".6
Enhet syftar på det sätt på vilket bildens delar är intuitivt eller avsiktligt organiserade till
en helhet. Olika principer kan användas för att åstadkomma en god helhetsverkan. En
sådan är förekomsten av ett intressecentrum eller fokus. Detta drar direkt till sig
åskådarens intresse, låter blicken vila och bidrar till att hålla ihop bildens olika delar.
Saknas ett fokus kommer åskådarens blick att irra över bilden utan att finna någon punkt
att stanna. Ett centrum för betraktarens intresse kan skapas genom storlek, färgintensitet, läge, linjer som sammanstrålar i en viss punkt, ljushet, osv.
Likhet i fråga om färger, former, storlek, belysning, ytstruktur, m.m. kan bidra till att
binda samman de olika elementen i en bild. Men för mycket likhet skapar en känsla av
enformighet eller monotoni. Därför krävs också viss variation. Saknas exempelvis variation i former och storlekar, variation av bildens olika ytor (t.ex. om en linje avdelar
bildytan i två exakt lika stora delar) eller underordnade områden (t.ex. om alla områden
är framställda med samma detaljrikedom, detaljskärpa och färgton), osv. tappar betraktaren lätt intresset för bilden.
Även balans och rytm kan bidra till att organisera bildens delar till en helhet. Symmetri
är det enklaste sättet att åstadkomma balans. Asymmetrisk balans skapas genom en
slags hävstångsprincip. En "tung vikt" på en sida kan balanseras av en "lättare vikt" på
andra sidan om den lättare vikten är placerad på större avstånd från centrum. Känslan av
optisk vikt skapas av storlek, form, färg, ytstruktur, m.m. Men den kan också frammanas av vår nyfikenhet, så att en liten form som väcker vårt intresse balanserar en tung
och kompakt form som lämnar oss oberörda. Rytm inom bildkonsten skapas av visuella
element som återupprepas, förekommer omväxlande, förändrar storlek (färg, form, ljushet, osv.) eller gradvis uppgår i varandra.
När alla delar i en bild samverkar till en helhet känns det ofta som om varje förändring
skulle förstöra bilden. Man upplever att den inte skulle kunna vara beskaffad på något
annat sätt. Bilden antar ett eget liv; dess enhet har blivit "organisk". Varje del lämnar ett
eget bidrag till helheten och får mening genom denna, på samma sätt som hjärtat, levern
och hjärnan på skilda men lika viktiga sätt bidrar till den mänskliga kroppens liv. Det är
svårt att säga vilken färgfläck eller vilken form som skapar denna känsla av ett avslutat
helt; ändå är det något den erfarne betraktaren upplever och inte kan avfärda enbart av
6

Vi använde i en tidigare upplaga av kriterierna "bildbyggnad" som överordnad term, motsvarande engelskans "elements and principles of design". Detta är emellertid en relativt ovanlig term som dessutom
kan ge intryck av att det enbart är komposition som avses (jfr det verbala språkets "satsbyggnad"). Termen "bildens formspråk" är vedertagen (t.ex. Gotfredsen, 1989) som beteckning både på bildens uttrycksmedel ("elements of design") och dess komposition eller design ("principles of design"). Ett standardverk på området är Feldmans Varieties of Visual Experience (1987). Wetterholm (1992) innehåller en
elementär introduktion i ämnet, som vi uppmanade medverkande lärare i grundskolans år 2 och år 5 att
läsa.
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det skälet att skilda betraktare ibland är oense om vad som är upphovet till denna upplevelse.
Till bildens formspråk hör också framställningen av proportioner, dvs. delarnas storlek i
förhållande till varandra och till helheten, och rumsgestaltning genom överskärningar
(framför/bakom), storleksförändringar, tydliga bildplan (förgrund, mellangrund och
bakgrund), färgförändringar och linjeperspektiv.
Det framgår av ovanstående beskrivning att en väl genomförd komposition förutsätter
kunskap om bildens uttrycksmedel, dvs. linjer, former, ljus och skugga, färg, ytstruktur,
m.m. Linjen är kanske det visuella element som medger störst rikedom i fråga om uttrycket. Linjer kan vara tunna och tjocka, raka och krokiga, korta och långa, vågräta och
lodräta, m.m. och de kan vara utförda med olika slags pennor, penslar, kritor och kol.
Färger kan vara ljusa och mörka, svaga och starka, klara och dämpade, uttunnade och
mättade samt vara av olika kulör. Former (ytor), ljus och skugga och ytstruktur kan varieras på motsvarande sätt. Eleverna avslöjar ofta i sina bilder i vad mån de behärskar de
nämnda uttrycksmedlen och kan använda dem för att åstadkomma önskade effekter.
1. Vid bedömningen kan följande nivåbeskrivningar tillämpas:
1. Bilderna tyder på ingen eller ringa förståelse av hur olika uttrycksmedel som linjer,
former, ljus och skugga, färg och ytstruktur kan användas för att åstadkomma visuella effekter. Bilden saknar försök att skapa en komposition där delarna bidrar till
helheten.
2. Bilderna tyder på vissa insikter i hur olika uttrycksmedel kan användas och förbindas till en helhet, men det finns stora brister i genomförandet.
3. Bilderna tyder på förståelse av hur olika uttrycksmedel kan användas och förbindas
till en helhet, men tillämpningen sker på ett tämligen stereotypt sätt.
4. Bilderna tyder på att eleven tillägnat sig grundläggande principer för gestaltning,
som fokus, variation, balans, rytm, osv., och använder dem för att åstadkomma visuella effekter och helhetsverkan.

5.5. Kriterium 3: Hantverksskicklighet
Hantverksskicklighet syftar på förmågan att välja och använda material och tekniker.
Till målning använder man t.ex. täckfärg, vattenfärger (akvarell), oljefärg eller akrylfärger. Underlaget kan variera från spännpapper och brunt omslagspapper till exempelvis
duk och pannåer. Till materialen hör också en mängd redskap och tillbehör som flata
och runda hårpenslar, paletter, målarknivar, stafflin, osv. Skall man utnyttja skilda material för att förverkliga en viss intention, måste man behärska bestämda tekniker. Vid
målning med vattenfärger (akvarellmålning) kan man exempelvis blanda färger för att
åstadkomma önskad färg, måla vått i vått, vilket innebär att färgen får flyta på en fuktad
yta, kontrastera med punktmålning, använda torrpenselteknik, tvätta ut med svamp, radera, skrapa, stänkmåla, maskera för att spara ut omålade partier, osv.
Alla material och tekniker skapar möjligheter till gestaltning, men de har också sina begränsningar. En hantverksskicklig person vet vad som kan göras och har därtill förmågan att göra det. Det är vanligt att hantverket nedvärderas eller missförstås som något
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rent mekaniskt och manuellt.7 Men hantverksskickligheten är inte bara till hjälp för en
människa att förverkliga sin vision; den tillåter honom eller henne också att föreställa
sig resultatet av sitt arbete. En person som kan sitt hantverk har rikare valmöjligheter än
en som inte kan det. Han kan visuellt utforska olika alternativ i sitt medvetande genom
att fråga sig: "Vad skulle hända om jag gjorde så i stället?"
Nybörjaren på ett område har ofta nytta av enkla anvisningar eller "recept". Dessa kan
hjälpa henne att lösa problem; men klamrar hon sig ängsligt fast vid dem kan de också
hämma den egna utvecklingen. Experten känner till många regler och knep, men vet
också när de är till nytta och när hon måste bryta mot reglerna för att åstadkomma önskad effekt. Denna förtrogenhet tar lång tid att uppnå och kräver en omfattande direkt
erfarenhet av materialen och teknikerna. De första försöken i ett material eller med en
teknik leder ofta till att bilderna blir "tråkiga" och "klumpiga", eftersom de nyförvärvade kunskaperna tar all uppmärksamhet i anspråk. Försöken att bredda den egna repertoaren är dock värda uppmärksamhet och uppmuntran, även om de inte alltid är framgångsrika.

Vid bedömningen kan följande nivåbeskrivningar tillämpas:
1. Bilderna tyder på ingen eller ringa förmåga att hantera material och tekniker.
2. Bilderna tyder på viss förmåga att hantera material och tekniker, men det finns stora brister i tillämpningen.
3. Bilderna ger prov på förmåga att hantera material och tekniker för att åstadkomma
önskade visuella effekter, men tillämpningen sker på ett tämligen stereotypt sätt.
4. Bilderna tyder på en god och flexibel behärskning av material och tekniker och är
genomgående av hög teknisk kvalitet.

5.6. Kriterium 4: Undersökande arbete
Detta kriterium, liksom de tre följande, inriktar uppmärksamheten på arbetsprocessen,
dvs. hur eleven gått tillväga för att lösa uppgiften. Undersökande arbete syftar på den
envishet och det tålamod med vilka eleven gripit sig an och fullföljt arbetet. Studier av
kreativa personers brev, arbetsjournaler, skissböcker, osv. visar att de är uthålliga när de
griper sig an en uppgift eller ett problem. Själva medger de inte sällan att bakom deras
framgång ligger 10 procent inspiration och 90 procent svett och möda (10% inspiration,
90% transpiration). De vägrar att låta sig nedslås av misslyckanden, tvivel och svårigheter. De känner sig tvärtom stimulerade av mångtydighet och problem som kan lösas
på mer än ett sätt.
Att arbeta undersökande innebär ofta att man närmar sig en fråga eller en idé från
många utgångspunkter eller att man följer upp "samma" problem genom en rad arbeten
eller experiment. Man prövar olika möjligheter, ser vad som händer och avgör vad som
inte håller måttet. Samtidigt finns det en "röd tråd" (dvs. en tydlig intention) i det man
gör, något som förbinder olika skisser, utkast och bilder. Det kan vara en idé som man
utforskar, en stil som man prövar eller bestämda material eller tekniker som man vill bli
7

Om hantverkskunnandets betydelse, se Dormer (1994).
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förtrogen med. Ger man sig däremot i kast med det ena projektet efter det andra på ett
ytligt och flyktigt sätt, är chansen liten att man skall åstadkomma bilder som är kreativa,
uttrycksfulla eller intressanta. Man utvecklar inte heller sitt hantverkskunnande.
För att kunna arbeta på ett undersökande sätt måste eleven få tillräckligt med tid. Uppgifterna måste också vara av det slaget att de kan lösas på olika sätt. Förmågan att utveckla och hålla fast vid ett tema eller ett problem över tiden och gå på djupet med det
kan då yttra sig på olika sätt. Den kan visa sig i att eleven arbetar med en uppgift längre
än vad läraren tänkt sig, att hon gör vissa förändringar under arbetets gång, att hon utforskar ett innehållsmässigt tema eller ett bildproblem i mer än ett arbete och ser möjligheter att gå vidare med det, att hon prövar ett flertal material, stilar eller tekniker vid
arbetet med ett tema, eller att hon utforskar en teknik (t.ex. akvarellmålning), en kompositionsprincip (t.ex. kontrastverkan) eller ett uttrycksmedel (t.ex. linjer) på djupet.
Vid bedömningen kan följande nivåbeskrivningar tillämpas:
1. Eleven ger lätt upp, fullföljer inga egna idéer och gör bara det som läraren kräver.
2. Eleven uppvisar ett visst tålamod, prövar egna lösningar och angreppssätt, men
utvecklar dem inte vidare.
3. Eleven ger inte upp i första taget utan väljer ett visst angreppssätt som hon börjar
utveckla vidare.
4. Eleven lägger ned stor möda, närmar sig teman och problem från ett flertal utgångspunkter och utvecklar arbetet genom en serie utkast, skisser eller försök.

5.7. Kriterium 5: Uppfinningsförmåga
Kreativa personer upptäcker ofta nya problem när de arbetar med en uppgift. De prövar
nya lösningar, ofta genom att kombinera idéer och lösningsförslag på ett oväntat sätt.
Det finns ett nära samband mellan dessa utmärkande drag och det som nämnts ovan,
eftersom man måste fördjupa sig i en uppgift under en längre tid för att komma på var
de intressanta problemen finns och hitta sätt att gripa sig an dem. Upptäckter genom
misstag eller "lyckliga tillfälligheter" förutsätter att man är mentalt förberedd. Men denna inre beredskap är inte tillräcklig för att ett kreativt språng skall äga rum. För att omformulera problem och pröva nya lösningar, behöver man också ett visst mod och en
vilja att ta risker.
Experiment och risktagande ger inte alltid ett framgångsrikt resultat. Detta ligger i sakens natur. Försök som alltid lyckas innebär ju ingen risk och lär oss inte något som vi
inte redan visste. För att elever i skolan skall våga pröva något nytt och ta risker måste
modet att gå vidare med det man inte redan kan uppmärksammas och värdesättas, även
om utfallet inte blir det avsedda. Inom konsten har risktagande inte sällan kommit att
förknippas med brott mot förhärskande bildkonventioner eller en ambition att göra det
ingen annan har gjort tidigare. Att i stället utveckla sin repertoar av bildkonventioner
eller sitt hantverkskunnande har ansetts "säkert". I själva verket tar emellertid den som
utvecklar sitt kunnande lika stora eller större risker än dem som strävar efter originalitet.
Genom att utforska vad som är möjligt inom en välkänd tradition utsätter man sig på ett
annat sätt för offentlig granskning; andra kan tydligt se när man misslyckas.
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Den uppfinningsrike eleven initierar ofta egna projekt eller prövar oväntade lösningar
på givna problem. Hon eller han är öppen för vad som händer med det tematiska innehållet eller med färg, form och komposition under arbetets gång och vet att dra nytta av
dessa händelser i det pågående projektet eller i senare arbeten. Hon kanske framställer
välkända föremål på ovanliga sätt (t.ex. avbildar dem från en ovanlig synvinkel, använder annorlunda färger), tar fasta på tillfälligheter och undersöker vart de leder (t.ex. färgen rinner) eller kommer fram till intressanta och relevanta lösningar på en uppgift fastän hon inte följer lärarens råd eller förslag.
Vid bedömningen kan följande nivåbeskrivningar tillämpas:
1. Eleven formulerar inga egna problem och uppvisar inga tecken på att experimentera med färg, form och komposition eller material och tekniker.
2. Eleven kan ta ett problem som läraren formulerat och förändra det en smula. Hon
uppvisar ansatser till att experimentera och leka med färg, form och komposition
eller material och tekniker.
3. Det händer att eleven ställer sig egna problem att lösa. Hon utvecklar sina
kunskaper, experimenterar ganska ofta och finner ibland oväntade lösningar på
problem.
4. Eleven ställer ofta upp egna problem eller omformulerar dem som läraren har
ställt. Hon går ständigt vidare och experimenterar regelbundet, är villig att ta risker
och finner ofta oväntade lösningar på problem.

5.8. Kriterium 6: Förmåga att utnyttja förebilder
Studier av skapande verksamhet visar nästan utan undantag på betydelsen av andras
arbeten och sätt att tänka. Skapande är inte en så privat och individuell process som vi
ofta föreställer oss. Det ingår alltid i ett socialt sammanhang. Nya idéer dyker ofta upp
när man studerar eller lånar stildrag från en annan person. Denna påverkan kan vara
allmän eller gälla något speciellt. Man kan t.ex. studera en genre (t.ex. porträtt), en stil
(t.ex. popkonst) eller en enskild konstnärs produktion för att se vad som förenar och
skiljer olika verk åt och få en uppfattning om hur tillvägagångssätt och ämnesval utvecklats. Eller man kan också söka efter något särskilt som man vill lära sig och dra
nytta av i sitt eget arbete. Intresset kan gälla såväl idéer som formspråk och tekniker.
Att söka förebilder och finna samband mellan dessa och eget arbete är en mycket aktiv
och mångsidigt sammansatt process. Denna typ av påverkan bör inte motverkas i skolan, som tidigare ofta var fallet. Den bör tvärtom uppmuntras och värderas, eftersom
villkoren för skapande arbete avsevärt förbättras om eleverna ständigt varvar det egna
arbetet med iakttagelse av andras bilder och reflektion över vad de kan lära av dem.
Konstnärer i en annan tid eller på en annan plats kan därvid komma att uppfattas som
kolleger. Men eleverna kan också lära mycket av kamrater och av populärkulturens bilder, dvs. de bilder som omger dem i deras vardag.
Kopiering är ett vanligt sätt att tillägna sig en annan persons stil och tekniska färdigheter, men i den mån det förekommer bör det bara betraktas som ett första steg. Att utnyttja sig av förebilder innebär att man väljer ut sådant som svarar mot de egna intentionerna och gör något eget av det. Man lånar det man har nytta av från ett eller flera
arbeten som fångar intresset. Ett sådant samspel mellan elevens bilder och omvärldens
bilder underlättas om det förekommer bildsamtal i klassen, om eleverna har rik tillgång
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på bilder av olika slag eller om de får hjälp att söka upp det som de behöver. Bedömningen av elevernas förmåga att utnyttja förebilder måste givetvis ta hänsyn till vilka
möjligheter som stått till elevens förfogande.
Vid bedömningen kan följande nivåbeskrivningar tillämpas:
1. Eleven visar inget intresse för andras bilder och kan inte dra nytta av dem ens när
läraren hjälpt till att leta fram dem.
2. Eleven visar intresse för andras bilder som hon själv eller läraren funnit, men hon
nöjer sig med att kopiera dem.
3. Eleven söker aktivt upp bilder för att få uppslag till sitt eget arbete. Hon uppvisar
förmåga att välja ut det som svarar mot de egna intentionerna.
4. Eleven söker aktivt upp bilder av olika slag och kan utnyttja dem på ett mångsidigt,
självständigt och välintegrerat sätt i sitt eget arbete.

