
Lärarhögskolan i Stockholm 
Institutionen för samhälle, kunskap och lärande 

Examensarbete 10 p 
Utbildningsvetenskap 
Examensarbete inom det allmänna utbildningsområdet (41–60 p) 
Vårterminen 2007 
Examinator: Margaret Obondo 
English title: A variety of teachers conceptions of qualitative assess-
ment  

 
En variation av lärares 
uppfattningar om kvalita-
tiv bedömning   

Marie Garcia Bermejo och Susan Sommarlund



  
En variation av lärares uppfattningar 
om kvalitativ bedömning 

Marie Garcia Bermejo och Susan Sommarlund 

Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att undersöka vad kvalitativ bedöm-
ning av kunskaper och färdigheter innebär för lärare samt att hitta varia-
tioner i dessa uppfattningar. För att nå vårt syfte har vi använt intervju 
som metod med en fenomenografisk ansats. Vi har intervjuat tre lärare i 
en skola som undervisar i år 8 och år 9. Vi har utgått från aktuell forsk-
ning. Utifrån denna forskning har vi format en analysmodell som vi an-
vänder som en teoretisk ansats i slutresultatet. Som slutresultat kan vi 
konstatera att lärarna lägger olika värdering och innebörd i begreppen 
betyg och bedömning. Betyg står för likvärdighet och rättvisa och be-
dömning står för ord och fria tolkningar. Vidare konstaterar vi att den 
summativa och kvantitativa bedömningen används för att säkerställa lik-
värdighet och rättvisa. I resultatet kan vi även utläsa att den kvalitativa 
bedömningen ses som summativ i slutändan.  

Nyckelord 
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A variety of teachers conceptions of 
qualitative assessment 

The aim of this study is to examine what qualitative assessment in education means to 
teachers and to find a variety in these conceptions. To reach our purpose we have used 
interview as a method with a phenomenographic approach. We have interviewed three 
teachers, one in eight and two in ninth grade in one school. We have used up-to-date 
research as a base in our study. We have developed from current research a model for 
analysis which we use as a theoretic approach when we report our results. We can estab-
lish as a result that teachers place different values and meanings in the conceptions 
grades and assessment. Grades have meanings as equivalence and fairness and assess-
ment stands for usage of words and more liberate interpretations. We can also establish 
that summative and quatitative testingmethods are used to certify equivalence and fair-
ness. Furthermore our results also indicates that even if formative assessment is used the 
product is a summative one. 

Keywords 

Assessment, equivalence, fairness, quality, knowledge.   
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1. INLEDNING 

Bedömning och betyg är ett hett debatterat ämne i dagens svenska samhälle. Externa tycka-
re och tänkare vädrar sina åsikter i massmedia men även inom skolans värld pågår diskus-
sioner och reflektioner mellan de interna aktörerna. Vid regeringsbytet 2006 indikerade 
utbildningsminister Jan Björklund att bedömning och betyg var en av de frågor som skulle 
vara i fokus. Under vår lärarutbildning har vi fått några inblickar i den problematik som 
bedömning och betygsättning innebär. Vi vill veta mera om hur lärare gör konkret när de 
bedömer och betygssätter. Samtidigt ville vi tillföra något nytt till diskussionen. Precis som 
många andra lärarstuderande ville vi skriva något originellt. Vi ville inte tänka om något 
som någon forskare tidigare tänkt, utan gå vidare från tidigare befintlig forskning. Efter att 
ha läst en del om svensk forskning om bedömning och betyg hittade vi vår utgångspunkt 
för vårt syfte. Några av de problem läraren står inför vid bedömning och betygssättning 
handlar om begrepp som kunskap, likvärdighet, rättvisa och kvalitet.  

2. BAKGRUND 

På 1990-talet förändrades skolsystemet i Sverige. Från att ha varit ett regelstyrt system 
skulle nu skolan styras med hjälp av ett målrelaterat system. Vidare infördes en ny läroplan 
och ett nytt betygssystem som grundade sig på andra principer än det tidigare normrelate-
rade betygssystemet. Omställningen var total. Omställningen initierades av utbildningspoli-
tiska krafter och stöddes av den forskning med kvalitativa förtecken som även innebär en 
ny syn på lärandet. Den forskningen bedrevs främst av den sk. Göteborgs-gruppen, där 
Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö (1977) var frontfigurer. Kunskapsbegreppet fick en 
ny definition och synen på inlärning innebar ett nytt perspektiv där man mer fokuserar på 
den kvalitativa förändringen i sättet att uppfatta omvärlden. (Selghed 2004, s 16). Beto-
ningen på kunskapens kvalitativa aspekter i stället för kvantitativa börjar inta en mer cen-
tral position . Det svenska skolsystemet på 1960-talet präglades av en hur-kultur, dvs meto-
der för undervisning betonades. Detta påverkade även betygssystemet där fokuseringen på 
hur betygssättningen skulle ske istället för vad – dvs vilken kunskap som skulle vara viktig 
(Selghed 2006). 