5.9. Kriterium 7: Förmåga till självvärdering
Personer som arbetar skapande besitter ofta en förmåga att inta en mängd olika ståndpunkter eller perspektiv. När de betraktar sitt eget arbete, inriktar de sig omväxlande på
tekniska aspekter, formspråket, idéinnehållet, osv. De utvecklar en uppsättning värderingsnormer eller en checklista som riktar in deras uppmärksamhet och styr den skapande processen. De behärskar vidare en vokabulär som gör det möjligt för dem att värdera
sitt arbete längs flera dimensioner, så att de kan fälla mer nyanserade omdömen än "bra"
eller "dåligt". Ofta har de en krets av vänner och kollegor med vilka de öppet kan
diskutera sitt arbete, dess starka och svaga sidor.
Förmågan till självvärdering är inte medfödd utan något som eleverna kan utveckla och
förfina. En elev med god förmåga att värdera sitt eget arbete kan bläddra tillbaka i sin
portfölj och reflektera över vad den innehåller, med avseende på såväl behandlade teman som material och tekniker samt färg, form och komposition. Hon eller han kan
peka ut arbeten eller delar av arbeten som är vällyckade eller kräver fortsatt arbete och
kan motivera varför. Hon kan peka på beslut under arbetets gång och förklara varför
hon valde att göra på ett visst sätt (t.ex. varför hon valde en bestämd färg eller placering). Hon kan kanske också berätta om hur de val hon träffat påverkat bilderna och reflektera över hur de erfarenheter hon gjort kan ligga till grund för fortsatt arbete.
Förmågan till självvärdering ökar också möjligheterna att ge och ta kritik. Eleven kan
välja vilka synpunkter som är relevanta och vilka hon kan bortse ifrån och hon kan besluta att utnyttja sig av dem hon anser värdefulla. Hon kan också inta olika ståndpunkter
eller perspektiv vid bedömning av andras - t.ex. kamraters - bilder. Hon har tillägnat sig
en vokabulär som möjliggör mer nyanserade omdömen än "det är en fin bild" och liknande. Hon frågar sig vad som varit upphovsmannens intentioner och hur han har gått
tillväga (t.ex. varför han valt en grov och ojämn ytstruktur och hur han gått tillväga för
att åstadkomma den). Allt detta gör att hon också kan ge konstruktiv kritik.
Vid bedömningen kan följande nivåbeskrivningar tillämpas:

79

1. Eleven kan inte peka ut vad som är starka och svaga sidor i det egna arbetet eller
skilja mellan arbeten som är lyckade och mindre lyckade. Hon har inga synpunkter
på kamraters bilder.
2. Eleven kan med viss hjälp peka ut sina starka och svaga sidor och skilja mellan arbeten som är lyckade och mindre lyckade. Synpunkter på kamraternas bilder inskränker sig till enkla värdeomdömen (bra/dåligt, gillar/ogillar).
3. Eleven klarar i regel av att själv se förtjänster och brister i sitt arbete och kan välja
ut skisser, utkast och arbeten som belyser den egna utvecklingen. Hon kan avge mer
nyanserade omdömen om kamraters bilder.
4. Eleven ser tydligt förtjänster och brister i sitt eget arbete och kan välja ut skisser,
utkast och arbeten som belyser den egna utvecklingen. Hon kan motivera sina omdömen och förklara varför det gick som det gjorde. Hon kan avge nyanserade omdömen om kamraters bilder och bidra med konstruktiv kritik.

5.10. Kriterium 8: Sammanfattande omdöme
Det sammanfattande omdömet är en helhetsbetonad bedömning av elevens arbete. Den
motsvarar lärarens allmänna intryck, där varje lärare kan välja att lägga vikt vid de synpunkter han eller hon anser vara mest väsentliga. Det som efterfrågas är alltså inte ett
genomsnittsvärde baserat på de ovannämnda kriterierna. Liksom vid bedömningen i
övrigt, bör läraren dock ta hänsyn till var eleven befinner sig i utvecklingen från att lösa
enkla uppgifter med stöd till att ge sig i kast med komplicerade problem på ett sätt som
vittnar om självständighet och säkerhet. - Vid bedömningen kan en fyrgradig skala tilllämpas, med tre alternativ (minus, medel, plus) på varje kompetensnivå.
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6. Granskning av metoden
6.1. Skattningarnas giltighet
Ett syfte med vårt projekt, liksom med Skolverkets utvärdering i dess helhet, har varit
att utveckla utvärderingsmetoder som kan användas även i kommuner och på enskilda
skolor av lärare och elever. Vi har försökt utveckla ett instrument som kan vara fruktbart för att fånga in svårdefinierbara kunskapskvaliteter eller sätta ord på och visualisera
"tyst" kunskap. De kriterier vi formulerat kan beskrivas som begreppsliga fönster som
bidrar till att skärpa en bedömares uppmärksamhet på delvis svårfångade kvaliteter hos
elevernas portföljer. Kompetens- eller prestationsnivåerna beskriver i vilken utsträckning dessa kvaliteter kan observeras. Klassens lärare och medbedömaren värderar var
och en för sig elevernas skapande i bild längs en tolvgradig skala. I pilotprojektet var
elevernas portföljer och loggböcker enda underlaget för denna bedömning. I huvudundersökningen fick båda parter dessutom tillgång till videoinspelade intervjuer av alla de
elever vars arbeten skulle bedömas.
Vi har tidigare (kap. 1.2) framhållit att bedömning med de kriterier vi använder kräver
omdöme grundat på förtrogenhet, dvs. tidigare erfarenheter av liknande situationer och
förmåga att urskilja sådana aspekter av det nya sammanhanget som är av särskild vikt.
Detta är en kunskapsform som inte helt och hållet låter sig formuleras i ord. Den fordrar
en tolkning i flera led. För det första måste elevernas färdiga arbeten och deras arbetsprocess värderas. Lika litet som i konstvärlden, finns det någon enkel "checklista" med
vilken man kan läsa av ett arbetes kvaliteter. Situationen kompliceras ytterligare av att
även den skapande processen, dvs. elevernas estetiska läroprocesser, blir föremål för
bedömning. För det andra måste innebörden av de använda kriterierna och nivåbeskrivningarna tolkas. Detta fordrar en förförståelse av bilder och elevers skapande som man
inte kan ta för given, särskilt inte bland klasslärare under de tidigare och mellersta skolåren (år 2 och 5). En skattning av elevers självständighet och förmåga att lösa svåra
uppgifter längs samtliga åtta kriterier, med hjälp av en tolvgradig skala, är en uppgift
som kräver en gedigen yrkeskompetens.
Men hur kan vi vara säkra på att skattningarna verkligen säger något om det fenomen vi
vill få kunskap om, dvs. elevers skapande förmåga? Kanske mäter det instrument vi
konstruerat något helt annat än det vi vill komma åt. Kanske blir värderingen av elevernas kompetensnivå så osäker och subjektiv att den, om den säger något alls, avslöjar
mer om bedömaren än om det som varit föremål för bedömning. Vi skall senare i detta
kapitel jämföra olika bedömares skattningar för att härigenom få ett mått på instrumentets reliabilitet (tillförlitlighet).
God reliabilitet är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för god validitet (giltighet). Anta att eleverna i en klass får i uppgift att göra var sitt linoleumtryck som skall
berätta något om livet på medeltiden och att kriterier och nivåbeskrivningar endast fäster avseende vid tryckens tekniska kvaliteter, som frånvaro av felskär, få plumpar, jämnt
infärgade ytor, osv. Skattningarna blir sannolikt ytterst tillförlitliga, eftersom det är lätt
att räkna fel av det här slaget. Men de utmynnar i ogiltiga slutsatser om elevernas förmåga att åstadkomma berättande bilder som gör intryck på betraktaren. Det är inte troligt att frånvaron av smärre tekniska brister har särskilt högt samband med förmågan att
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göra bilder som är intressanta, informativa och välkomponerade, eller vad nu uppgiften
gått ut på. Så olika bedömare kommer fram till ungefär samma skattningar, men skattningarna rör inte det man vill komma åt.
Det är alltså viktigt att kriterier och kompetensnivåer är giltiga för sitt syfte, som i vårt
fall är att beskriva elevers bildskapande förmåga. Har vi lyckats avgränsa just de dimensioner av skapande verksamheter som kan säga oss mest om denna förmåga? Ar beskrivningen av kompetensnivåer sådan att den verkligen sätter oss i stånd att skilja på
elementär och mer avancerad förmåga? Vi börjar detta kapitel med att lägga några teoretiska synpunkter på de valda kriteriernas och bedömningsskalornas validitet. Vi tar i
slutet av kapitlet upp empiriska rön som belyser skattningarnas giltighet.
Vi har redan, i våra analyser av läroplansmål och betygskriterier, gjort en bedömning av
instrumentets innehållsvaliditet. Vi har visat att kriterierna till sitt innehåll är förenliga
med de mål som formuleras i de nya läroplanerna. Läroplanernas mål tolkas av lärarna i
form av lokala arbetsplaner, som i sin tur ligger till grund för undervisningens innehåll.
Ett annat test på instrumentets validitet, som vi använt oss av, är därför helt enkelt att
fråga lärarna om kriterierna fångar in kunskapskvaliteter som de värderar eller anser är
väsentliga i sin undervisning. Ibland talar man här om ytvaliditet (eng. face validity).
Kriterierna kan också diskuteras med utgångspunkt i deras begreppsvaliditet. Denna typ
av validitet handlar om relationen mellan det valda utvärderingsinstrumentet och vissa
givna diskurser eller teorier. Det instrument som vi tagit fram baserar sig på en analys
av liknande instrument som tillämpas i andra länder. Det slutliga urvalet av kriterier har
dock styrts av den diskurs som förekommer inom konstvärlden samt av forskning om
skapande processer.

6.2. Val av produktkriterier
Läraren som bedömer barns och ungdomars bilder befinner sig i en situation som påminner om konstkritikerns. Båda yrkesutövarna måste stödja sig på vissa allmänt accepterade normer för att deras omdömen inte skall bli fullständigt godtyckliga. Bådadera måste vidare veta något om det sammanhang i vilken bilderna tillkommit. En konstkritiker brukar relatera enskilda verk till andra verk av samma konstnär, till andra
konstnärers verk och till vad man brukar kalla "konstvärlden", som förutom konstnärerna och deras arbeten även innefattar andra kritiker, gallerier, museer, osv. Läraren sätter
på motsvarande sätt den enskilde elevens arbeten i samband med vad han vet om eleven
och de problem denne är upptagen av att lösa. Han har, som bakgrundskunskap, en
överblick över vad andra elever har gjort och han behöver känna till något om elevens
förlagor eller "förebildskultur". Den senare kan omfatta konstverk men utgörs vanligen
av skolans och populärkulturens bilder, t.ex. serier, barnböcker och filmer.
Läraren bör, liksom den vidsynte konstkritikern, undvika att använda värdenormer som
favoriserar en viss typ av bilder på andras bekostnad. Bilder bör bedömas utifrån deras
egenart. Arts PROPEL använder, som ett kriterium för bedömning av elevers bilder,
"uttryck/budskap" definierat som en bilds förmåga att uttrycka en känsla eller formulera
ett budskap på ett "starkt, övertygande och personligt sätt". Detta kriterium fungerar väl
så länge den som bedömer är medveten om att det anger en av många synpunkter man
kan ha på en bild och att det finns bilder där kriteriet inte är relevant. Det grundar sig
underförstått på en expressiv konstfilosofi där upplevelsens intensitet och det verket har
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att säga betraktaren är väsentligare för vårt ställningstagande än om bilden är skickligt
gjord, har en tilltalande komposition eller liknande.
Vårt kriterium "Förverkligande av intentionen med bilden" är mer öppet och riktar
samtidigt uppmärksamheten mot det som eleven vill visa med sin bild. Syftet kan vara
realistiskt, från att man ser vad bilden föreställer till att betraktaren, som i ett porträtt av
Frans Hals och ett stilleben av Willem Kalf, får känslan att stå inför en livs levande person eller får lust att sträcka fram handen för att smaka på vindruvorna och smutta på
vinet. Intentionen kan också vara huvudsakligen riktad mot själva formen, förstådd på
det sätt som beskrivs i samband med kriteriet "Färg, form och komposition". Verk som
kännetecknas av att formen är viktigare än innehållet förekommer både i figurativ och
non-figurativ bildkonst. Syftet kan, slutligen, vara instrumentellt som i t.ex. reklam, industriell formgivning och vetenskapliga bilder. En bild framställd i detta syfte bedöms
efter hur den fungerar i sitt sammanhang. Ett visitkort får exempelvis gärna vara roligt
och personligt, men bokstäverna skall inte vara så avvikande eller invävda i mönster att
man inte kan läsa namnet.
Formen och hantverkskunnandet är betydelsefulla aspekter av alla bilder. Vi har därför
valt att bryta ut "Färg, form och komposition" samt "Hantverksskicklighet" som två
särskilda kriterier avsedda att tillämpas vid bedömningen av samtliga elevportföljer.
Renässansens mästare hade visserligen en instrumentell intention; de förmedlade kyrkans budskap eller förhärligade furstens makt. Men de gestaltade budskapet med ett
formspråk och ett konstnärligt kunnande som gör att deras främsta verk talar till oss än i
dag. Motsvarande gäller om barn och ungdomar. Deras bilder kan ha skilda intentioner,
men om de senare skall gå fram måste uttrycksmedel, kompositionsprinciper, material
och tekniker vara utnyttjade med viss grundläggande färdighet.
Konstvetaren Rudolf Arnheim (1966) hävdar att "i en balanserad komposition bestämmer alla former, riktningar, lägen, osv. ömsesidigt varandra på ett sådant sätt att ingen
förändring tycks vara möjlig; det hela ger intryck av att alla delar är 'nödvändiga' (s. 76).
Idealet att en bild skall hänga ihop, inte genom frånvaron av komplexitet eller
asymmetri utan genom "enhet i variation" (Arnheim, 1971), utgör en av grundvalarna
för vår beskrivning av kriteriet "Färg, form och komposition". I en diskussion om bedömning av barnteckningar, hävdar emellertid Pariser och Berg (1997a; 1997b) att
konstnärligt utbildade personer i väst lägger större vikt än andra vid kriterier av detta
slag. Personer utan sådan skolning eller konstnärer i andra kulturer tillmäter ofta sådant
som hantverksskicklighet och bilders berättande innehåll större betydelse. Genom att
behandla "Förverkligande av intentionen med bilden", "Färg, form och komposition"
samt "Hantverksskicklighet" som separata dimensioner, försöker vi förhindra att en viss
aspekt på barns och ungdomars bilder tar överhanden över andra.

6.3. Val av processkriterier
Processkriterierna "Undersökande arbete", "Uppfinningsförmåga", "Förmåga att utnyttja förebilder" och "Förmåga till självvärdering" har formulerats mot bakgrund av
studier av det konstnärliga skapandet. Underlaget är i huvudsak av följande slag: (1)
psykologiska studier under kontrollerade förhållanden, dvs. med en försöksgrupp och en
jämförelsegrupp, samt (2) fallstudier baserade på en konstnärs efterlämnade anteckningsböcker och skissblock. Studierna kan vara brett anlagda och gälla t.ex. frågan om
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hur en ny konstnärlig stil utvecklats eller gå mer på djupet och röra hur ett enskilt verk
eller en grupp närbesläktade verk kommit till. På senare tid har det tillkommit (3) studier av ungdomar som är konstnärligt verksamma på egen hand, utanför skolan.
Den kanske mest kända experimentella studien på området utfördes av Jacob Getzels
och Mihály Csíkszentmihályi (1976; Csíkszentmihályi & Getzels, 1989) vid Chicagouniversitetet. De båda forskarna gav ett antal konststuderande i uppgift att teckna ett
stilleben. De fann ett klart samband mellan, å ena sidan, de studerandes benägenhet att
problematisera uppgiften och, å andra sidan, de studerandes framgång som konstutövare
efter avslutad utbildning. De som redan under utbildningen formulerade egna problem
visade sig ha större framgång i yrket hela 16 år efter avslutad utbildning.
Den svenske bildkonstnären Peter Dahl har framställt ett videoband, där vi steg för steg
kan följa hur en av hans mest kända målningar, Dans i det blå, växte fram. Detta dokument ger en god illustration av bl.a. samspelet mellan intuitivt och analytiskt tänkande
(Lindström, 1993a). Konsthistorikern Ragnar Josephson, grundaren av Skissernas museum i Lund, har i sin klassiker Konstverkets födelse (1984) beskrivit samspelet mellan
vision (ty. das Schöpfen) och gestaltande (ty. das Schaffen) i den skapande processen.
Det finns en rad andra dokument och undersökningar som beskriver och analyserar det
konstnärliga skapandets natur. En förebildlig studie i denna genre är Arnheims (1962)
arbete om tillkomsten av Picassos Guernica. Bland andra konstverk som blivit föremål
för inträngande fallstudier kan nämnas Picassos gråtande kvinnor (Freeman, 1994), Picassos tjurar (Lavin, 1993), van Goghs Potatisätarna (Tilborgh, 1993), Munchs ungdomsverk (Carroll, 1994), Matisses tidiga verk (Flam, 1978), osv.
Lindström (1993b; 1993c) har i ett par uppsatser redovisat en fallstudie av hur en pojke
använder sig av serier och berättelser om superhjältar för sin utveckling som tecknare
och sin socialisation in i mansrollen. Studien jämförs med liknande undersökningar av
unga serietecknare (Wilson, 1974; Robertson, 1987; Kane, 1989; Berger, 1990; Pedersen, 1991) i syfte att bland annat undersöka hur dessa utvecklat sin bildskapande förmåga. Utmärkande för dessa ungdomar var att de arbetade med ett tema över längre tid,
prövade olika lösningar och lånade från kulturella förebilder. Stilförändringar föregicks
ofta av att ungdomarna sökte upp och analyserade bilder som andra gjort för att använda
dem i sitt eget bildskapande. Denna jämförande studie tyder emellertid på att ytterligare
en förutsättning krävs för att barn och ungdomar skall våga överskrida bildkonventioner
och bli nyskapande: de behöver stöd i en "samtalskultur" med den skapande processen i
centrum.
Andra studier av ungdomars skapande har kommit fram till liknande resultat (t.ex. Taylor, 1986; Wolf, 1988). Studier av konstnärer såväl som ungdomar tyder sammanfattningsvis på att följande egenskaper kännetecknar den konstnärligt skapande människan:

1. Hon är uthållig och ger inte upp inför svårigheter.
2. Hon ställer problem och prövar nya lösningar.
3. Hon söker aktivt upp och utnyttjar förebilder.
4. Hon reflekterar och samtalar med andra om arbetet.
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Dessa betingelser ligger bakom formuleringen av processkriterier i den portföljvärdering av elevers skapande i bild som presenterats ovan. Förutsättningarna för konstnärligt
skapande förefaller vara av ganska generell natur och skiljer sig inte nämnvärt från de
villkor som gäller för kreativitet inom vetenskapen eller i vardagslivet (Weisberg,
1986).

6.4. Prestations- och kompetensnivåer
Ovanstående kriterier anger vilka kunskaps- och färdighetskvaliteter vi riktar uppmärksamheten mot för att bedöma skapande förmåga. Till varje kriterium hör fyra nivåbeskrivningar som talar om hur förekomsten av dessa kvaliteter kan variera, hur vi fastställer ett visst arbetes nivå och hur nivåer kan beskrivas och hållas i sär. De nivåer som
beskrivs kallar vi prestations- eller kompetensnivåer. Termen prestation syftar på något
som individen utfört vid ett visst tillfälle, medan termen kompetens avser en egenskap
som är mer stadigvarande och som sätter henne i stånd att utföra vissa prestationer.
Vår undersökning kan, strängt taget, inte värdera något annat än elevers prestationer.
Dessa tolkar vi som uttryck för viss bakomliggande kompetens eller förmåga. Termer
som "skicklighet" och "förmåga" förekommer i benämningarna av flera kriterier. Vi
använder vidare termen kompetensnivåer för att beskriva kvaliteter i elevernas arbete.
Egentligen kanske det hade varit mer korrekt att enbart tala om prestationsnivåer. Vi var
dock rädda för att denna term skulle föra tankarna till betygssättning snarare än till en
studie av elevers skapande förmåga över olika skolår/skolformer och under olika
villkor. Används våra kriterier för att värdera enskilda elevers arbete, är det emellertid
väsentligt att göra klart att det som faktiskt bedöms är vad elever åstadkommit i skolan,
inte vilken förmåga de besitter.
Skattningsskalor brukar förutom kriterier och nivåbeskrivningar (eng. rubrics) innehålla
indikatorer. Dessa ger exempel på vad en kompetensnivå kan innebära eller anger typiska tecken på att en prestation befinner sig på en viss nivå. Anta att en grupp elever i
gymnasieskolan valt att måla landskap i olja. Ett kriterium vid bedömningen av resultatet är "god komposition" och av nivåbeskrivningen framgår att en sådan ofta kännetecknas av "fokus" och "variation". Exempel på vanliga fel illustrerar vad som menas:
"bilden saknar vilopunkt för blicken", "horisontlinjen ligger exakt mitt på duken", "alla
områden är målade med samma detaljrikedom, detaljskärpa och färgton", osv.
Indikatorer av detta slag är konkreta och lätta att observera och tas därför ofta tacksamt
emot av osäkra elever. De bör dock användas med stor återhållsamhet vid utformningen
av nivåbeskrivningar, eftersom de riskerar att skymma svårfångade kvaliteter som ofta
är mer betydelsefulla. Indikatorerna är inte giltiga i alla sammanhang. En målning med
en horisontlinje som avdelar duken i två exakt lika stora delar, exempelvis, kan ändå
vara välkomponerad (t.ex. om variation åstadkoms på andra sätt), medan ett landskap
med en horisontlinje placerad "efter konstens alla regler" lika fullt kan göra ett enformigt och monotont intryck.
Beskrivningen av nivåer motsvarar, som tidigare påpekats, en utveckling från att lösa
enkla uppgifter med stöd till att ge sig i kast med komplicerade problem på ett sätt som
vittnar om självständighet och säkerhet. Denna karakteristik gäller särskilt om våra processkriterier. På den lägsta nivån förekommer uttryck som att eleven "gör bara det som
läraren kräver". På nästa nivå sägs att eleven kan värdera sitt arbete "med viss hjälp"
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samt "ta ett problem som läraren funnit och förändra det en smula". På den högsta nivån
utvecklar eleven arbetet på egen hand, finner problem att lösa, söker aktivt upp förebilder, kan motivera sina värdeomdömen, m.m.
Hubert och Stuart Dreyfus (1986) har beskrivit utvecklingen av kompetens från novis
till expert genom fem steg. Nybörjaren följer de regler han lärt sig, oavsett vad som
händer. Den avancerade nybörjaren har dessutom genom erfarenhet lärt sig vad som
brukar fungera i praktiken och tar hänsyn till det. Den kompetente har ett syfte i bakhuvudet och motiverar sitt beteende utifrån detta. Den skicklige anpassar sitt handlande till
en ny situation genom att i minnet återkalla hur denna liknar eller skiljer sig från liknande situationer, medan experten utför dessa operationer utan att ens tänka på vad han
gör. Kompetensen har blivit "automatiserad", dvs. den har bildligt talat sjunkit ned i det
kognitiva systemets "tysta" kunskapsområde (Hansen, 1997). Den har, för att tala med
läroplanskommittén (SOU 1992: 94), blivit en del av individens förtrogenhetskunskap.
Utvecklingen från novis till expert känns igen i beskrivningen av våra produktkriterier.
Utvecklingen går här från "ingen eller ringa förmåga", över "viss förmåga" som tillämpas med "stora brister", över förmåga som tillämpas "på ett tämligen stereotypt sätt", till
"god och flexibel behärskning". "Stora brister" förekommer när individen är novis, i
Dreyfus mening, och ännu inte behärskar färdigheten. "Tämligen stereotyp tillämpning"
är utmärkande för en begynnande kompetens. Individen måste koncentrera hela sin
uppmärksamhet till den nyförvärvade färdigheten; tillämpningen blir då stereotyp, dvs.
den varierar inte på det sätt som omständigheterna kräver. Det är inte förrän kompetensen automatiserats som den framstår som "god och flexibel behärskning".
Grant Wiggins (1998) har studerat olika nivåbeskrivningar och menar att de bästa motsvarar ett antal krav som vi nedan relaterar till våra kompetensnivåer:
Nivåerna skall vara så generella att sambandet med övergripande mål framgår. Nivåer
som endast gäller en bestämd uppgift är visserligen lättare att tillämpa, vilket leder till
högre reliabilitet. Men de skymmer lätt det övergripande mål för vilket uppgiften konstruerats. - De nivåer vi formulerat har visat sig användbara vid arbetet med olika material och tekniker, inom olika genrer, osv.
Nivåerna skall möjliggöra betydelsefulla avgränsningar. De skall beskriva centrala drag
i en kompetens, inte bara de som är lättast att se och avgränsa. - Vi har ovan (kap. 6.2-3)
argumenterat för att så är fallet i vår undersökning.
Nivåerna skall vara beskrivande. Det innebär att de beskriver unika och typiska kännetecken för kompetens på olika nivåer. De skall, om möjligt, avstå från enbart jämförande och värderande språkbruk av typen "inte lika god komposition som" eller "utmärkt
komposition". - Vi har försökt beskriva kompetensnivåerna på ett sådant sätt att de motsvarar naturligt förekommande kompetenser. Ett särskilt skäl att undvika värderande
språkbruk är att vi använt samma skattningsskalor från det andra året i grundskolan till
gymnasieskolan, vilket innebär att det som är "utmärkt" i ett skede av skolgången inte
behöver vara det i ett annat.
Nivåerna skall beskrivas med parallella termer. Beskrivningarna skall vara sådana att
man förstår att det är samma kriterium som värderas; man får inte uttalat eller underförstått föra in nya kriterier vid övergången från en nivå till en annan. - Vi har vid våra beskrivningar försökt åstadkomma en likartad terminologi över olika nivåer.
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Nivåerna skall varken vara för många eller för få. De skall vara tillräckligt många för
att särskilja betydelsefulla kvaliteter, men de får inte vara så många att de blir omöjliga
att hålla isär. De bör i normalfallet inte vara fler än sex, anser Wiggins. - Våra fyra nivåer (med minus, medel och plus) har fungerat bra trots den stora spännvidden från lågpresterande elever i grundskolans år 2 till högpresterande elever i gymnasieskolan.

6.5. Samband bedömare / medbedömare
Korrelationen, eller det statistiska sambandet, mellan den undervisande läraren och en
medbedömare från en annan skola ger ett mått på skattningarnas och därmed mätinstrumentets reliabilitet, dvs. om olika bedömare skattar samma kompetenskvaliteter
(kap. 3.6). Vid val av sambandsmått har vi betraktat våra skalor som ordinalskalor, dvs.
skalor som kan rangordna skattningar, utan att dock ha samma avstånd mellan skalstegen. I Tabell 6.1 anges, årsvis och med avseende på samtliga kriterier, Spearmans rangkorrelationskoefficient, som brukar användas som sambandsmått vid skalor av detta
slag. Sambandet mellan den undervisande lärarens och medbedömarens sammanfattande omdömen har också återgetts. Men eftersom vi avsiktligt undvikit att definiera vad
som skall ingå i detta omdöme, kan man egentligen inte kan tala om ett reliabilitetsmått
i detta fall. Beräkningarna är utförda på värderingar av 81 portföljer i gymnasieskolan
samt 104 portföljer i år 9, 123 portföljer i år 5 och 81 portföljer i år 2 i grundskolan.
Tabell 6.1. Korrelationer undervisande lärare - medbedömande lärare.
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Tabell 6.1 visar på en mycket hög överensstämmelse i bedömningar av såväl produktsom processkriterier. Liksom i pilotprojektet, utmärker sig hantverksskickligheten framför alla andra skattningar under samtliga skolår samt inom såväl grundskolan som gymnasiet. Detta stöder en vanlig åsikt att denna kompetens är "lättare" än andra att bedöma.
Lärare visar sig också vara tämligen överens om det sammanfattande omdömet. Denna
iakttagelse får stöd av andra studier inom estetiska ämnen (Hargreaves, Galton, &
Robinson, 1996; Schönau, 1996; Kárpáti, Zempléni, Verhelst, Velduijzen, & Schönau,
1997).
Processkriterier skapade i pilotstudien hösten 1997 större problem än produktkriterier.
Detta gäller särskilt om förmågan att utnyttja förebilder och förmågan till självvärdering
där, på två av tre studerade stadier (år 5, år 9, gy.), sambanden mellan undervisande lärare och medbedömare inte var tillräckligt höga för att uppnå statistisk signifikans. Dessa kompetenser var särskilt svåra för medbedömaren att ta ställning till, då dessa enbart
haft tillgång till elevernas loggböcker (kap. 3.4). Med de elevintervjuer som introducerades i huvudundersökningen fick både undervisande lärare och medbedömare fylligare
information om elevernas arbetsprocess och förmåga till självvärdering. Parterna kom
också på mer jämställd fot. Detta har medfört, som framgår av Tabell 6.1, att omdömena
blivit mer samstämmiga. Processkriterier tycks således inte till sin natur vara svåra eller
omöjliga att bedöma, men de fordrar att elevens tankar om arbetet görs tillgängliga. Den
undervisande läraren har emellertid fortfarande ett bredare underlag för bedömningen,
vilket är ett förhållande som måste hållas i minnet vid tolkningen av resultaten.
De generellt sett högre korrelationerna i huvudundersökningen än i pilotstudien kan,
förutom elevintervjuerna, vara en effekt av den träning i att bedöma som lärarna fått i
samband med höstens studie. Detta gäller särskilt om värderingen med hjälp av processkriterier. Dessa kriterier sägs visserligen ofta vara väsentliga, men de specificeras
sällan och blir än mer sällan föremål för formell bedömning. En ökad överensstämmelse
mellan olika bedömare var väntad, eftersom ju ett syfte med projektet varit att finna
modeller som underlättar för lärare att urskilja delvis svårfångade kvaliteter i elevers
skapande i bild (kap. 1).
Den större undersökningsgruppen i huvudundersökningen ökar rent statistiskt sannolikheten att få signifikanta samband (Light & Smith, 1971), även om skillnaderna i vårt fall
torde vara marginella. De relativt sett lägre sambanden i år 2 skulle kunna tyda på en
träningseffekt i övriga skolår, eftersom lärarna under det andra skolåret nyrekryterats till
huvudstudien och således inte fått någon omfattande träning. Det kan också antas att de
saknar den professionella bakgrund som krävs för att förstå de begrepp som används
och tillämpa dem i konkreta bedömningssituationer. Dessa tolkningar motsägs dock av
det faktum att korrelationerna mellan undervisande lärare i år 2 och medbedömande
student är höga (kap. 6.6).
Tabell 6.2 jämför skattningarnas överensstämmelse i absoluta tal. Skattningar som skiljer sig med två steg eller mindre i den tolvgradiga skalan betraktar vi som samstämmiga, då vi inte har några nivåbeskrivningar som tillåter en åtskillnad mellan så små avvikelser (kap. 3.6). Av 3.074 jämförelser mellan undervisande lärare och medbedömande
lärare (exkl. profilklasser) stämmer 78 procent överens. Detta får anses vara en acceptabel andel med tanke på att övriga avvikelser mellan de båda bedömarna är små och approximativt normalfördelade (Figur 6.1). Skulle vi betraktat skillnader på tre steg eller
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mindre som försumbara, vilket inte varit orimligt, så hade hela 90 procent av alla skattningar blivit klassificerade som samstämmiga. Den svaga skevheten i fördelningen tyder på att undervisande lärare är en aning mer generösa än medbedömare i sina omdömen.
Tabell 6.2. Andelen överensstämmande skattningar (två steg) för undervisande lärare och medbedömande lärare, i procent.

Figur 6.1. Antal steg mellan undervisande lärares och medbedömande lärares skattningar. Positiva värden betyder att undervisande lärare ligger högre än medbedömande lärare, och omvänt.

Mönstret i Tabell 6.2 är detsamma som i korrelationstabellen (Tabell 6.1). Skattningarna förefaller vara mer tillförlitliga i fråga om produktkriterier än om processkriterier,
trots elevintervjuerna, men skillnaderna är inte särskilt stora. Generellt sett verkar det
som om "Hantverksskicklighet" varit lättast att bedöma, medan "Uppfinningsförmåga"
varit svårast. Detta låter inte orimligt, eftersom det förra kriteriet är det mest "objektiva"
medan det senare är det kanske mest individrelaterade, dvs. det som förutsätter störst
kunskap om eleven och om vad som innebär förnyelse och risktagande ur hans eller
hennes perspektiv.
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Skattningarnas tillförlitlighet tycks över lag vara något sämre i år 2 än på andra stadier
som vi undersökt. Bedömningen av dessa elevers "uppfinningsförmåga" är den skattning där avvikelsen är som störst: endast 58 procent av skattningarna stämmer överens.
Skillnaden i förhållande till övriga jämförelser är dock inte så stor som skulle kunna tro.
Hade vi accepterat en avvikelse om tre steg eller mindre, så skulle 86 procent av skattningarna fallit inom ramen. Dessutom är, som vi skall komma till nedan (kap. 6.6),
överensstämmelsen god, i år 2, mellan undervisande lärares och medbedömande studenters bedömning av elevernas "uppfinningsförmåga".
Korrelationskoefficienter och andra sambandsmått kan ge intryck av att mätningarna är
mer "exakta" och mindre beroende av tolkningar än vad som faktiskt är fallet. Kvantitativa sambandsberäkningar kan dock säga något om huruvida de kunskapskvaliteter som
beskrivs av kriterier och skalor är kommunicerbara, dvs. om vi uppnått syftet att sätta
ord på "tyst" kunskap. En låg överensstämmelse mellan undervisande lärare och medbedömare skulle exempelvis kunnat innebära att beskrivningarna är sådana att andra
inte förstår vad som avses. En slutsats hade då blivit att instrumentet har låg tillförlitlighet.
Kvantitativa data kan också visa på skillnader och tendenser som kräver en fördjupad
kvalitativ analys. En metod att komma skillnaderna på spåren och granska instrumentets
tillförlitlighet är de avslutande samtal mellan undervisande och medbedömande lärare
som beskrivits ovan (kap. 3.6). Detta omfattande material (ca 40 tim. videoband) har
ännu inte bearbetats i sin helhet, vilket gör att vi här nöjer oss med ett kort referat av
gymnasielärarnas synpunkter. De uppfattningar som här framförs är dock på det hela
taget giltiga även för lärarna i grundskolan, även om problemet med att klargöra intentioner inte är lika uttalat på denna nivå. Begreppet konstnärlighet, som diskuterats av
gymnasielärarna, har heller inte dykt upp i samtalen med grundskollärarna.
De sex gymnasielärarna är över lag positiva till utvärderingskriterierna. En allmän uppfattning är att det behövs någonting "i den här stilen", för att, som man uttrycker det,
"strama upp" det estetiska programmet. Vi har under arbetets gång haft återkommande
diskussioner med de sex lärarna, vilka utgjort en viktig resurs för utvecklingen av utvärderingsinstrumentet.
Vad gäller det första kriteriet "Förverkligandet av intentionen med bilden" ifrågasatte
några av lärarna redan under pilotprojektet, huruvida det alltid är lämpligt och naturligt
att eleverna formulerar sina intentioner i projektets inledning. Vidare framhölls att det är
viktigt att skilja på en förelagd uppgift (lärarens intention) och elevens intention. I en
undervisningssituation är det naturligtvis en fördel om eleven kan klargöra sina intentioner så tidigt som möjligt om läraren ska ha möjlighet att handleda, men det kan
knappast vara ett lämpligt krav att eleven ska formulera sina avsikter skriftligt innan
bildarbetet påbörjas. I många sammanhang utgör ju en skissande inkubationsfas upptakten till ett bildprojekt. Efterhand kan det skissande tankearbetet leda fram till en bärande idé. I sådana fall kan det vara enklare att kommentera sitt material efteråt, vilket
också varit fallet i några av elevexemplen.
Generellt kan kanske sägas att ju mer preciserad en uppgift är, desto kortare inkubationstid behöver eleven. De teman som de aktuella eleverna har förelagts förutsatte
emellertid att de själva problematiserade uppgiften. Detta kan ske på olika sätt och inkubationsfasen kan vara olika lång. Det framgår också av portföljerna att elever förhållit
sig på skilda sätt till ett förelagt tema. Medan några grubblat intensivt för att finna en
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hållbar idé att illustrera, arbetade andra intuitivt med pennan i hand och deras gestaltande av meningsfull form gick via klottret. På likartat sätt har många elever som arbetat
med foto intuitivt valt sina motiv med kameran i hand, för att i en senare fas göra ett
urval och följa upp en idé. Den senare hållningen innebär alltså att den bärande idén till
den slutliga produkten föds under resans gång.
De två produktkriterierna "Färg, form och komposition" samt "Hantverksskicklighet"
har, för dessa skolade lärare, varit relativt oproblematiska. Däremot har de uttryckt osäkerhet vad gäller processkriterierna. I flera slutdiskussioner av elevarbeten har det framkommit att man funnit det svårt att ta ställning till processkriterierna, eftersom man inte
sett eleven under arbetets gång. Elevintervjuerna har visserligen gett en viss inblick i
hur eleven uppfattat sin arbetsprocess, men de kan aldrig ersätta den direkta närvaron
och den personkännedom som ett mästar-/lärling- förhållande ger, menar lärarna.
Vidare har det ifrågasatts huruvida kriteriet "Uppfinningsförmåga" i alla sammanhang
har en obetingat positiv värdeladdning. Man kan exempelvis tänka sig en situation där
det gäller att så noggrant som möjligt följa en förelaga eller en instruktion, där uppfinningsförmåga inte hör hemma. Det har också framkommit att kriteriet "Förmåga att utnyttja förebilder" kan vara svårt att ta ställning till inom ramen för ett avgränsat projekt
som detta. En uppgift kan vara ställd så att den naturligt uppmanar till att aktivt söka
och därmed redovisa förebilder, medan influenserna i andra fall kan vara mer indirekta
och därmed svåra att klarlägga. Valet av tema förefaller här vara av central betydelse.
En annan och mer övergripande fråga som diskuterats är huruvida kriterierna lyckas
fånga elevens "konstnärliga förmåga" eller det "konstnärliga" i bilderna. Möjligen är det
så att det "konstnärliga" i artefakter inte kan definieras med utgångspunkt i generella
estetiska kategorier. Den konstnärliga kvaliteten måste diskuteras och beskrivas utifrån
det enskilda verket. Det förefaller emellertid rimligt att anta att lärarna i sitt sammanfattande omdöme innefattat den konstnärliga dimensionen, verkets "nerv".