Selghed (2004) skriver att kvalitet är ett motsägelsefullt begrepp. Det används i olika sam-
manhang och med olika innebörd. Skolverket (2001, s 22) använder begreppet kvalitet i 
betygskriterierna med två innebörder, ”Användningen av kvalitet som begrepp för att ange krav på 

kunskaper har således en dubbel innebörd: kvalitet står både för en artskillnad (sort) och en gradskillnad (vär-

de, halt, lödighet).” Selgheds uppfattning är att om betygskriterierna skall kunna ordnas i en 
värdehierarki borde kriterierna för olika betygssteg spegla artskilda och/eller mycket di-
stinkta gradskillnader i kunnandet (Selghed 2006, s 61). Selghed kopplar detta till ett ex-
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empel ur idrottsvärlden där de kvantitativa målen är att hoppa så högt som möjligt oavsett 
hoppstil. I nuvarande betygssystem, där de kvalitativa målen skall vara avgörande för vilket 
betyg eleven får, är det i första hand inte hur högt man hoppar utan höjden är satt till 
140cm. Det som sedan bedöms är vilka strategier man använder för att hoppa. Den elev 
som hoppar 140cm får godkänt medan en elev som använder sig av sax- och dykstil får 
välgodkänt. Den elev som kan växla mellan sätt-, kalifornisk-, sax-, dyk- samt flopstil får 
då mycket väl godkänt. Kopplat till skolans värld kan man säga att om eleven behärskar 
olika sätt att lösa en och samma uppgift visar man tecken på högre kvalitet jämfört med den 
kvantitativa synen där eleverna får svårare uppgifter som underlag för bedömning och be-
tygssättning. Tsagalidis i Pedagogisk bedömning ( 2006) menar att vid tolkning och kon-
kretisering av nationella kriterier blir betydelsen av ordet ”kvalitet” central. Det verb som 
används t ex ”tillämpa” blir ett verktyg för läraren och vid tolkning av kriterier kan inne-
börden bli olika. 

Nihlfors och Wingård (2005) resonerar kring begreppet kvalitet och menar att kvalitet är ett 
av de svåraste orden att definiera. Vi lägger in olika definitioner och värderingar och i vår 
vardag kanske kvalitet betyder att bli sedd och respekterad som människa. ”Kanske är god 

kvalitet att alla gör sitt bästa, har höga förväntningar på det som skall åstadkommas och är beredda att hela 

tiden följa upp och utvärdera det som tillsynes sker och härigenom ökar förståelsen och hitta förklaringar till 

””varför”” och därmed öka beredskapen att förbättra?” (s 53). Enligt författarna kan kvalitet inom 
skolvärlden vara att skolan tydligt arbetar i riktning mot läroplanernas mål att sträva mot. 

Carlgren (2002) anser att den senaste betygsreformen fått stora konsekvenser för betygs-
sättande lärare. Många uppfattade införandet av en ny läroplan och ett nytt betygssystem 
som att hela läraruppdraget i grundskolan förändrats. Den huvudsakliga kritiken mot det 
tidigare normrelaterade betygssystemet handlade om bl a att syftet med betygen var att 
rangordna elevernas prestationer, att betygen inte klart visar vad eleven behärskar kun-
skapsmässigt samt att man upptäckt tendenser till betygsglidning i senare årskurser (Selg-
hed 2004, s 16). Betygsglidning innebär att betygssättningen blir missvisande eftersom 
lärare justerar betygen inför slutbetyget i år 9. 