6.6. Samband bedömare / lärarstuderande
Tidigare studier av kriterierelaterad bedömning visar att lärare har svårt att hålla isär de
olika kriterierna vid horisontell bedömning, dvs. då alla kriterierna bedöms av samma
person. Som redovisats ovan (kap. 3.7), beslöt vi därför att göra faktoranalys på våra
data. Detta är en deskriptiv metod som underlättar att upptäcka mönster, finna bakomliggande faktorer och se vilka av de ursprungliga variablerna som bäst avspeglar dessa
faktorer. Eftersom vi befarade att skattningarna av de olika kriterierna var beroende av
varandra, lät vi studenter som genomgått minst två års utbildning till bildlärare bedöma
cirka 150 slumpmässigt urvalda portföljer från grundskolan (exkl. profilklasser). Studenterna fick bara ett kriterium vardera att hålla reda på (vertikal bedömning). Tabell
6.3 visar hur jämförelsen mellan horisontell och vertikal bedömning utföll. Eftersom
samma mönster visat sig gå igen under alla skolår, nöjer vi oss med att redovisa åren i
grundskolan sammanslagna.
Analysen av undervisande och medbedömande lärares skattningar stöder vårt antagande, grundat på tidigare forskning, att bedömningen på enskilda kriterier är starkt influerad av lärarens helhetsomdöme om portföljen. I helhetsomdömet väger kriterierna
"Färg, form och komposition", "Hantverksskicklighet", "Undersökande arbete" och
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"Uppfinningsförmåga" särskilt tungt. 8 Denna faktor, som alltså omfattar samtliga kriterier, kallar vi "skapande förmåga", eftersom det är just denna förmåga som samtliga
kriterier har till uppgift att skatta. Den förklarar 74 procent av den totala variationen i
den undervisande lärarens skattningar och 70 procent i den medbedömande lärarens
skattningar. En separat faktoranalys för gymnasielärarna visade på ännu högre samband.
Den gemensamma faktorn förklarade här 76 procent (undervisande lärare) respektive 78
procent (medbedömande lärare). Antagandet att denna väger mindre tungt i medbedömande lärares skattningar, tycks få stöd av rönen från grundskolan men vederläggs av
dem från gymnasieskolan.
Tabell 6.3. Kumulativt faktormönster med faktorladdningar för år 2, år 5 och år 9.

*Eftersom bara en komponent fallit ut, redovisar vi här oroterade faktorladdningar (s.k. principalkomponentanalys). **Roterade faktorladdningar. *** Faktorladdningar mindre än 0,3 är ej signifikanta
och har därför uteslutits ur tabellen. ****Faktorladdningen här är 0,32.

Man kan på grundval av vardagliga erfarenheter och resultaten från ovanstående faktoranalys ifrågasätta antagandet att skattningarna på olika kriterier är oberoende. För det
första är det rimligt att anta att elever med samma lärare tenderar att bli mer lika bedömda än elever med olika lärare. En del lärare är strängare i sin bedömning, andra är
8

Denna iakttagelse får för övrigt stöd av en stegvis regressionsanalys som visade att huvudkomponenterna i de undervisande lärarnas sammanfattande omdömen i grundskolan utgjordes av
"hantverksskicklighet" och "uppfinningsförmåga". På gymnasiet vägde, i nämnd ordning,
"uppfinningsförmåga" samt "färg, form och komposition" tyngst. Resultaten tyder på att svenska lärare, i
högre grad än sina kollegor i Holland (Schönau, 1994a), lägger vikt vid sådant som fantasi, djärvhet och
originalitet vid bedömningen av elevers arbete. Det är inte bara det tekniska utförandet som räknas.
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mer generösa. En del kanske tenderar att "överreagera", dvs. sätta antingen mycket höga
eller mycket låga poäng, medan andra kanske tenderar att underskatta skillnader, så att
deras skattningar varierar ganska litet. Detta innebär att vi får en klasseffekt. Denna kan
skiljas ut genom en relativt komplicerad flernivåanalys. Eftersom vår studie är deskriptiv snarare än hypotesprövande, har vi emellertid inte genomfört en sådan utan accepterat att "leva med" att det sannolikt finns en dold klasseffekt i materialet. Faktoranalys
och andra deskriptiva metoder påverkas inte heller särskilt mycket av denna typ av avsteg från oberoendekravet.
Klasseffekten, dvs. effekten av varierande grad av "stränghet", att lärare kanske bedömer sina egna elever mer "generöst", osv., borde göra sig märkbar vid skattningen av
elevernas hantverksskicklighet, eftersom detta kriterium är det mest "objektiva". Vi fann
dock att 86 procent av skattningarna på detta kriterium var samstämmiga (2 steg); 94
procent av skattningarna avvek med 3 steg eller mindre. Den höga överensstämmelsen
mellan undervisande och medbedömande lärare tyder på att klasseffekterna i materialet
är relativt begränsade.
Det andra avsteget från oberoendekravet är mer bekymmersamt. Faktoranalysen ger
stöd åt antagandet att det finns en haloeffekt (kap. 3.7) som innebär att bedömare låter
sitt helhetsintryck av en portfölj påverka skattningen på varje enskilt kriterium. Vi använde vertikal bedömning, med hjälp av bildlärarstuderande, som metod att undvika
haloeffekter. Här bör klasseffekterna i princip vara obefintliga och haloeffekterna, som
vi uppmärksammade studenterna på, reducerade till ett minimum. Tabell 6.3 visar att vi
med denna metod, alltså med oberoende skattningar, får två huvudfaktor. Dessa överensstämmer exakt med vår teoretiskt motiverade distinktion mellan "produktkriterier"
och "processkriterier". Vi finner alltså att samtliga processkriterier har starka laddningar
i en och samma faktor, vilket även gäller om produktkriterierna. Ingen av de sju process- och produktkriterierna förefaller vara flerdimensionell, dvs. vara uttryck för kvaliteter hos både process och produkt. De båda faktorerna förklarar tillsammans 65 procent av den totala variationen, varav processkriterierna svarar för 35 procent och produktvariablerna 29 procent.
Utfallet stöder antagandet att skapande i bild rymmer två huvuddimensioner som båda
bör uppmärksammas när man bedömer elevers arbete: process och produkt. Det är intressant att "Förverkligande av intentionen med bilden" faller ut som en komponent i
produktfaktorn. Detta kriterium är ju inte direkt observerbart i elevernas bilder utan förutsätter kännedom om vad de haft i tankarna när de framställt bilderna. Denna information har gjorts tillgänglig genom loggböcker och elevintervjuer. Vi har dock framhållit
att det inte är intentionerna som sådana som skall bedömas. Lärare och studenter skulle
alltså inte ta ställning till om eleven haft en bra idé utan till om det hon eller han velat få
fram (dvs. "det föremål mot vilket tankarna är riktade", Webster's Dictionary (1913)) är
möjligt att avläsa i bilden (bildkollektionen). Det är detta krav på "synlighet" som gör
kriteriet till ett produktkriterium. Faktoranalysen tyder på att kriteriet i praktiken fungerat som det är tänkt.
På motsvarande sätt kan sägas att processkriterierna förutsätter kännedom om de skisser, förstudier och produkter som eleven framställt. Men det är inte bilderna i sig som
värderas utan elevens arbetsprocess och förmåga till självvärdering. Även detta tycks,
enligt faktoranalysen, ha fungerat enligt planerna.
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Av faktoranalysen har vi dragit slutsatsen att medbedömande studenters skattningar på
enskilda kriterier är mer valida än undervisande och medbedömande lärares skattningar.
Det är emellertid rimligt att anta att den undervisande läraren är bättre i stånd att bilda
sig ett giltigt helhetsomdöme om elevers portföljer än vad medbedömande lärare och
studenter är. Ingen av de medbedömande studenterna ombads för övrigt att lämna ett
"sammanfattande omdöme" eftersom detta till sin natur förutsätter en horisontell bedömning, med våra eller lärarens egna kriterier. Vi har alltså valt att i fortsättningen betrakta studenterna som experter på de enskilda kriterierna och de undervisande lärarna
som experter på det sammanfattande omdömet.
Vi har även undersökt korrelationerna mellan skattningar av undervisande lärare och
medbedömande studenter respektive medbedömande lärare och medbedömande studenter. Vi fann att överensstämmelsen i båda fallen var avsevärt lägre än den mellan
undervisande lärare och medbedömande lärare. Metoden att bedöma, dvs. horisontell
eller vertikal, visade sig med andra ord vara viktigare än huruvida det var den undervisande läraren själv eller en medbedömare (lärare, student) som stod för värderingen.
Kanske har lärare som undervisar elever i samma skede av deras skolgång också gemensamma referensramar som bidrar till att de kommer fram till likartade omdömen.
Detta antagande är svårt att belägga eftersom studenterna inte bara hade annan bakgrund
än lärarna utan dessutom bedömde enligt ett helt annat förfarande. Det framgår dock av
jämförelserna i nästa kapitel att studenterna var "strängare" än lärarna i sina omdömen
om elevernas portföljer.
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7. Resultat och analys
7.1. Progression över olika skolår
I kursplanerna för grundskolan framhålls att "bilden är ett språk". Liksom det skriftliga
språket, påpekar läroplanen, kan bildspråket användas för kommunikation och påverkan. "Det finns likheter mellan bild och svenska genom att undervisningen i båda ämnena syftar till att ge varje elev ökade uttrycksmöjligheter" (Utbildningsdepartementet,
1994, s. 4). Med denna syn på ämnet, är resultatet av 1989 års nationella utvärdering av
bild och svenska i åk 2 och 5 förvånande (Holmberg, 1990a; Wetterholm, 1991). Utvärderarna fann att medan elevernas språkfärdigheter i svenska ökade under de tre år som
skilde årskurserna åt, så föreföll deras bildspråkliga förmåga befinna sig på ungefär
samma nivå oavsett årskurs. Elevernas uttrycksmöjligheter tycktes alltså öka i svenska
men inte i bild.
Utvärderingen 1989 gav emellertid bara en "ögonblicksbild" av elevernas bildspråkliga
kompetens, dvs. den undersökte vad eleverna kunde prestera under en lektionstimma.
Man studerade dessutom bara elevernas förmåga att hantera tekniker och material samt
färg, form och komposition. Vår studie undersöker inte bara enskilda bilder utan en hel
portfölj insamlad över längre tid. Dessutom intervjuar vi varje elev och tillämpar tre
produktkriterier och fyra processkriterier vid bedömningen. I synnerhet det sistnämnda
avseendet, skiljer sig studien från varje annan jämförande studie av barns bildutveckling
som vi känner till. Det var möjligheten till att dra slutsatser grundade på ett bredare empiriskt underlag som motiverade oss att inkludera även år 2 i huvudundersökningen.
Vi ansåg vidare att en jämförelse som innefattar år 2 kunde vara av intresse även ur teoretisk synpunkt. Jessica Davis (1991, s. 1) påpekar i sin avhandling om barns bildutveckling att "ingen undersökning i bild kan undgå att påverkas av kulturen och tiden".
Som exempel nämner hon den tyske psykologen William Stern (1924) som på 1920talet beskrev teckningsförmågans utveckling i termer av ökande förmåga till realistisk
avbildning. Hon kunde även nämnt Viktor Lowenfeld (1987) vars Creative and Mental
Growth utövat inflytande genom ständigt nya upplagor sedan 1940-talet och som efter
den realistiska avbildningen urskiljer ytterligare ett stadium, tonårstidens ofta expressiva
bilder, som har beröringspunkter med tidigt modernistiskt måleri. Davis egen syn på
bildutvecklingen som en U-kurva, kännetecknad av ett "förlorat artisteri" (artistry lost)
efter barndomstidens guldålder, har på motsvarande sätt förknippats med den modernism som växte fram i USA efter andra världskriget (Duncum, 1986). Denna kom tydligast till uttryck med den abstrakta expressionismen och dess värdering av det personliga
uttrycket, spontanitet, originalitet och andra kvaliteter som förde konstnärernas och publikens tankar till det lilla barnet och dess oförvillade syn på tillvaron.
Enligt Davis (1991; 1997b), sker det en förlust av estetiska kvaliteter i barnens bilder
efter det att de börjat skolan och kommer in i vad som brukar kallas (Winner, 1982; Rosenblatt & Winner, 1988) det konventionella stadiet:
"Förskolans och vuxenlivets konstnärer har liknats vid varandra i deras frihet från konventioner: förskolebarnet saknar konventioner, den vuxne konstnären förkastar dem. Åren
kring barndomens mitt befinner sig mitt emellan dessa ytterligheter och är den tid då barnens arbete är dominerat av konventioner" (Davis, 1991, s. 4).
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Inte nog med att något går förlorat, de flesta människor återvinner aldrig sin tidiga
kompetens, menar Davis. De fullföljer inte U-kurvan utan genomgår en utveckling som
grafiskt snarare kan åskådliggöras av ett L (Davis & Gardner, 1992). De fastnar i konventionerna och förmår inte bryta sig loss. De modernistiska uppfattningar, som Davis
teori är exempel på, är i dag så utbredda även i vårt land att man närmast kan säga att de
ingår i det allmänna medvetandet. De upprepas så ofta, särskilt bland personer som betraktar sig själva som progressiva, att de tenderar att tas för givna. Det intressanta med
Jessica Davis är emellertid att hon försökt att empiriskt belägga sin tes.
Davis (1991; 1997b) lät två bedömare med konstnärlig bakgrund bedöma 420 teckningar av sju lika stora experimentgrupper: (a) 5-åringar, (b) 8-åringar, (b) 11-åringar, (c)
14-åringar, (d) vuxna samt (e) tonåringar som uppfattade sig som konstnärligt lagda och
(f) konstnärer. Teckningarna var av tre slag: "glada", "ledsna" och "arga". Kriterierna
utnyttjades vid bedömningen hade att göra med bildernas formspråk: helhetsuttryck,
balans, linje och komposition. Resultatet bekräftade teorin om en U- och en L-kurva i så
motto att 5-åringarna bedömdes befinna sig i jämnhöjd med de konstnärligt lagda tonåringarna. Konstnärerna hamnade i topp, medan "vanliga" 8-, 11- och 14-åringar samt
vuxna befann sig på kurvans botten. Inom gruppen "vanliga" fanns på det hela taget
inga skillnader som hade med åldern att göra.
Pariser och van den Berg (1997b) replikerade Davis studie i en undersökning av 165
bilder gjorda och bedömda enligt samma procedur. Försökspersonerna var emellertid
inte nordamerikaner utan kanadensare tillhöriga den kinesiska befolkningsgruppen. Bilderna bedömdes dels på samma sätt som i Davis studie, dels av ett par konstnärer med
kinesisk bakgrund som fått träning i att använda Davis kriterier. Resultatet med amerikanska bedömare utföll på samma sätt som i Davis studie, men med kinesiska bedömare
som tillämpade samma kriterier hamnade 5-åringarna i botten. "Vanliga" 8-, 11- och 14åringar samt vuxna befann sig på en mellannivå, medan de konstnärligt lagda tonåringarna och konstnärerna hamnade högst. Författarna drar slutsatsen att U-kurvan, med 5åringarna i kurvans vänstra stapel, uppstår enbart om vi betraktar bilder med västerländska modernistiska glasögon. Det är alltså glasögonen snarare än bilderna som avgör
om undersökningen utmynnar i ett U eller en stigande kurva.
Oavsett "glasögon", är emellertid samtliga bedömare överens om en sak: det tycks inte
ske någon utveckling av uttrycksförmågan efter åtta års ålder. Davis (1997b) menar att
det kan råda olika uppfattningar om vad och hur mycket barnen har med sig i bagaget
när de börjar skolan; "men", skriver hon, "de flesta är eniga om att detta gått förlorat när
de kommer upp i tonåren" (s. 156). Vår undersökningen är upplagd på annat sätt än Davis samt Pariser och van den Bergs. Men likheterna är ändå av det slaget att vi kan pröva tesen att elevers uttrycksförmåga stagnerar under skolåren, bortsett från den minoritet
bland ungdomarna som uppfattar sig vara konstnärligt lagda (motsvaras i vår studie av
de som sökt sig till det estetiska programmet).
Rudolf Arnheims (1966) ideal att en bild skall hänga ihop och bilda en enhet "ligger
bakom" de estetiska kriterier som hon utarbetat, skriver Davis (1997a). Detta utgör också en av våra grundvalar för beskrivningen av och kommentarerna till kriteriet "Färg,
form och komposition" (kap. 5.4, 6.2), som våra bedömare fått. Pariser och van den
Berg (1997a) har dock rätt i att Arnheims begrepp, som befinner sig på hög abstraktionsnivå, kan i konkreta situationer tolkas på mycket olika sätt. Till skillnad från de
båda tidigare undersökningarna, har vi i vår studie bett barnen förklara vad de haft i tan-
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karna när de gjort sina bilder; bedömarna har sedan fått ta ställning till om intentionen
är möjlig att avläsa i bilden ("Förverkligande av intentionen"; kap. 5.3). I Davis samt
Pariser och Bergs studier fick bedömarna gissa sig till vilken känsla en bild skulle uttrycka. Det visade sig att bedömarna kunde ta fel i upp till hälften av alla fall. Vi menar
att det finns ett samband mellan form och innehåll och att det därför är en fördel att
känna till vad tecknaren velat uttrycka (intentionen) även när man bedömer en bilds
formspråk.
Pariser och van den Berg (1997b) förklarar skillnaderna i sättet att se på små barns bilder med att amerikanska bedömare tenderar att värdera "spontanitet" medan bedömare
fostrade i en kinesisk kulturtradition sätter pris på "hantverkskunnande". Spontanitet
brukar definieras som frånvaro av yttre tvång (Webster's Dictionary, 1913) eller av djupare tankar och överväganden (Oxford English Dictionary, 1989, vol. 16). Som estetiskt
begrepp torde spontanitet, i den mån det är en förtjänst, närmast avse ett skapande som
inte är dominerat av de vanligaste bildkonventionerna (jfr Davis' beskrivning av det
konventionella utvecklingsstadiet ovan). Detta motsvarar närmast vårt kriterium
"Uppfinningsförmåga" som lägger vikt vid bland annat experiment och risktagande.
Hantverkskunnande finns i vår undersökning upptaget som ett separat kriterium:
"Hantverksskicklighet". Pariser och van den Berg antyder att det förekommer en konflikt mellan spontanitet och hantverkskunnande, dvs. "Uppfinningsförmåga" och
"Hantverksskicklighet", i samband med barns bildutveckling. Våra data gör det möjligt
att pröva om så är fallet.
Figur 7.1 och Tabell 7.1 visar medianvärden på samtliga kriterier, jämte sammanfattande omdömen, skattade av undervisande lärare i år 2, år 5, år 9 och gymnasieskolan.
Jämförelsen, som ej inkluderar profilklasser, omfattar 389 elever. Den bild som framträder visar inte på några större skillnader mellan år 2 och år 5. Det sammanfattande
omdömet är detsamma under bägge skolåren; de skillnader på enskilda kriterier som
trots allt framträder tyder på små förbättringar. Skillnaderna mellan år 5 och år 9 samt
mellan år 9 och gymnasieskolan är stora mätt med samtliga kriterier. Enda undantaget
utgörs av det kriterium som avser förverkligandet av intentionen med bilden. Detta kriterium är dock svårt att tolka i kvalitetstermer, eftersom det inte innehåller någon värdering av hur avancerad intentionen är. Elever i gymnasieskolan, exempelvis, som för att
utmana sig själva ställer sig en mer komplicerad uppgift än de klarar av att lösa kan på
detta kriterium få ett sämre omdöme än elever i år 9 som definierar en mer rutinmässig
uppgift som de utan större ansträngning lyckas genomföra.

97

Kriterier
Figur 7.1. Medianvärden för alla elever, år 2-gy. Skattade av undervisande lärare.
Kriterier: 1. Förverkligande av intentionen, 2. Färg, form och komposition. 3. Hantverksskicklighet.
4. Undersökande arbete. 5. Uppfinningsförmåga. 6. Förmåga att utnyttja förebilder. 7. Förmåga till
självvärdering. 8. Sammanfattande omdöme.

Tabell 7.1. Medianvärden under samtliga skolår. Bedömare: undervisande lärare.

En granskning av kvartilvärden bekräftar ovannämnda helhetsintryck. Av eleverna i
gymnasieskolan befinner sig 75 procent på en nivå som ligger över medianvärdet i år 9
(med undantag av kriteriet "Förverkligande av intentionen"). Knappt var fjärde elev i år
9 når upp till medianvärdet i gymnasieskolan. I år 9, ligger mer än tre av fyra elever på
en högre nivå än den genomsnittlige eleven i år 5; endast en obetydlig bråkdel av eleverna i år 5 når upp till niornas genomsnittsnivå. Överlappningen mellan år 2 och år 5
däremot är, enligt undervisande lärares omdömen, så stor att det är praktiskt taget
omöjligt att gissa sig till om en bildportfölj härstammar från det ena året eller det andra.
Progressionen från år 5 till år 9 och från år 9 till gymnasieskolan, med cirka två stegs
skillnad mellan varje stadium (utom på kriteriet "Förverkligande av intention"), ger intryck av att de nivåbeskrivningar vi använt differentierar mellan faktiskt existerande
kompetensnivåer. Resultatet replikerar vad vi fann under pilotprojektet (N=282), med
den skillnaden att skattningarna under huvudundersökningen våren 1998 ligger cirka ett
steg högre på samtliga stadier och kriterier. Fördelningen av olika skolår på skilda delar

98

av skalorna är anmärkningsvärd med tanke på att bedömarna på respektive stadium inte
haft tillgång till de bedömningar som gjort under övriga år i grundskolan och gymnasieskolan. Vi var i planeringsskedet rädda att lärarna, av vilka många varit vana vid att
sätta relativa betyg, skulle "glömma bort" nivåbeskrivningarna och omedvetet övergå
till att fördela eleverna enligt en s.k. klockkurva (normalfördelning) med majoriteten av
eleverna någonstans i mitten på skalan och ett avtagande antal uppåt och nedåt. Det
skulle medfört att lärarna i år 5 "lyft upp" sina elever, medan lärarna i gymnasieskolan
"sänkt" sina omdömen. Så blev lyckligtvis inte fallet; lärarna visade sig vara fullt kapabla att använda en "kunskapsstandardmodell" (Måhl, 1998) av det slag som ligger till
grund för det nya betygssystemet
Däremot hade de, som framgår av vår faktoranalys (kap. 6.6), svårt att hålla isär de olika kriterierna. De "flata" kurvorna i Figur 7.1 ger intryck av att lärarna i år 5, år 9 och i
gymnasieskolan över huvud taget inte klarat av att göra kompetensprofiler utan lagt alla
skattningar på samma nivå. Detta är en illusion som beror på att det är genomsnittsvärden på gruppnivå (hela skolår) som här jämförs över olika kriterier; i de enskilda fallen
är nästan inga profiler så här flata, skattningarna flyttar sig upp och ned och bildar zigzag-formade mönster (se bifogad CD-ROM). Men svårigheten att göra differentierade
bedömningar på olika kriterier kvarstår ändå som ett problem och vi beslöt därför att
genomföra en vertikal bedömning, kriterium för kriterium, med hjälp av studenter som
utbildade sig till bildlärare.
Tabell 7.2 och Figur 7.2 visar de resultat vi kom fram till med denna nya form av kriterierelaterad bedömning. Studenterna har enbart bedömt material från grundskolan (exkl.
profilklasser), dvs. totalt 144 portföljer med tillhörande elevintervjuer. De har inte ombetts lämna något "sammanfattande omdöme", eftersom det senare inte är något kriterium med specificerade nivåer. Det är i stället en helhetsbetonad, mer intuitiv värdering
där varje lärare tilldelar kriterier varierande grad av betydelse, beroende på hur relevanta de är i sammanhanget.
Tabell 7.2. Medianvärden under samtliga skolår. Bedömare: bildlärarstuderande.
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Kriterier
Figur 7.2. Medianvärden för alla elever, år 2-9. Skattade av bildlärarstuderande.
Kriterier: 1. Förverkligande av intentionen, 2. Färg, form och komposition. 3. Hantverksskicklighet.
4. Undersökande arbete. 5. Uppfinningsförmåga. 6. Förmåga att utnyttja förebilder. 7. Förmåga till
självvärdering.

En jämförelse med de undervisande lärarnas omdömen visar att studenternas skattningar
har mindre spridning. De båda gruppernas värderingar av portföljer i år 2 ligger på ungefär samma nivå; i år 5 har studenterna lagt sig ett steg under de undervisande lärarna
på samtliga kriterier, utom "Förverkligande av intention"; i år 9 har den genomsnittliga
skillnaden i omdömen stigit till två steg, med undantag av "Hantverksskicklighet" där
undervisande lärare och medbedömande student ligger lika. Hantverksskicklighet, som
vi ansett vara ett tämligen "objektivt" kriterium, är för övrigt det där skillnaden mellan
undervisande lärares och medbedömande studenters omdömen är minst under samtliga
skolår.
En närmare granskning av resultatet visar att genomsnittsvärdet för "Förverkligande av
intention" ligger på nivå tre (7 poäng, dvs. något i underkant) under samtliga studerade
skolår. Detta betyder att "eleven har en klar intention, men den framgår inte av bilden
(bilderna) förrän betraktaren får den förklarad för sig". Som tidigare påpekats behöver
detta rön inte tyda på att eleven står stilla i sin bildutveckling. Intentionerna kan efterhand bli mer sofistikerade och därmed svårare att förverkliga utan att detta ger utslag
vid bedömningen.
I övrigt framträder två mönster som motsvarar var och en av de båda huvuddimensioner
som utkristalliserades i samband med faktoranalysen. Den genomsnittliga nivån på produktkriterier tenderar att stiga över åren, medan den på processkriterier är konstant eller
endast uppvisar en obetydlig förändring. Progressionen är mest framträdande vad beträffar "Färg, form och komposition", där man anar en kontinuerlig utveckling från de
lägsta till de högsta klasserna i grundskolan. I fråga om "Hantverksskicklighet" sker inte
särskilt mycket mellan det andra och det femte året, förefaller det. Men under de senare
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åren i grundskolan, där eleverna får undervisning av en bildlärare, tycks kompetensen
stiga väsentligt.
Vad beträffar processkriterierna visar Tabell 7.2 och Figur 7.2 på små förändringar,
både uppåt och nedåt, mellan andra och femte skolåret. En analys av kvartilvärden visar
emellertid att den bästa fjärdedelen i år 2 ligger över motsvarande elevgrupp i år 5 på
samtliga processvariabler. Skillnaden är särskilt stor i fråga om "Undersökande arbete",
där de bästa tvåorna bedömts ligga på en högre nivå än de flesta elever i år 9. Man kan
spekulera i om den förmåga att gå upp i en aktivitet och utveckla den över tid som tycks
utmärka barnets lek påverkas negativt av skolans ofta splittrade schema, där den ena
aktiviteten avlöser den andra på ett sätt som försvårar fördjupning och undersökande
arbete. Hur som helst tycks denna och andra kompetenser som hör samman med den
skapande processen återvinnas under de senare åren i grundskolan, då man kan iaktta en
viss förbättring i fråga om samtliga processkriterier, utom "Förmåga till självvärdering".
Detta stämmer väl överens med bildpedagogisk litteratur (Wolf, 1988; 1989) där de tidiga tonåren skildrats som den tid då de unga börjar göra hela serier av teckningar, bygga vidare på vad andra har gjort och experimentera med skilda uttryck, innehåll och visuella effekter.
Vi antog ovan (kap. 6.6) att de undervisande lärarna är bäst i stånd att göra ett väl avvägt "sammanfattande omdöme", medan studenter som bedömt ett kriterium i taget är
experter på de enskilda kriterierna. Med denna utgångspunkt kan vi dra slutsatsen att
elevernas allmänna bildspråkliga förmåga, dvs. deras möjligheter att i bild gestalta
upplevelser, erfarenheter och kunskaper, inte ändras särskilt mycket mellan år 2 och år
5. Det sker däremot en påtaglig förbättring i detta hänseende under de senare åren i
grundskolan. Vi tror att förbättringen kan ha samband med att ungdomarna då får en
utbildad bildlärare. Eleverna i år 9 når emellertid inte upp till den höga nivå som kännetecknar den genomsnittliga eleven på det estetiska programmet, grenen konst och
formgivning. Detta är inte så konstigt med tanke på att gymnasieeleverna inte bara fått
mer skolning i bild utan dessutom är rekryterade bland unga människor som ansett sig
ha fallenhet för bildarbete.
Vi hade i utvärderingen av skolan 1998 inte möjlighet att fullt ut pröva hypotesen om en
U- alternativt L-formad utveckling av den bildspråkliga förmågan, eftersom vår yngsta
åldersgrupp bestod av åttaåringar. Bristen på material om femåringarnas bildskapande
kunde vii viss mån kompensera 1999 genom att värdera bildportföljer insamlade av en
magisterstuderande (kap. 7.2). Redan det material som insamlades under huvudundersökningen, medger emellertid slutsatsen att den stagnation i fråga om framför allt bildens formspråk som forskare tidigare observerat efter skolstarten och inträdet i det
"konventionella" utvecklingsstadiet (Davis, 1991; 1997b; Pariser & van den Berg,
1997b) saknas i det svenska materialet. Våra iakttagelser stämmer bättre överens med
Dennie Wolfs (1989) uppfattning att denna period i barnets utveckling "vid närmare
granskning inte nödvändigtvis är 'platt' och okomplicerad" (s. 29). Erövrandet av ett
samhälles bildspråkliga konventioner eller schemata bör i flertalet fall inte beskrivas
som en L-kurva eller ett stickspår ut i klichéernas ökenlandskap. Förutsättningen för
tonåringens och den vuxnes fria skapande är varken okunskap om samhällets bildkonventioner eller ett förkastande av dem, som Davis (1991) anser. Kommunikation, liksom möjligheten att framstå som spontan och originell, kräver att det finns konventioner
(Hauser, 1982). Friheten består, tror vi, i förmågan att behärska mer än en konvention,
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att kunna utnyttja konventionerna för egna syften och att, vid behov, kunna bryta mot
vissa av dem för att kanske så småningom skapa nya.
Om man skall dra några pedagogiska slutsatser av våra resultat är det att barn och ungdomar drar nytta av sådan undervisning som en professionell bildpedagog kan erbjuda.
Den undervisning som förekommer under de tidigare och mellersta skolåren förefaller
inte ge eleverna de lärandets redskap de behöver för att utveckla sina uttrycksmöjligheter. Den sistnämnda slutsatsen får stöd av såväl vår undersökning som erfarenheterna av
1989 års nationella utvärdering av bildämnet (Holmberg, 1990a; Wetterholm, 1991). Vi
uppfattar det som särskilt problematiskt att förmågan till självvärdering knappast tycks
utvecklas alls från det andra till det nionde skolåret. Utan förmåga att själva, utan hjälp,
peka ut arbeten eller delar av arbeten som är vällyckade eller kräver fortsatt arbete och
kunna motivera varför, får barn och ungdomar inte den grund att stå på som de behöver
för att på egen hand utveckla sina uttrycksmöjligheter.

7.2. Jämförelse förskolebarn / skolbarn
Under vårterminen 1999 inledde Elisabet Thörnqvist, D-kursstuderande och medlem i
Forskningsgruppen för Praktisk- Estetiska Ämnens Didaktik vid Lärarhögskolan i
Stockholm, en studie av femåringars bildskapande, där hon använder samma metod att
dokumentera produkter och process som den vi använt oss av inom projektet
"Utvärderingen av skolan 1998". Thörnqvist har samlat in portföljer på förskolor i
Stockholmsområdet. Dessa ställde hon till projektets förfogande, vilket gav oss en möjlighet att jämföra förskolebarns bildskapande med skolbarns.
En sådan jämförelse har särskilt intresse eftersom det, enligt teorin om U-kurvan (kap.
7.1; Davis 1991; 1997b), är just mellan barnets femte och åttonde levnadsår, i vår kultur, som väsentliga estetiska kvaliteter i deras bilder och bildskapande går förlorade.
Femåringarnas bildvärld har fascinerat inte bara konstnärer som Picasso, Klee och Miró
utan också flera framstående företrädare inom den samtida forskningen kring barns
bildutveckling. En av dessa, Howard Gardner (1982), skriver att "utbrottet av
skaparkraft på tröskeln till skolan utgör för mig det centrala – och det mest gåtfulla –
inslaget i utvecklingen av den konstnärliga förmågan" (s. 128). Ellen Winner (1982)
beskriver de äldre förskolebarnens bilder som orealistiska, fria, balanserade, i vackra
färger och påminnande om verk som utförts av mästare inom den moderna konsten. I
nio- eller tioårsåldern blir emellertid barns bilder, enligt Winner, "mindre intressanta ur
estetisk synpunkt" (s. 169). Jessica Davis (1991) skriver hänförd att femåringarna, i
hennes studie, badar i ljuset av kreativitetens "guldålder":
"Deras teckningar befinner sig långt före äldre barns teckningar med hänsyn till det uttryck de förmedlar
och den balans eller enhet som de bildar. Ja, de är ifråga om uttryck och balans jämbördiga med de
tonåringar som vidmakthållit sitt intresse för konstnärligt skapande, och överträffas bara av den skicklige
vuxne konstnären." (s. 192-193)

Thörnqvist samlade in 32 portföljer från sex förskolor, av vilka två var belägna i innerstan och fyra i en kransortskommun, i områden med huvudsakligen flerfamiljshus. Av
de barn som deltog i studien var 22 flickor och 10 pojkar. Förskollärarna var inte
primärt intresserade av att lära barnen göra "fina" bilder. De ville snarare ge barnen
möjlighet att undersöka, pröva, öva och våga sig på. Barnen arbetade 5-10 timmar, under en femveckorsperiod, med ett öppet bildtema som gick att tolka och utveckla på
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olika sätt. Rubrikerna blev: "Jag själv", "Drömmar", "Sommar", "Vatten", "S:t Göran
och Draken" samt "En saga". Barnen arbetade med pennor, kol, kritor och färg av olika
slag, dvs. med material som är vanligt förekommande i förskolan med den aktuella åldersgruppen. I två av temaarbetena gavs inspirationsmaterial, som dokumenterades i
barnens portföljer; anmärkningsvärt många barn uppgav att de tittat på andras bilder,
t.ex. ett TV-program, en kompis, en syster, och fått idéer.
Varje portfölj innehöll en kollektion om 5-10 bilder, ofta med anteckningar på baksidan
om barnets tankar om sitt arbete, om hjälp och inspiration som det fått och liknande.
Portföljen innehöll också en videobandad intervju, vanligen 10-15 minuter lång, där
barnet fått svara på de tiotal frågor som ställts till samtliga deltagare i utvärderingen av
skolan 1998 (kap. 3.5). Thörnqvist hade i en tidigare studie intervjuat barn om deras
förhållande till bilder. Hon har dessutom arbetat i förskolan under 20 års tid. Trots denna omfattande erfarenhet, blev hon förvånad över att barnen svarade som de gjorde, att
de faktiskt hade en åsikt om vad de gjort, ville berätta, kom ihåg vad de tänkt, förstod
frågorna, osv. Samtidigt, menar hon, var nog ett tiotal frågor på gränsen av vad barn i
denna ålder orkar med att besvara under en intervju.
För att få ett jämförelsematerial, valde vi slumpmässigt ut 32 portföljer från skolår 2
(åttaåringar) i 1998 års utvärdering. Medianvärdena för denna delpopulation visade sig
vara nästan exakt desamma, på samtliga kriterier, som för alla de 81 elever under samma skolår som deltog i huvudstudien. För att få så oberoende skattningar som möjligt på
olika kriterier, valde vi att genomföra vertikal bedömning med 15 studenter inhyrda under tre dagar från bildlärarutbildningen på Konstfack. Flertalet gick sitt tredje år och
hade deltagit som bedömare i utvärderingen av elevers skapande i bild året innan. Studenterna fick i uppgift att bedöma 64 portföljer, fördelade lika på fem- och åttaåringar;
härtill kom en handfull portföljer från femte skolåret, inlagda för att bedömarna inte
skulle känna sig alltför säkra på ett barns ålder. De 32 portföljerna från skolår 2 blev
mer fördelaktigt bedömda 1999 än föregående år, vilket troligen förklaras av att barnen
nu bedömdes i ett sammanhang där de var de äldsta i stället för, som förut, de yngsta.
Skillnaden mellan de båda skattningstillfällena är dock marginell, bara mellan ett halvt
och ett steg på den tolvgradiga skalan.
Tabell 7.3. Medianvärden för 5- och 8-åringar. Bedömare: bildlärarstuderande 1999.
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Figur 7.3. Medianvärden för 5- och 8-åringar. Skattade av bildlärarstuderande 1999.
Kriterier: 1. Förverkligande av intentionen, 2. Färg, form och komposition. 3. Hantverksskicklighet.
4. Undersökande arbete. 5. Uppfinningsförmåga. 6. Förmåga att utnyttja förebilder. 7. Förmåga till
självvärdering.