Det tidigare normrelaterade betygssystemet var grundat i en kvantitativ kunskapsuppfatt-
ning där kunskapen bygger på liksom byggstenar. Den nya kvalitativt inriktade synen byg-
ger på en mer kognitiv och konstruktivistisk syn på kunskap (Selghed 2004 s 23), dvs att 
kunskapsbildningen sker inom individen. Det nya betygssystemet ställde andra krav på 
bedömande lärare än det tidigare normrelaterade betygssystemet. Detta skall därmed även 
speglas i betygssystemet. Men det var inte självklart att lärarna gjorde samma tolkningar 
som de personer som utarbetat det nya systemet gjorde (Selghed 2004 samt Selghed 2006). 
Lindensjö & Lundgren (2005) beskriver de arenor där skolans verksamhet sker. Den kom-
plexa verklighet där skolan skall verka i består av paradoxer. Skolans verksamhet skall 
både vara beroende och oberoende av samhället. Denna paradox innebär att det blir en 
gräns mellan planering av utbildning och genomförande av utbildning. Planeringen sker på 
formuleringsarenan som man kort kan beskriva är den arena där politiker verkställer demo-
kratiska beslut. Dessa beslut skall sedan verkställas på realiseringsarenan där pedagoger 
och elever skall genomföra dessa beslut och intentioner. Lindensjö & Lundgren menar att 
avståndet mellan arenorna till stor del skapar de problem som finns inom skolan idag. På 
formuleringsarenan skrivs styrdokument som innehåller de politiska intentionerna som se-
dan lärarna tolkar på realiseringsarenan utifrån sina pedagogiska värderingar. 
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2.1 Internationellt perspektiv 
I många anglosaxiska länder finns inte läraren med vid bedömning av slutresultat. Bedöm-
ning av provresultat sker av externa och oberoende bedömare. USA och Sverige är två av 
de få länder där läraren ensam har rätt att bedöma och sätta betyg. Selghed (2006) noterar 
att det finns en likhetspraxis vad gäller bedömning trots de olika kulturella skillnaderna och 
de olika syftena med bedömning. Lärare använder en uppsjö metoder och perspektiv vid 
betygssättning och uttalar även olika syften med betyg. Lärare efterfrågar nya former för 
bedömning och speciellt med subjektiva inslag eftersom dessa bedömningsformer anses ge 
en mer heltäckande bild av elevens kunskaper. Subjektiva inslag kan bestå av personliga 
egenskaper t ex flit. Man är även medveten om att i dessa nya bedömningssituationer där 
läraren får en starkare roll kan eleven uppfatta detta som att underlaget till bedömningen 
blir mer osynligt och kanske innefattar andra aspekter än de rent kunskapsmässiga (Selghed 
2006). 

Tholin (2006) menar att det i Sverige alltid funnits en politisk enighet om användningen av 
betyg som urvalsinstrument till högre utbildningar. I andra länder kompletteras betygen 
ofta med examensprov eller antagningsprov. Detta innebär att man i Sverige ger en hög 
tillit till lärarens kompetens att betygssätta samt att förutsättningarna för betygssättning 
skall bli rättvisa och likvärdiga.  

Black (1998) diskuterar i sin forskning kring begreppen bedömning och betyg i termerna av 
formativ och summativ bedömning. Han menar att dessa har olika syften och att detta är 
grundläggande. I skolan skall elevens lärande befrämjas och Black menar att detta inte görs 
med den summativa bedömningen. Däremot kommer det alltid att finnas behov av bevis på 
genomgången utbildning. ”Assessment and testing are important guard posts on the boundary between 

the internal work of schools and the public interest in control of that work.” (Black 1998, s 154). 

Bedömning (eng.assessment) är hela den process som läraren arbetar med när han bildar 
sig en uppfattning om elevens totala utveckling, dvs  kunskapsmässigt, språkligt, socialt 
och känslomässigt. Syftet är att få en heltäckande och nyanserad bild av eleven. Bedöm-
ning är ett begrepp som inkluderar betygssättning. Prov (eng. testing) är förankrat i den 
psykometriska traditionen med hög reliabilitet och standardiseringar (Selghed 2004, s 80). 