Tabell 7.3 och Figur 7.3 visar resultatet av jämförelsen mellan fem- och åttaåringar i
1999 års utvärdering. Huvudintrycket är att åttaåringarnas bildarbete värderats högre än
femåringarnas på samtliga kriterier. Åttaåringarnas försprång är störst i fråga om produktkriterierna samt förmågan att utnyttja förebilder och att värdera sitt. arbete. En uppdelning på kön visar att pojkar och flickor i femårsåldern ligger ungefär lika på produktkriterier och undersökande arbete. Däremot bedöms pojkarna vara mer uppfinningsrika, medan flickorna anses ha högre förmåga att utnyttja förebilder och att värdera sitt
arbete. Jämförelsen mellan pojkar och flickor stöder en vanlig uppfattning att pojkar i
förskoleåldern gärna utmanar givna konventioner, medan flickornas bilder är mer socialt anpassade (jfr kap. 7.3). Resultatet grundar sig här dock på ett mycket begränsat underlag, varför det finns goda skäl att varna för övertolkning.
Åttaåringarnas betydande och konsekventa överläge får teorin om en U-formad utveckling av barns bildskapande förmåga att framstå som mindre sannolik, i varje fall med de
kriterier som används i föreliggande studie. Teorin om U-kurvan grundar sig i första
hand på en värdering av hur väl en bild förmedlar en känsla eller stämning samt av hur
skickligt kompositionen utnyttjar enhet och balans. Den förra aspekten svarar mot vårt
kriterium "Förverkligande av intentionen med bilden", den senare mot kriteriet "Färg,
form och komposition". Liksom Gardner, Winner och Davis, stöder vi oss vid beskrivningen av en bilds formspråk på Rudolf Arnheims estetik, där "enhet i variation" (Arnheim 1991) framstår som ett ideal. Ändå finner vi i vårt material, bedömt av bildlärarstuderande, tydliga framsteg i stället för en tillbakagång mellan det femte och det åttonde levnadsåret i fråga om förmågan att förverkliga en intention (t.ex. förmedla en känsla) och att använda bildens formspråk (färg, form och komposition).
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Winner (1982) för ett nyanserat resonemang om den period i barnets utveckling som
betecknats som skapandets "guldålder". Hon konstaterar, i likhet med Gardner (1982),
det paradoxala i att samtidigt som barnen gör sådana bilder som vuxna sätter störst värde på, visar undersökningar att deras förmåga att uppfatta estetiska kvaliteter är minimal. Barn som framställer bilder som påminner om moderna mästares verk, föredrar i
själva verket äldre skolbarns realistiska bilder framför dem de själva gör. Skillnaden
mellan barnet och konstnären förefaller vara att den senare medvetet åstadkommer en
viss effekt, medan barnet - i bästa fall - uppnår denna av en tillfällighet. Winner menar
emellertid att det, trots allt, finns en väsentlig likhet mellan barnet och konstnären. Denna ligger i "det känslomässiga engagemangets intensitet" och "villigheten att utforska
och experimentera, oavsett vad konventionen påbjuder" (Winner, 1982, s. 175). Påståendet låter intuitivt rimligt, men motsägs av våra resultat, som tyder på att villigheten att
utforska ("Undersökande arbete") och experimentera ("Uppfinningsförmåga") snarare
uppvisar en svag uppgång mellan det femte och åttonde levnadsåret. Undersökningen
stöder därmed Vygotskijs (1995) uppfattning att fantasi och kreativitet fodrar inte bara
"påhittighet" utom dessutom rika erfarenheter av verkligheten och en kombinationsförmåga som det lilla barnet endast gradvis tillägnar sig.
Förmågan att utnyttja förebilder och att värdera sitt eget arbete, slutligen, fordrar bådadera en estetisk känslighet som de flesta forskare är överens om att små barn saknar.
Rosenblatt och Winner (1988) hävdar exempelvis att förmågan att betrakta, reflektera
över och tala om egna och andras bilder genomgår en gradvis utveckling. Detta påstående bekräftas i vårt material, i varje fall beträffande de små barnen. Det är emellertid
fortfarande en gåta varför denna förmåga stagnerar under skolåren. Rosenblatt och
Winner tror att en ensidig betoning av att göra bilder, som medför att det inte blir mycket utrymme över för att se på eller förstå bilder, är orsaken till att barn så småningom
förlorar intresset för bildskapande. Vår studie, liksom Thörnqvists intervjuer av förskolebarn, visar med all önskvärd tydlighet att barn gärna talar om sina bilder och att även
förskolebarn har tankar kring den skapande processen. Undersökningarna tyder på att
här finns en "potentiell utvecklingszon" (Vygotskij, 1980) inom vilken barnet kan växa i
samspel med vuxna. Ett exempel ur en av Thörnqvists provintervjuer visar att redan
förskolebarns skapande ofta innefattar djupare reflektioner än vi är benägna att tro. Johan fick frågan om han lärt sig något nytt under bildarbetet. Han svarade:
"Jag vet inte, jo kepsen lärde jag mej på. (Hur gjorde du?) Så gjorde jag först som en upp
och nedvänd kastrull. När jag gör en kastrull så gör jag så, så och så (pekar) och ett streck
som är handtaget. Och då visste jag, hm ..., upp och nedvänd kastrull! Så gjorde jag en upp
och nedvänd kastrull."

7.3. Jämförelse pojkar / flickor
Forskningen om skillnader mellan pojkars och flickors bildskapande är sparsam och
delvis motsägelsefull. I Sverige har bland andra Bölzner, Elsner och Flavet (1979), Berefelt (1986) och Aronsson (1991) gjort studier på området. Bölzner m.fl. (1979) identifierade en kategori med typiska flickbilder som kännetecknades av att de är dekorativa,
stillastående och ofta har frontala figurer. Personen är nästan undantagslöst en flicka
med sött, orörligt ansikte med moderna kläder och omsorgsfullt tecknat ansikte och
frisyr. Miljön är ofta endast antydd. Konturen är sökande och försiktig; det är gråton i
linjen som är tunn och försiktig.

105

Berefelt (1986) fann en könsskillnad redan i småbarnsklotter. Han iakttog bland annat
att pojkar trycker hårt med pennan eller kritan, ibland så hårt att papperet går sönder,
medan flickor ibland tecknar mycket svagt. Pojkar fyller också större delen av papperet;
flickor koncentrerar i stället sitt klotter till en mindre del av ytan. I ett försök med en i
förväg tecknad cirkel, fann Berefelt att flickorna gärna höll sig till denna, medan pojkarna obekymrat körde över den. Han antar att skillnaderna beror på att pojkar använder
större fysisk energi när de klottrar än flickor.
Mortensen (1991) studerade 540 teckningar av människor gjorda av 180 danska barn,
mellan 5 och 13 år gamla. Hon fann, liksom Berefelt (1986), drag i pojkarnas teckningar
som vittnade om högre motorisk aktivitet. Bland annat avbildade de oftare människor i
rörelse. I pojkarnas teckningar fanns även inslag som brukar förknippas med aggressivitet, t.ex. stora händer, långa armar och tänder samt löjeväckande ansiktsdetaljer och
rena karikatyrer. Flickornas teckningar var "snyggare", mer symmetriska och utförda
med större säkerhet. Den största skillnaden, enligt Mortensen, var annars att tyngdpunkten i flickornas teckningar ligger vid själva människofiguren, som ofta avbildas
med stort huvud, klart urskiljbar frisyr, differentierade läppar, ögon med pupiller och
ögonbryn jämte andra dekorativa inslag (t.ex. i klädedräkten). Hos pojkarna tycks fokus
snarare ligga utanför den person som avbildas, i handlingen eller omgivningen, vilket
bland annat får till följd att figurerna inte sällan tecknas i profil.
Goodenough (1926), Harris (1963) och Koppitz (1968) har observerat att flickor ligger
före pojkarna vad beträffar förmågan att framställa människor i bild. Mortensen (1991)
har gjort samma iakttagelse grundat på sitt material, men hon drar inte härav slutsatsen
att flickor i de lägre skolåldrarna generellt sett är mer försigkomna som tecknare. Hon
hänvisar till Kerschensteiner (1905) som fann att pojkar var skickligare än flickor på att
avbilda bland annat tekniska föremål. Vilken grupp som bedöms vara skickligast beror,
enligt Mortenson, troligen i hög grad på vad barnen ombeds framställa. Utfallet blir säkert annorlunda om de ombeds teckna bilar, flygplan, osv. i stället för till exempel människor, hus eller blommor. Omdömet har dessutom, vill vi tillägga, samband med vilka
kriterier man tillämpar vid värderingen, dvs. naturalistisk avbildning eller sådant som
uttryck, slagkraft och skapande förmåga.
Aronsson (1991) har, liksom Anne Maj Nielsen (1996) i Danmark, studerat tre generationer barnteckningar under 1900-talet. Aronsson (1991) fann att könsskillnaderna i
bildkollektionerna var mycket större än generationsskillnaderna. Gränserna mellan pojkars och flickors bildvärldar var störst under de tidiga skolåren, medan de föreföll att
luckras upp i de senare tonåren. Pojkbilderna kretsade kring "action", drama, maskiner
och teknik samt den offentliga arenan, medan flickornas bilder oftare präglades av en
rofylld och balanserad komposition, harmoni och skönhet, människor och relationer
samt motiv från intimsfären.
Nielsen (1996) fann på motsvarande sätt att flickors bilder var orienterade mot något
levande, medan pojkars bilder mer förhöll sig till ting som definierar relationer till
andra, t.ex. makt, kraft, överblick. Flickornas bilder kännetecknades i allmänhet av
mjuka och harmoniska former samt klara och fint avstämda färger. Bilderna gav ett glatt
och harmoniskt intryck. Pojkarnas bilder kännetecknades av hårda, kantiga former, raka
linjer och något mörkare färger än flickornas bilder. Nielsen iakttog också att pojkarna,
med stigande ålder, bröt med föreställningen om "snygga" bilder. Hon tolkar det så att
pojkarna övar sig i att utmana, forma och överskrida ramarna för sin verklighet.
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Flannery och Watson (1991) fann i en studie av barn i åldrarna 8 till 11 år att flickor
bedömdes göra mer tilltalande bilder, medan pojkarnas bilder var mer originella. Originaliteten tilltog med stigande ålder, vilket alltså bekräftar Nielsens (1996) iakttagelse.
Författarna tror att skillnaderna kan förklaras av att pojkar och flickor väljer olika slags
motiv och att variationen i fråga om motivval ökar med åldern. I en liknande studie några år senare, fann Flannery och Watson (1995) att flickors bilder oftare innehöll vardagshändelser medan pojkar i högre utsträckning avbildade våldsamma motiv. Pojkars
och flickors bilder skilde sig däremot inte i fråga om uttrycksfullhet eller teknisk skicklighet.
Chen och Kanter (1996) prövade nio hypoteser, baserade på tidigare forskning, om
skillnader könen emellan. Försökspersonerna var mellan 5 och 10 år. Man undersökte
bland annat om flickor föredrar att teckna vardagliga motiv och pojkar tecknar föremål,
om flickor tecknar lugna bilder och pojkar fartfyllda, om pojkar tecknar mer aggressiva
bilder än flickor, om flickor använder kurviga linjer och pojkar raka, osv. De enda hypoteserna som fick stöd i undersökningen var att flickor är tekniskt skickligare än pojkar
och att barn föredrar att teckna sitt eget kön då de tecknar människor, De könsbetingade
skillnaderna såg i allmänhet ut att avta ju äldre barnen blev.
Vid värderingen av "teknisk skicklighet" använde Chen och Kanter (1996) en skala som
utarbetats av Harris (1963) och som innebär att man identifierar förekomsten av ett fyrtiotal specifika drag vid avbildningen av en människa. Aronsson (1991) påpekar med
rätta att mått av detta slag tar för givet att barnet faktiskt avser att i bild visa exakt hur
en människa ser ut. Man bortser från barnets estetiska eller kommunikativa avsikter.
Harris (1963) tar inte heller hänsyn till barnets kroppsuppfattning utan förutsätter att
människokroppen betraktas med samma nyktra och distanserade blick som ett bord eller
en stol (Mortensen, 1991).
Vad beträffar övriga egenskaper hos barnbilderna litar Chen och Kanter, liksom Flannery och Watson (1991; 1995), till bedömarnas sunda omdöme. Bedömarna får själva ge
kriterierna ett innehåll. Ingen av undersökningarna lät barnteckningarna bedömas av
personer med konstnärlig bakgrund. Flannery och Watson (1995) motiverar detta med
att de "ville inte att barnens bilder skulle bedömas utifrån en professionell stilmåttstock"
(s. 117). Det kan emellertid diskuteras hur meningsfullt det är att låta lekmän bedöma
sådant som "uttrycksfullhet" och "teknisk skicklighet", särskilt som flertalet kriterier
saknar specificerade beskrivningar av vad som avses med olika underkategorier.
Karlsson och Stenros Attard (1998), två lärarstuderande med bildinriktning, valde att i
sitt examensarbete granska 110 bilder i vår studie av elevers skapande i bild, år 5. De
undersökte fem antaganden som formulerats i tidigare forskning och fann bland annat
att flickor föredrog att använda pastellfärger medan pojkarna i större utsträckning valde
klara färger. Realistiska motiv är ungefär lika vanliga bland båda könen, men fantasifulla motiv är vanligare bland pojkar än flickor. Flickor tecknade ungefär lika ofta
"flickaktigt" (skönhet och behag) som "pojkaktigt" (kraft, makt och kamp; inkl. sportmotiv); bland pojkarna finns däremot en markant övervikt av "pojkaktiga" motiv. Pojkar
tecknade ungefär lika ofta fartfyllda motiv som statiska; bland flickorna finns där-emot
en mycket påtaglig övervikt av stillastående motiv. Flickor tecknade ungefär lika ofta
enkelt som detaljrikt, medan pojkar föredrog att teckna detaljrikt. Detta resultat står i
kontrast till en vanlig uppfattning att pojkar tecknar snabbt och slarvigt medan flickor
tar tid på sig och tecknar mer noggrant. Författarna tror, liksom för övrigt Mortensen
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(1991), att det mer är intresse för motivet än kön som avgör hur detaljrikt en bild tecknas.
Karlsson och Stenros Attards studie antyder tendenser som kan finnas i vårt material,
men det fordras mer ingående studier för att avgöra hur giltiga deras slutsatser är. Uppsatsen lider av en osäkerhet om hur urvalet av bilder gått till, om hur huvudkategorierna
definierats, brist på statistisk analys, m.m. Den visar dock på de rika möjligheter till ytterligare bearbetning som det insamlade materialet från utvärderingen av skolan 1998
erbjuder.

Figur 7.4. Medianvärden för pojkar/flickor, år 2-9. Skattade av undervisande lärare.

Figur 7.5. Medianvärden för pojkar/flickor, år 2-9. Skattade av bildlärarstuderande.
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Kriterier: 1. Förverkligande av intentionen, 2. Färg, form och komposition. 3. Hantverksskicklighet.
4. Undersökande arbete. 5. Uppfinningsförmåga. 6. Förmåga att utnyttja förebilder. 7. Förmåga till
självvärdering.

Figurerna 7.4 och 7.5 visar att såväl undervisande lärare som de studenter som tjänstgjorde som medbedömare har skattat flickor i grundskolan högre än pojkar på samtliga
kriterier. Skillnaden är dessutom ungefär lika stor på varje kriterium. Enda undantaget
är "Uppfinningsförmåga", där undervisande lärare placerat pojkarna på samma nivå som
flickorna. Likheten mellan lärarnas och studenternas profiler är anmärkningsvärd med
tanke på de olikheter i bedömningen vi observerat vid jämförelsen mellan olika skolår.
Man kunde nästan tro att studenterna tillämpat horisontell bedömning, fastän deras
utvärdering gått till så att varje kriterium bedömts av skilda personer (vertikal bedömning).
En jämförelse mellan pojkar och flickor över olika skolår påvisar samma enighet mellan
undervisande lärare och medbedömande studenter. Båda bedömargrupperna har uppmätt en obetydlig skillnad mellan pojkar och flickor i år 2 oavsett kriterium. Under det
femte året har skillnaden mellan pojkar och flickor vuxit på samtliga kriterier. Under det
nionde året finns fortfarande en skillnad till flickornas fördel, men denna kommer tydligare till uttryck i studenternas än de undervisande lärarnas bedömning. I gymnasieskolan är skillnaden mellan pojkar och flickor åter obetydlig; denna observation gäller på
samtliga kriterier och beträffande såväl undervisande lärares som medbedömande lärares skattningar.
De verkligt intressanta resultaten uppstår vid en jämförelse mellan pojkars och flickors
progression över de studerade skolåren. Figurerna 7.6 och 7.7 visar undervisande lärares
skattningar av medianvärden för flickor och pojkar från år 2 till gymnasieskolan. Flickornas profiler bildar en trappstegsliknande struktur med en stadig progression från det
ena studerade skolåret till det andra. Pojkarnas profiler antyder en stagnation mellan det
andra och det femte skolåret; under de senare åren i grundskolan börjar pojkarna komma i fatt flickorna och i gymnasieskolan kvarstår knappast längre några skillnader. Det
visar sig således att den allmänna tendens till stillastående under de tidigare och mellersta åren i grundskolan som vi konstaterat ovan stämmer in på pojkarna, men inte på
flickorna.
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Figur 7.6. Medianvärden för flickor, år 2-gy. Skattade av undervisande lärare.

Figur 7.7. Medianvärden för pojkar, år 2-gy. Skattade av undervisande lärare.
Kriterier: 1. Förverkligande av intentionen, 2. Färg, form och komposition. 3. Hantverksskicklighet.
4. Undersökande arbete. 5. Uppfinningsförmåga. 6. Förmåga att utnyttja förebilder. 7. Förmåga till
självvärdering. 8. Sammanfattande omdöme.

Resultatet är förbryllande. Visserligen visade exempelvis Chen och Kanter (1996) att
flickor var tekniskt skickligare än pojkar, men metoden de använde var knappast övertygande och hantverkskunnande är dessutom bara ett av våra kriterier. Tidigare forskning kunde till exempel ge anledning att tro att pojkar skulle hamna högre på
"Uppfinningsförmåga" eftersom de, åtminstone i högre åldrar (femte skolåret och uppåt), ansetts göra mer originella bilder som utmanar och överskrider givna ramar
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(Flannery & Watson, 1991; Nielsen, 1996). Karlsson och Stenros Attard (1998) fann,
även i vårt material från år 5, att pojkar gjorde fler "fantasifulla" bilder än flickor. Tidigare undersökningar, inkl. den baserad på vårt eget material, har emellertid i första hand
värderat valet av motiv, medan kriteriet "Uppfinningsförmåga" främst avser ett självständigt och experimentellt förhållningssätt till bildens formspråk samt material och
tekniker.
Tabell 7.4. Medianvärden för flickor, år 2-9. Bedömare: bildlärarstuderande.

Vi har valt att betrakta medbedömande studenter som experter på de enskilda kriterierna. Därmed blir en jämförelse mellan Figur 7.8 och Figur 7.9 särskilt instruktiv. Eftersom profilerna, studerade över skolår, bildar ett mönster som delvis påminner om en
berg- och dalbana snarare än en trappa, har vi valt att för tydlighetens skull även presentera våra data i tabellform (Tabell 7.4-5).

Figur 7.8. Medianvärden för flickor, år 2-9. Skattade av bildlärarstuderande.
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Figur 7.9. Medianvärden för pojkar, år 2-9. Skattade av bildlärarstuderande.
Kriterier: 1. Förverkligande av intentionen, 2. Färg, form och komposition. 3. Hantverksskicklighet.
4. Undersökande arbete. 5. Uppfinningsförmåga. 6. Förmåga att utnyttja förebilder. 7. Förmåga till
självvärdering.

Tabell 7.5. Medianvärden för pojkar, år 2-9. Bedömare: bildlärarstuderande.

Det framgår att den genomsnittlige eleven under samtliga skolår har en klar intention
med sitt arbete som framgår av bilden (bilderna) om man får den förklarad för sig, men
inte annars. Varken pojkar eller flickor lyckas kommunicera vad de haft i tankarna på
ett effektivare sätt med stigande ålder och ökad erfarenhet. Som tidigare sagts, är detta
resultat svårt att tolka eftersom de idéer som eleverna haft kan ha varit enkla eller mer
sofistikerade.
Vad beträffar produktkriterierna "Färg, form och komposition" samt "Hantverksskicklighet" upprepas det mönster som de undervisande lärarna iakttagit, dvs. flickorna
gör kontinuerliga framsteg medan pojkarnas bilder knappast visar på någon ökad kompetens förrän under de senare åren i grundskolan. Att alla elever, oavsett kön, gör framsteg under de senare skolåren är inte förvånande, eftersom de i detta skede av sin skolgång får undervisning av en utbildad bildlärare. Det är betydligt svårare att förklara varför flickor går framåt under de tidigare och mellersta skolåren, medan pojkarnas stannar
upp i sin utveckling. Har det samband med att undervisningen är bättre anpassad för
flickor, t.ex. att de motiv barnen lär sig att framställa mer beskriver tillstånd och känslor
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än berättar äventyrliga historier? Är flickorna skickligare "cue-seekers", dvs. bättre tolkare av de signaler läraren ger om vad undervisningen går ut på? Tecknar de mer på sin
fritid (se kap. 7.4)? Vad betyder det att åtta av våra nio lärare under skolår 2 och 5 var
kvinnor? Vår undersökning kan här bara peka på ett problem som inte uppmärksammats
tidigare; för att få svar på frågorna krävs mer ingående studier.
Värderingen av hur eleverna gått tillväga för att lösa sina uppgifter antyder ännu allvarligare problem. Undervisande lärare och medbedömande studenter är överens om att
pojkarna i undersökningen står stilla eller går tillbaka på samtliga processkriterier mellan år 2 och år 5. Men medan de undervisande lärarnas skattningar tyder på en språngvis
utveckling med övergången från de mellersta till de senare skolåren, så visar de medbedömande studenternas skattningar att den uppgång som sker under de senare åren i
grundskolan i bästa fall innebär ett återerövrande av den kompetens som gick förlorad
vid övergången från de tidigare till de mellersta skolåren. Detta är oroande eftersom
goda skäl talar för att studenterna, genom det vertikala bedömningsförfarandet, haft
störst möjligheter att värdera kompetens på enskilda kriterier.
En granskning av bildlärarkandidaternas omdömen visar att även flickor genomgår en
stagnation i fråga om sättet att lösa bilduppgifter, även om denna inte är lika uttalad som
i pojkarnas fall. Faktoranalysen visade att medbedömande studenter lyckades hålla isär
produkt- och processvariabler, medan undervisande lärare gärna bildade sig ett helhetsomdöme om en portfölj och lät detta färga av sig på bedömningen av enskilda kriterier.
Denna skillnad mellan olika bedömare är särskilt tydlig i fråga om flickornas utveckling
vad avser olika processkriterier. Medan de undervisande lärarna tycker sig se kontinuerliga framsteg, så observerar medbedömande studenter inga eller enbart obetydliga
förändringar över olika skolår.
Vi vet inte hur det kommer sig att flickor lär sig att allt bättre behärska bildens formspråk samt olika material och tekniker utan att samtidigt tillägna sig det konstnärliga
förhållningssätt som kommer till uttryck i processkriterierna. Pojkarnas ökade förmåga i
fråga om formspråk och hantverk under de senare skolåren motsvaras inte heller av en
parallell utveckling på övriga kriterier. Eftersom det i sista hand är produkterna av den
skapande processen som räknas, ligger det nära till hands att ifrågasätta processkriteriernas relevans. Om produkterna blir bättre efterhand, spelar det då någon roll hur de
kommit till?
För att besvara frågan måste vi studera processkriteriernas innebörd. Resultatet beträffande undersökande arbete visar att den genomsnittlige eleven under de tidigare och
mellersta skolåren "prövar egna lösningar och angreppssätt, men utvecklar dem inte
vidare" (Nivå 2). Detsamma gäller om pojkar under de senare skolåren, medan flickorna
nu börjar vidareutveckla de angreppssätt som de valt (Nivå 3). Vad uppfinningsförmågan beträffar, gäller om samtliga elever, oavsett kön och skolår, att de "kan ta ett problem som läraren formulerat och förändra det en smula"; de uppvisar också "ansatser till
att experimentera" (Nivå 2). De ställer sig däremot inga egna problem att lösa och har
inte heller övergått till att mer regelbundet experimentera (Nivå 3).
Den genomsnittlige eleven i grundskolan har inte heller en särskild utvecklad förmåga
att utnyttja förebilder. Hon eller han "visar intresse för andras bilder som hon (han)
själv eller läraren funnit, men hon (han) nöjer sig med att kopiera dem" (Nivå 2); eleven
söker inte aktivt upp bilder för att få uppslag och klarar inte heller av att välja ut det hon
eller han kan dra särskild nytta av (Nivå 3). Värderingen av elevernas förmåga till själv-
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värdering innebär att den genomsnittlige eleven i grundskolan "med viss hjälp" kan
peka ut starka och svaga sidor i det egna arbetet (Nivå 2) men klarar inte av att göra
detta på egen hand eller att "välja ut skisser, utkast och arbeten som belyser den egna
utvecklingen".
Granskningen av processkriteriernas innebörd visar att de faktiskt har betydelse i sin
egen rätt. De visar hur väl undervisningen uppnått det övergripande mål vilket vi beskrivit som en utveckling "från att lösa enkla uppgifter med stöd till att ge sig i kast med
komplicerade problem på ett sätt som vittnar om självständighet och säkerhet". Detta är
själva kärnan i utvecklingen från lärling till mästare, från novis till expert inom ett område (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Med läroplanskommitténs (SOU 1992: 94) terminologi kan vi säga att eleverna tillägnat sig vissa kunskaper och färdigheter i bild, men de
saknar i allmänhet den förståelse och förtrogenhet som krävs för att tillämpa vad de lärt
sig i nya situationer eller lita till sitt eget omdöme.
Vi tror att kriterierelaterad utvärdering, tillämpad av lärare och elever, kan bidra till att
uppmärksamma skapandets processdimension och sätta ord på den "tysta" kunskap som
dessa kriterier belyser. Detta är ett av huvudsyftena med att dokumentera elevers skapande arbete i portföljer. I ett resonemang om portföljer som pedagogiskt verktyg föreslår Wiggins (1998), liksom vi, att dessa oavsett skolämne skall bedömas ur två huvudsynpunkter. Den ena har att göra med produktens eller problemlösningens kvalitet, den
andra med förmågan att reflektera över arbetet samt välja ändamålsenliga metoder, uttryck och innehåll. Wiggins menar att skolan bör kräva en miniminivå ur båda aspekterna för att elever skall bli godkända. En motivering är att en elev med god förmåga att
resonera och välja arbetssätt kan lämna ifrån sig ett slarvigt och bristfälligt arbete, medan en mindre medveten elev kan göra ett noggrant och felfritt arbete, även om det är
enkelt. Vi tror att med en allsidig bedömning får bägge eleverna både erkännande och
stöd att komma vidare.

7.4. Jämförelse elever med olika bakgrund
I en klassisk skrift om bildpedagogik, sammanfattade Elliot Eisner (1972) vad den empiriska forskningen dittills kommit fram till. Eisner konstaterade att man inte funnit några könsskillnader av betydelse i fråga om bildframställning; däremot tycktes barn i högre socialgrupper att ha större färdigheter i bild än barn i lägre socialgrupper. Eisner
stödde sina slutsatser på en studie av rumsgestaltning, som även funnit att skillnaden
mellan barn i olika socialgrupper minskar i tonåren. Studien omfattade 1.300 elever under olika grundskoleår. Hälften av försökspersonerna var barn till högre tjänstmän, medan den andra hälften kom från ett socialt segregerat bostadsområde med många fattiga
och hjälpbehövande familjer.
De slutsatser man kan dra av vårt material går tvärsemot Eisners. Vår värdering av elevers bildportföljer tyder på att flickor lyckas bättre än pojkar på såväl produkt- som processkriterier. Vi har däremot inte kunnat finna något statistiskt samband mellan social
bakgrund (faderns utbildning) och undervisande lärares sammanfattande omdömen om
elevers bildportföljer (Spearman's rho=0,05). Klassificeringen av social bakgrund bygger på en enkätfråga som besvarades av 66 procent av föräldrarna i grundskolan. Sedan
en handfull personer med annan utbildning sorterats bort, återstod tre huvudkategorier:
grundskola (N=43), gymnasium (N=80) och högskola (N=84). Vi räknade på alla elever
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i grundskolan med känd social bakgrund och fann att det sammanfattande omdömet var
exakt detsamma oavsett faderns utbildning. En undersökning av skillnader kriterium för
kriterium, baserad på medbedömande studenters skattningar, visar på i stort sett samma
mönster (Figur 7.10). Det finns visserligen en svag tendens att akademikerbarn skulle
göra sämre ifrån sig än andra barn, men denna är så marginell att den saknar betydelse.
Avvikelsen mellan våra resultat och dem Eisner (1972) kom fram till, kan delvis ha
samband med att Eisner studerade en kognitiv färdighet, rumsgestaltning, medan vi undersökt elevers skapande förmåga i vidare mening. Vi bad Rustin Wolfe (personlig
kommunikation, 1999), en av Mihály Csíkszentmihályis medarbetare i The Sloan Study
of Youth and Social Development vid Chicagouniversitetet, jämföra våra resultat med
opublicerade data från denna omfattande studie av 865 tonåringars liv i skola och på
fritid. Ungdomarna, i åldrarna 11 till 18 år, hade bildlektioner (fine art) under i genomsnitt en halvtimma i veckan, med en variation från noll till åtta timmar. Vi bad Wolfe
titta på hur roligt de upplevde sig ha under dessa timmar, eftersom tidigare forskning av
Csíkszentmihályi och Larson (1984, s. 258) visat på ett samband mellan denna upplevelsekvalitet och prestationsnivån i ett ämne. Resultatet av körningen, baserad på drygt
200 observationer, visar att flickor hade roligare på bildlektioner än pojkar (p=0,001).
Däremot fanns - i motsats till vad som var fallet beträffande flertalet andra kulturaktiviteter! - inget som helst samband mellan upplevelsen av ämnet och föräldrarnas utbildning eller skolans sociala status. Dessa resultat, grundade på s.k. upplevelsesampling,
ligger helt i linje med våra oväntade rön baserade på portföljvärdering.

Figur 7.10. Medianvärden - faderns utbildning, år 2-9. Skattade av bildlärarstuderande.
Kriterier: 1. Förverkligande av intentionen, 2. Färg, form och komposition. 3. Hantverksskicklighet.
4. Undersökande arbete. 5. Uppfinningsförmåga. 6. Förmåga att utnyttja förebilder. 7. Förmåga till
självvärdering.
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Möjligen skulle en mer sofistikerad analys, som tar hänsyn till ett komplicerat samspel
mellan flera faktorer, kunna påvisa effekter av sociala skillnader på undervisningsresultat i Bild. Pettersson och Åsén (1989) fann för ett par decennier sedan att ett samspel
mellan kön och social bakgrund påverkar interaktionsmönstret under bildlektioner. Det
är dock osäkert hur allmängiltigt deras resultat var, i vad mån deras generaliseringar
fortfarande är giltiga och, i så fall, hur interaktionen i klassrummet påverkar utvecklingen av den skapande förmågan. Inom samhällsvetenskapen måste man bland annat räkna
med tiden som en viktig källa till samspel:
"Generaliseringar försvagas. En slutsats ger vid en viss tidpunkt en god beskrivning av den
rådande situationen, vid en senare tidpunkt är dess förklaringsförmåga ganska ringa, och till
slut är den giltig enbart som historia" (Cronbach, 1975, s. 122-123).

För att få ett bredare perspektiv på bildundervisningens förutsättningar, frågade vi föräldrarna i grundskolan om sådana aktiviteter som vi trodde kunde ha betydelse för barnens skolmotivation. Ett par av frågorna gällde besök tillsammans med barnet på
konstmuseer, gallerier och liknande (Tabell 7.6). Ett par andra handlade om samtal
inom familjen om konstbilder samt bilder i dags- och veckopress (Tabell 7.7). Tabellerna nedan innefattar ej profilklasser; dessa behandlas i ett särskilt avsnitt (kap. 7.5). Vi
har inte heller tagit hänsyn till social bakgrund. Däremot har vi delat in våra data efter
barnens ålder och kön, eftersom vi funnit ett samband mellan dessa faktorer och den
skapande förmågan.
Tabell 7.6. Besöker ni tillsammans med ert barn konstmuseer, gallerier eller liknande?

Resultatet av enkäten till föräldrarna visar att kontakterna med konstvärlden, i form av
museivisiter, besök av utställningar på konstgallerier och liknande, avtar under skolåren.
Tendensen gäller i första hand flickorna. Under det andra skolåret följer cirka två tredjedelar av dessa med sina föräldrar ibland; under det nionde skolåret är det bara hälften
av barnen, oavsett kön, som följer med till utställningar. Andelarna kulturaktiva på detta
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område överensstämmer ganska väl med vad som kan förväntas, enligt en nationell studie av vad barn och ungdomar säger sig göra på sin fritid (Nilsson, 1998). Bildsamtal
tycks förekomma i de flesta familjer. Här förefaller varken barnens ålder eller kön ha
någon betydelse. Man får i undersökningar av det här slaget räkna med en viss social
önskvärdhetseffekt, dvs. de tillfrågade personerna ger de svar som de tror förväntas
(Björkman, 1979). Vi försökte undvika detta genom att be föräldrarna lämna sina svar i
förseglade kuvert direkt till undersökningsledningen, så att barnets lärare inte kunde ta
del av dem. Det är dock ändå troligt att den grad av kulturellt engagemang som kommit
till uttryck innebär en viss överskattning.
Vi frågade också föräldrarna hur ofta man inom familjen pratade om bilder som barnet
gjort (Tabell 7.8). I en separat enkät bad vi barnen i grundskolan tala om hur ofta de
gjorde teckningar eller målningar hemma (Tabell 7.9).
Tabell 7.8. Brukar ni inom familjen prata om bilder som ert barn gjort?

Tabell 7.9. Till barnet: brukar du teckna eller måla hemma?

Frågorna ovan hör givetvis ihop, ty utan att barnen målar eller tecknar finns det inga
barnbilder att prata om. Ändå förekommer det i cirka 5-10 procent av familjerna att föräldrarna säger sig tala om bilder som barnet påstår att det inte gör, i varje fall inte hemma. Kanske talar man om skolbilder eller också är föräldrarnas svar ett uttryck för den
nämnda sociala önskvärdhetseffekten: det förväntas att man skall tala om det egna barnets bilder, i varje fall under de tidiga skolåren. I övrigt framgår det av såväl barnens
som föräldrarnas svar att teckning och målning på fritiden avtar med åldern. Tendensen
gäller både pojkar och flickor, även om andelen som slutar helt och hållet förefaller vara
högre bland pojkar än bland flickor. Dessa trender motsvarar vad man funnit i en nationell studie av barns och ungdomars fritidsvanor (Nilsson, 1998), även om andelen som
uppger sig "teckna eller måla hemma" i vår studie är betydligt högre än andelen barn
och ungdomar som säger sig utöva "konstnärligt arbete (måla, skulptera etc.)" på fritiden i det nationella stickprovet. Skillnaden i resultat kan möjligen förklaras av att
många unga gör bilder i hemmet utan att uppfatta denna sysselsättning som
"konstnärlig".
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Vi beräknade även sambandet mellan barnens bildproduktion hemma och deras bildskapande förmåga uttryckt i den undervisande lärarens sammanfattande omdöme. Vi
fann ett statistiskt säkerställt samband under både det andra året (r<0,05) och det femte
året (r<0,01). Ett sådant samband medger inga slutsatser om vad som är orsak och verkan. En rimlig gissning är att en bakomliggande kompetens, förmågan till bildskapande,
förklarar både skolframgången och intresset för att teckna och måla hemma. Men det
kan också vara så att övningarna hemma främjar skolresultaten, eller omvänt. Möjligen
rör det sig om en samverkan av alla de nämnda processerna. Sambandet mellan bildskapande hemma och den undervisande lärarens sammanfattande omdöme upphör emellertid i år 9. Ska detta tolkas så att även framgångsrika personer upphör att teckna och
måla i denna ålder eller kan det vara så att man nu för att lyckas i skolan behöver mer
professionell vägledning, inte bara övning på egen hand? De resultat vi kommit fram till
reser angelägna frågor, men de räcker inte till för att besvara dem.
Vi frågade också eleverna i grundskolan om de brukade fotografera eller använda videokamera hemma (Tabell 7.10) samt om de hade tillgång till dator och om de, i så fall,
brukade använda denna för att rita, måla eller bearbeta bilder (Tabell 7.11). Elever som
lämnat den sistnämnda frågan obesvarad, men besvarat övriga frågor, har vi antagit saknar tillgång till dator hemma.
Tabell 7.10. Brukar du fotografera eller använda videokamera hemma?

Tabell 7.11. Brukar du använda dator hemma för att rita, måla eller bearbeta bilder?

Intresset för bildproduktion med hjälp av foto, film och video förefaller vara något större bland flickor, oavsett ålder; bland de verkliga entusiasterna finns det dock lika många
pojkar som flickor. Tillgången till och intresset för datorgrafik är, om man får tro enkäten, stor både bland flickor och pojkar under hela skolåldern. Bland dem som verkligen
går in för datorer på sin fritid, tycks däremot pojkarna vara i majoritet.
Ser man till hela materialet, bekräftas den allmänna föreställningen att flickor är mer
intresserade av att måla och teckna än pojkarna och att pojkarna sitter mer framför dato-
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rer och gör bilder än flickor. Flickor tycks använda kameran något oftare än pojkar, men
skillnaden på detta område är inte särskilt stor. Kanske skulle utfallet av undersökningen sett annorlunda ut om de deltagande lärarna gett eleverna i uppgift att, i stället för
teckning, målning och collage, arbeta med bildprogram på datorer. Det är sannolikt att
pojkarna då skulle legat bättre till. Å andra sidan hade det vid värderingen av resultatet
funnits risk att de fortfarande stora skillnaderna i fråga om datorkompetens överskuggat
sådant som bildens formspråk och den skapande processen.
Pedagogiskt tyder undersökningen på att en mer varierad undervisning, med större utrymme för de nya bildmedierna, bör ha större utsikter att fånga pojkarnas intresse och
därmed få dem att ta sig ur den motivationssvacka som tycks drabba många pojkar som
kämpar med att erövra bildspråkets grunder. Den återhämtning av flickornas försprång
som till viss del sker under de senare åren i grundskolan, kan också tyda på att pojkarna
vid inträdet i det konventionella utvecklingsstadiet behöver en annan metodik än de lägre klassernas ganska fria skapande (Gardner, 1989a, s. 299). Med tydligare mål, effektivare gensvar och ett förbättrat hantverkskunnande borde även pojkarna kunna uppfatta
bildarbete som lärorikt - inte bara avkopplande.