Gipps anser att två frågor måste besvaras när man diskuterar bedömning. Vad är syftet med 
bedömningen och vilket lärande vill vi uppnå? Själv menar Gipps att bedömningens hu-
vuduppgift ligger på en professionell grund i skolans värld, dvs att stödja lärandet. Enligt 
Gipps ligger mycket av bedömningsproblematiken i de bedömningssätt som designats för 
andra syften än att stödja lärandet. Dessa bedömningssätt t ex standardiserade prov har vi-
sat sig ha en direkt negativ effekt på lärandet. Gipps menar att mellan de två ytterligheterna 
”of testing to support learning” och ”accountability” finns dagens bedömningssätt med hela 
den problematik som bedömningssätten innebär. Gipps skriver också att vi måste frångå de 
dikotomier som finns mellan ytterligheterna i bedömningssätt och samtidigt inse värdet av 
dessa, dvs i vissa fall är det värdefullt att ha kvantitativ, reliabel och normalrelaterad be-
dömningsgrund medan i andra fall t ex i undervisningssituationer kan det vara värdefullt att 
använda mer kvalitativa och kontextsituerade bedömningssätt med syftet att stödja lärandet 
(Gipps 2002). 
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Wiggins (1998) menar i sin forskning att vi nått ett nytt bedömningsparadigm. I ameri-
kanska skolor frågar nu elever inte om uppgifterna kommer att ingå i provet utan de disku-
terar olika typer av uppgifter i relation till nivåer, dvs eleverna verkar ha en större insikt i 
det nya bedömningssystemet. Självbedömning är ett frekvent använt ord. Genom detta pa-
radigmskifte har man nu gjort det väsentligaste bedömbart och inte det enkelt mätbara till 
det väsentligaste. I samband med denna omvandling efterfrågar lärare nya metoder för be-
dömning. Wiggins har i sin forskning utgått från begreppen ”testing” (prov) och ”assess-
ment” (bedömning). Dessa begrepp anser han är motpoler och han menar även att dessa har 
olika syften. Det centrala i hans resonemang är att syftet med bedömning är att förbättra 
och stödja elevens lärande. Den ideala nivån för denna typ av bedömning är en vision och 
enligt Wiggins måste denna vision bestå i att bedömningens syfte i skolan är att förbättra 
och stödja lärandet. För att förstå hur en vision skall förverkligas ställer han ”testing” och 
”assessment” i relation till varandra i sin forskning.  På detta sätt förtydligas det familjära 
och kända samt det nya och okända. Med detta menas att lärare ständigt jämför den ”nya” 
metoden med den ”gamla”. Genom att använda detta verktyg som en skala i en teoretisk 
ansats kan lärare ifrågasätta och utveckla sina metoder för bedömning och betygsättning.     

2.2 Dagens betygssystem 
Bedömning är hela den process som innefattar en kartläggning av elevens kunskaper. Be-
tygssättningen är enbart en del av bedömningen. Betygssystemet är ramarna för bedöm-
ningen.  
I grundskoleförordningen i §4-7 finns bestämt att betyg skall sättas i slutet av varje termin i 
årskurs 8 och i slutet av höstterminen i årskurs 9. Betygssättning skall göras av läraren. Om 
eleven inte når de mål som lokalt bestämts för ett ämne eller ämnesblock skall betyg inte 
sättas i ämnet eller ämnesblocket. Betygssättning (eng. Grading) är en summativ bedöm-
ning vid en given tidpunkt där kvaliten på kunskapen bedöms (Selghed 2004).  

Ordet betyg betyder enligt Nationalencykopedin en utsaga om eller bedömning av presta-
tioner av olika slag, ofta ett samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod. Ordet 
system betyder enligt Nationalencyklopedin en samling element som hänger samman med 
varandra så att de bildar en ordnad helhet. Betyg står för den benämning som används på 
prestationen i fråga i nuvarande system Godkänd, Väl Godkänd samt Mycket Väl God-
känd. Betygssystem är det system där enligt Selghed (2004) grundskoleförordningen, läro-
plan och nationella kursplaner ingår. Själva ordet består av två delar, betyg och system.  

Det nuvarande mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet är kvalitativt uppbyggt. För att 
kunna göra kvalitativa bedömningar av elevens kunskap fordras att kriterierna på ett expli-
cit sätt beskriver och avgränsar de kvaliteter som skall bedömas. Betygskriterierna finns i 
kursplanerna, men ingår kursplanerna i läroplanen? Enligt Selghed (2004, s 75) ingår inte 
kursplanerna i läroplanen vilket innebär att lärare inte måste följa dessa. Kursplanerna finns 
till som stöd vid utformning av lokala betygs- och bedömningskriterier. Enligt Selghed 
tolkar lärarna kursplanerna som styrdokument och följer dessa istället för att använda dem 
som råd och vägledning. 
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Enligt Lpo 94 finns det mål att uppnå samt mål att sträva emot. Mål att sträva emot anger 
inriktningen på skolans arbete. De anger en önskad kvalitetsutveckling i skolan. Mål att 
uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått kunskapsmässigt när de lämnar skolan. 