7.5. Jämförelse profilklasser I vanliga klasser
En av våra målsättningar med studien har varit att studera sambandet mellan elevers
prestationer och undervisningens villkor. Förutom den typ av data som redovisats ovan,
var vi intresserade av information som belyser vad barn och ungdomar kan uppnå under
optimala betingelser. Vi ville dessutom undersöka om det instrument vi utvecklat för
portföljvärdering är tillräckligt känsligt för att avläsa de skillnader som kan finnas mellan vanliga klasser under ett visst skolår och profilklasser, dvs. klasser som arbetar under särskilt gynnsamma villkor. Intresset kom att riktas mot Stockholms Bild och Formklasser (kap. 4.5).
Jämförelsen mellan profilklasser och vanliga klasser gav inledningsvis resultat som
motsade de intryck vi fått när vi besökte skolorna. Vi fann som väntat stora skillnader
mellan år 5 och år 9, men skillnaden mellan profilklasser och vanliga klasser inom respektive skolår föreföll vara obetydlig när vi såg till undervisande lärares värderingar av
de egna eleverna. Statistiken antydde till och med att eleverna i profilklassen under det
femte skolåret låg sämre till på processkriterier än elever i vanliga klasser. En närmare
granskning visade emellertid att lärarna i profilklasserna var betydligt strängare i sina
omdömen än lärare som kom på besök från andra skolor. Den genomsnittliga skillnaden
över olika kriterier mellan undervisande och medbedömande lärare var hela två skalsteg. Skillnaden påverkades inte nämnvärt av vilket skolår eller kriterium som granskades.
Resultatet visar på svårigheterna med att göra kunskaps- och kriterierelaterade värderingar. Trots att våra kriterier och nivåer är förhållandevis väl definierade, visar det sig
att den referensram som läraren skaffat sig genom tidigare erfarenheter spelar in vid
bedömningen. Det är troligt att det finns ett normrelaterat inslag vid all värdering. Lärarna vid Stockholms Bild och Formklasser hade en annan referensram, andra "fall" och
"exempel" att jämföra med (Molander, 1993), än övriga lärare. Detta gjorde att de tolkade de verbala nivåbeskrivningarna på annorlunda sätt. Kanske skulle de båda lärarkategorierna kommit närmare varandra i sina bedömningar om de haft tillgång till elev-
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portföljer som exemplifierar olika temaarbeten under ett visst skolår och visar hur dessa
bedömts av olika lärare. Ett syfte med CD-ROM-skivan som vi tagit fram är att ge lärare fler referenspunkter för sina omdömen och därmed minska risken för
"hemmablindhet". De exempel som presenteras där får dock ett bestående värde först
när de tjänar som utgångspunkt för en fortlöpande dialog mellan kollegor, inom och
mellan skolor, om kvaliteter i elevernas skapande arbete.
För att på ett meningsfullt sätt jämföra profilklasserna med vanliga klasser slog vi för
varje klasspar samman den undervisande lärarens och medbedömarens skattningar.
Detta innebar att profilklasserna hamnade cirka ett steg högre än vad de skulle gjort om
man bara såg till den undervisande lärarens bedömning, medan de vanliga klasserna
hamnade cirka ett steg lägre än vad de annars skulle gjort (Figur 7.11-12).

Figur 7.11. Medianvärden för profilklass, år 5. Skattade av undervisande lärare och medbedömare.
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Figur 7.12. Medianvärden för profilklass, år 9. Skattade av undervisande lärare och medbedömare.
Kriterier: 1. Förverkligande av intentionen, 2. Färg, form och komposition. 3. Hantverksskicklighet.
4. Undersökande arbete. 5. Uppfinningsförmåga. 6. Förmåga att utnyttja förebilder. 7. Förmåga till
självvärdering. 8. Sammanfattande omdöme.

Figurerna 7.11-12 visar på stora faktiska skillnader mellan profilklasser och vanliga
klasser. Det är inte förvånande att skillnaden i år 5 är störst på kriteriet "Färg, form och
komposition", eftersom uppgiften i profilklassen bland annat hade till syfte att träna
komposition, uppbyggnad, riktningar, horisont och djup. Linoleumtryck som teknik,
liksom analysuppgifter och förstudier, lade dessutom upp till en genomtänkt idé om hur
ljusa och mörka partier, rastrerade och heltäckta fält, osv. skulle samverka.
Mer anmärkningsvärt är det relativt begränsade försteget på processkriterier. Även detta
kan till viss del ha samband med uppgiftens natur. Linoleumtryck inbjuder inte novisen
på området att improvisera, ta risker, arbeta om, osv. Å andra sidan, kan de lägre omdömena på processkriterier spegla ett stadium i elevernas utveckling. Läraren kommenterade själv vid ett tillfälle: "Jag tyckte förut att mina elever ofta låg i nivå med gymnasieelever, men nu sedan jag fått erfarenhet av portföljvärdering och börjat se mer till
elevernas arbetsprocess har jag insett att de trots allt bara går på mellanstadiet." En jämförelse mellan figurerna 7.11-12 visar att eleverna i år 5, profilklass, kanske snarare ligger i nivå med elever i vanliga nior vad avser både produkt- och processkriterier. Men
inte heller vanliga nior har tillägnat sig det självständiga arbetssätt eller den förtrogenhet
med bildskapandets villkor som processkriterierna avspeglar. Detta är förmodligen något som måste växa fram över lång tid och som kräver de förutsättningar som Stockholms Bild och Formklasser försöker skapa, bl.a. genom att "barnen ges både tid och
möjlighet att fördjupa sig i och slutföra sitt arbete" och genom att lärarna, som arbetar i
halvklass, "för ständiga samtal kring elevernas arbeten under arbetsprocessen".
Figur 7.12 visar att ambitionerna burit frukt. Vid grundskolans slut är skillnaden dramatisk mellan bild- och formklassen och en annan nia på en skola i samma stadsdel. En
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skillnad av denna storleksordning kan knappast förklaras enbart av att Stockholms Bild
och Formklasser rekryterat elever med intresse och fallenhet för bildarbete. En jämförelse med Figur 7.1 visar att omdömena ligger i nivå med dem som ges elever i gymnasieskolans estetiska program. Jämförelsen är dock något missvisande, eftersom man får
anta att gymnasielärarna är lika stränga i sin bedömning som läraren i profilklassen. Det
innebär att den "korrigering" vi infört genom att väga samman profillärarens och en
vanlig lärares omdömen inte längre blir relevant. Drar vi konsekvenserna av detta, blir
slutsatsen att profilklassen i nian ligger cirka ett skalsteg under gymnasieeleverna på
samtliga kriterier, utom beträffande det sammanfattande omdömet där skillnaden är
större.
Detta är inget dåligt resultat! Läraren i profilklassen, år 5, säger: "Jag tror att oavsett
vilka elever vi tar in så kommer de att utvecklas i bild och i ett mer undersökande arbetssätt." Resultatet av vår undersökning visar att den skapande förmågan har goda
möjligheter att utvecklas i skolan, bara den ges gynnsamma betingelser. Detta gäller inte
bara om elevernas förmåga att gestalta vad de har i tankarna, använda bildens formspråk
samt behärska material och tekniker. Erfarenheterna från Bild och Formklasserna visar
också - och framför allt! - på möjligheterna att i skolan utveckla den förståelse och förtrogenhet med det skapande arbetets villkor som kommer till uttryck i processkriterierna. Mot bakgrund av de delvis oroande resultat vi i övrigt kommit fram till, finns det
skäl att fråga sig om och hur mer gynnsamma betingelser för utveckling av skapande
förmåga kan skapas för alla elever i grund- och gymnasieskolan. Den självprövningen
angår inte bara ämnet Bild utan bör också omfatta alla andra kunskapsområden i skolan.
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8. Elevbeskrivningar
Skolverkets utvärdering av skolan 1998 syftar inte bara till att presentera en aktuell lägesbeskrivning. Den har också till syfte att utveckla metoder för att utvärdera skolan,
både på nationell och lokal nivå, dvs. i kommuner och på enskilda skolor. Ett bärande
motiv för delprojektet om elevers skapande förmåga har varit en önskan att återföra
kunskap och erfarenheter till lärare på ett sätt som underlättar för dessa att utvärdera det
egna arbetet. Redan i rapportens första kapitel diskuterade vi hur vår forskning, och särskilt dess modell för kollegial medbedömning, kan bidra till den dialog kring "exempel"
och "fall" som vi menar utvecklar en yrkesutövares kompetens. Vi skall här åter knyta
an till denna tankemodell.
Donald Schön (1983) tar, i The Reflective Practioner, upp forskningens möjligheter att
utveckla en yrkeskårs kompetens. Han är kritisk till försök att "vetenskapliggöra" en
profession genom att betrakta yrkesutövningen som tillämpad vetenskap. En lärare som
undervisar har visserligen användning av insikter i, till exempel, psykologi och sociologi. Men varken vetenskaplig kunskap eller tidigare erfarenheter förser henne med enkla
handlingsregler. Hur vet läraren då hur hon skall bära sig åt i en konkret situation?
Schöns svar, som vi berört tidigare (kap. 1.2), är att hon bygger upp en repertoar av
exempel som hon utnyttjar sig av för att tolka varje ny situation som kommer upp. Även
om varje situation är unik, ser hon den som något hon redan införlivat i sin repertoar.
När hon väl känt igen situationens utmärkande drag, kan hon handla som hon gjorde i
den tidigare situationen. Hela denna process av att se som och handla som försiggår
normalt utan att personen själv är medveten om den. Det är först i det ögonblick hon
medvetet börjar reflektera över hur den nya situationen liknar och skiljer sig ifrån tidigare situationer av liknande slag som hon, med Schöns terminologi, blir en reflekterande praktiker.
En av forskarens uppgifter är, enligt Schön, att fungera som repertoarbyggare. Den
forskning han har i åtanke tjänar till att samla in och beskriva exempel som lämpar sig
för reflektion över den egna praktiken. En praktikers kompetens grundar sig, enligt
Schön, till väsentlig del på omfånget och variationen av den repertoar av exempel som
hon har med sig i bagaget när hon ställs inför nya situationer. Sådana exempel eller fallbeskrivningar används ofta i utbildningen inom etablerade professioner som advokater,
läkare och företagsekonomer. De använda fallen är emellertid ofta skrivna "med facit i
hand", påpekar Schön. De förmedlar ingen förståelse av de överväganden som gjorts på
vägen. De bästa fallen, enligt Schön, är sådana som inte bara beskriver en situation och
hur den hanterades utan också visar på hur aktörerna resonerade.
I bifogade CD-ROM-skiva har vi valt ut fyrtiosex elevportföljer som representerar skilda skolår och skolformer, pojkar/flickor, olika kompetensnivåer samt en variation av
material och tekniker. Elevbeskrivningarna består i regel av en bakgrund om eleven och
det tema hon eller han arbetat med. Därefter kommer eleven själv till tals genom kommenterade utdrag ur loggbok och videobandade intervju. Till sist redogör vi för hur arbetet bedömts i form av en "profil" av värden på samtliga kriterier, med den undervisande lärarens och medbedömarens motiveringar av sina omdömen.
Vi har i första hand valt ut exempel där undervisande lärare och medbedömare är överens (mindre eller lika med två stegs skillnad i det sammanfattande omdömet). Grant
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Wiggins (1993; 1998) tillhör de utvärderingsexperter som lägger stor vikt vid att kriterier och prestationsnivåer förankras i konkreta exempel som professionella bedömare
anser befinner sig på en bestämd nivå. Öppet redovisade nivåbeskrivningar är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för en god bedömning och ett effektivt gensvar, anser han. För att förstå vad som menas med de verbala beskrivningarna, måste såväl bedömare som elever se hur de kommer till uttryck i faktiska arbeten. Detta påstående
stämmer väl överens med Donald Schöns (1983) och - i Sverige - Bengt Molanders
(1993) analys av den professionella kunskapens natur.
Schön (1983) lägger dock till ytterligare en dimension när han betonar att lösningen av
ett problem, dvs. i vårt fall bedömningen av en elevportfölj, inte är given från början.
Portfölj värdering kan bäst beskrivas som en komplicerad tolkningsprocess där elevens
arbete relateras till innebörden av bestämda kriterier och en förståelse av elevens intentioner. Den modell för kollegial medbedömning som vi presenterade i det första kapitlet
(1.6) skapar, menar vi, de förutsättningar som krävs för att man som lärare skall utveckla sin kompetens att bedöma och ge elever gensvar på deras arbeten. De exempel vi
presenterar nedan, och framför allt i vår CD-ROM-skiva, kan liknas vid de fallbeskrivningar som förekommer i utbildningen av läkare, advokater och företagsekonomer. Och
i likhet med de senare, fungerar elevbeskrivningarna bäst när de tas som utgångspunkt
för ett professionellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte och konfronteras med belysande
exempel från den egna praktiken.
Wiggins (1998) medger att ett urval exempel kan vara hämmande, men det beror i så
fall på att kriterierna är olämpligt valda eller exemplen är för fåtaliga och för lika. Alla
har inte samma självförtroende som Bob Dylan när han, vid en konsert i England 1966,
blev utbuad och kallad "Judas" svarade: "I don't believe you", varpå han vände sig till
bandet och väste: "Play fucking loud!" Publiken var inte beredd att acceptera hans
övergång från akustisk gitarr till elektrifierad rockmusik (Dylan, 1998). Vi har själva
intervjuat konstnären Carl Johan de Geer som menar att inom samtidskonsten är
"tänkandet viktigare än handens gärning" (L.L.: intervju, 2 sept. 1998): "Man måste
kunna tänka, komma på ett väsentligt koncept - inte måla av eller åstadkomma en perfekt komposition på en slät yta." Hantverksskicklighet är inte längre nödvändigt. Man
kan, som till exempel Dan Wolgers gjort, hyra in folk som gör jobbet. Ja, de Geer - som
själv är en duktig tecknare! - ansåg att skicklighet i att teckna är närmast hämmande för
en konstnär i dag.
Både Dylan och de Geer tar avstånd från traditionella sätt att gå tillväga; deras syfte är
att åstadkomma större verkan. För dem som är vana vid vissa accepterade procedurer
kan dessa brott mot etablerade konventioner kännas omskakande och hotfulla. Men
brotten åstadkoms för att tjäna ett högre mål, nämligen att produkterna av det skapande
arbetet skall nå fram och kännas angelägna. Dessa båda exempel, som ytligt sett befinner sig långt ifrån skolans vardag, illustrerar vikten av att elevers produkter bedöms utifrån deras egen särart, vilket förutsätter kännedom om elevernas intentioner. Varje
standardiserat förfarande för avbildande, komposition eller uttryck riskerar nämligen att
fastna i stelnade former som skymmer sikten för vad eleverna "har i tankarna".
Den andra situation i vilken exempel kan verka begränsande uppstår om dessa är för få
och alltför enahanda (Wiggins, 1998). Det är viktigt att de valda exemplen uppvisar en
sådan variationsrikedom att de inte leder till ett mekaniskt efterapande. De bör visa på
skilda sätt att åstadkomma ett gott arbete. Endast med ett sådant urval uppmuntras ele-
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verna att överväga nya, kanske till och med otraditionella, medel för att förverkliga sina
intentioner.

Figur 8.1. Principer för urval av elevbeskrivningar

Figur 8.1 illustrerar några av de principer vi använt för urval av elevportföljer. "Olles
fotoutställning" och "Evas lerfigur" är exempel på arbeten inom skilda genrer, "Evas
lerfigur" skiljer sig från "Olles självporträtt" av samma anledning, men dessutom kan de
(antar vi) användas för att illustrera skilda prestationsnivåer. "Olles självporträtt" och
"Annas klädskisser" kan sägas representera skilda intentionstyper, dvs. eleverna har haft
skiljaktiga saker i tankarna när de gjort dem. Olle har, antar vi, velat att porträttet skall
säga något om vem han är, det skall vara uttrycksfullt. Annas avsikt har varit att sy en
uppsättning kläder som passar till olika sociala begivenheter. Exemplen är också valda
så att både pojkar och flickor finns företrädda. Slutligen är varje elevportfölj bedömd
med hänsyn till skilda kriterier, både processkriterier (som i figuren) och produktkriterier. Skolåret och skolformen ingår givetvis också bland de former av variation som vi
eftersträvat.
I den CD-ROM-skiva som bifogas rapporten ingår fyrtiosex elevbeskrivningar, med två
elever från varje klass som deltagit i studien (med undantag av profilklasserna, ur vilka
vi valt ut tre elever från vardera klassen). Vår strävan har varit att ur varje klass välja ut
en flicka och en pojke. Sex inslag återkommer i varje elevs "portfölj": (1) En bakgrund
om skolan, läraren, eleven och vad det aktuella temaarbetet handlat om; (2) Elevens
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bildkollektion, dvs. skisser, förstudier, färdiga arbeten; (3) Elevens loggbok; (4) Utdrag
ur en videobandad intervju med eleven; (5) Förebilder som eleven uppgett att hon använt sig av; (6) Ett schema (se kap. 5.1) som visar hur eleven bedömts på skilda kriterier
av den undervisande läraren, den medbedömande läraren och - i förekommande fall - en
medbedömande student.

Figur 8.2. CD-ROM-skivans struktur
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Figur 8.2 visar hur CD-ROM-skivan är upplagd, dvs. vilken "struktur" den har. Efter en
kort introduktion med skivans titel m.m., slussas användaren in i entrén där hon kan
välja mellan olika gallerier: "Skolår 2", "Skolår 5", "Skolår 9", "Gymnasieskolan" eller
"Profilklasser". På fondväggen hänger ett antal, ofta färgglada "tavlor" som är avsedda
att fånga besökarens intresse. Varje "tavla", som vanligen utgörs av ett bildutsnitt, är
länkad till en elevportfölj. Efter en stunds fri lek i olika gallerier, antar vi att brukaren
går till informationsdisken (knappen "Information") för att få veta mer om projektet, om
vad som ingår i en elevportfölj och för att få en orienteringskarta motsvarande den i Figur 8.2.
Genom skivans "Bibliotek" kan besökaren hitta ännu en ingång till elevernas portföljer.
Hon kan gå till "Kriterier" för att få en verbal beskrivning av de sju produkt- och processkriterier, jämte sammanfattande omdöme, som undervisande lärare, medbedömande
lärare och bildlärarstuderande tillämpat för att bedöma elevernas portföljer. Här återges
också de nivåbeskrivningar som ingår i lärarhandledningen (kap. 5 ovan). Genom skivans "Exempelsamling" kan besökaren välja elevportföljer som illustrerar olika nivåer i
fråga om dels det sammanfattande omdömet, dels vart och ett av de sju produkt- och
processkriterierna. Här åskådliggörs i bild de kunskapskvaliteter som vi i rapporten försökt fånga i ord och siffror. För att något begränsa alternativen, har vi låtit den undervisande lärarens skattningar av elevernas nivå bestämma vart besökaren hamnar. Vi har
dock, som framgått ovan, undvikit exempel där lärarens omdöme kraftigt avviker från
en eller flera medbedömares.
Genom att de utvalda elevernas bildkollektioner ges en rik inramning i form av bakgrundsdata, loggboksutdrag, videobandad intervju och förebilder, ger vi brukaren av
CD-ROM-skivan en möjlighet att bilda sig ett eget omdöme om varje portföljs kvaliteter. Hon kan sedan jämföra sin bedömning med de omdömen på olika kriterier som avgivits av lärare och studenter. Vi har under knappen "Värdering" även lagt in medianvärden för skolåret på samtliga kriterier, så att skivans användare snabbt kan se hur en
elev "ligger till" jämfört med andra elever i samma ålder. Av etiska och principiella
skäl, har vi avstått från att ta med portföljer som utmärker sig främst genom avsaknaden
av de kunskapskvaliteter som beskrivs under olika kriterier. Tack vare att exemplen
spänner över ett brett spektrum av åldrar och år i skolan blir det ändå möjligt att identifiera olika steg på vägen från novis till expert.
Med denna ganska omfattande introduktion till elevbeskrivningarna i bifogade CDROM-skiva, har vi velat visa att de valda exemplen inte bara utgör illustrationer till det
som redan sagts och som kan utläsas av vår beskrivning av kriterier och kompetensnivåer. Elevbeskrivningarna är, ur epistemologisk synpunkt, nödvändiga för att läsaren
skall förstå och kunna dra didaktiska implikationer av vad vi kommit fram till. Vi motsätter oss den platonska uppfattning, som fortfarande lever kvar, att bilden är en andra
rangens kunskapskälla eller en blek återspegling av idévärlden!
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