Det nu gällande mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet har sin grund i dessa principer. 
I Lpo 94 betonas den allsidiga bedömningen av elevens kunskap i förhållande till de krav 
som finns i kursplanen. I kursplanen anges några riktlinjer som kan sammanfattas på föl-
jande sätt. Läraren bör utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper och även 
beakta sådana kunskaper som eleven tillägnat sig på annat sätt än genom aktuell undervis-
ning. Vidare skall läraren använda både muntliga och skriftliga underlag som eleven visat 
fram (Selghed 2004 samt Selghed 2006). 

Det finns en begreppsförvirring gällande mål och kriterier. Eftersom lärare uppfattar mål att 
uppnå som motsvarighet för nivån godkänd kan man fråga sig vad som skiljer mål från 
kriterier. Enligt Selghed (2004 s 78) förefaller skillnaderna mellan måltyperna oklar och 
mellan mål och kriterier förvirrande. Vi uppfattar det såsom Selghed (2004) att målen skall 
styra undervisningen och betygskriterierna vara ett stöd vid betygssättning. 

Några av de centrala termer som vi använder i denna uppsats är ”normativ” samt ”kriterie-
relaterad” bedömning (Selghed 2006). Även Black (1999) refererar till dessa begrepp och 
benämner dem ”norm referenced principles” och ”criterion referenced principles”. Kriterie-
relaterade mätningar syftar till att bestämma om en egenskap eller förmåga föreligger eller 
inte. Det gäller alltså att fastställa elevens prestationer i förhållande till en eller flera på 
förhand fastställda mått (Selghed 2004, s 36) (Black 1999). Huvudsyftet är alltså inte att 
jämföra individer utan att konstatera om individen behärskar vissa bestämda uppgifter eller 
kunskapsområden. Förutom dessa bedömningsprinciper menar Black (1998) att det finns 
ytterligare en uppsättning bedömningsprinciper. Han kallar dessa för ”domain referenced 
assessment”. Enligt Black (1999) kan man inom varje kunskapsområde definiera kun-
skapskvaliteter som är grund för bedömning, dvs vilket kunnande skall värderas. Dessa 
kriterier utgör sedan utgångspunkten för bedömning. Gipps talar om ”ipsative assessment” 

och denna bedömning kan även kallas för individrelaterad bedömning. Varje individs pre-
stationer jämförs enbart i förhållande till tidigare prestationer (Gipps 2002). 

Det nationella provsystemet omfattar dels nationella prov i engelska, matematik samt 
svenska och svenska som andraspråk. Förutom prov och provmaterial erbjuds för grund-
skolan diagnostiska material.  

Syftet med det nationella provsystemet skall vara att 
- bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna, 
- förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor, 
- konkretisera kursmål och betygskriterier 
- stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning 
- ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på hu-
vudmannanivå och på nationell nivå  

Proven är inte utformade så att de prövar elevens kunskaper mot alla uppställda mål.  

Nuvarande betygssystem fyller två syften. Dels skall betyget spegla elevens kunnande i 
enlighet med kraven i mål och kriterier och dels skall betyget ge besked om eleven i grund-
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skolan nått minikraven som kunskapsmässigt gäller för betygssteget Godkänd (Selghed 
2006, s 92). 

Enligt Selghed ingår grundskoleförordningen, läroplan och nationella kursplaner i betygs-
systemet. Syftet med dokumenten är att ge lärare anvisningar som underlättar en rättvis och 
likvärdig betygssättning. Idag skall lärare arbeta med tre kvalitativt skilda nivåer, Godkänd, 
Väl Godkänt samt Mycket Väl Godkänd.  

Tholin (2006) menar att när betygsbeslutet efter 1994 var fattat kom diskussionerna på 
formuleringsarenan i skymundan. På centralt håll ansåg man att det lokala självbestäm-
mandet blev för stort i det nya betygssystemet och Skolverkets kritik var ett sätt att styra 
upp detta. En del av Skolverkets kritik innefattar att skolor använder avprickningsbara lis-
tor på vad eleverna har lärt sig. 

2.3 Förslag till ny betygsskala samt betyg från 
årskurs 6 
Det nya betygsförslaget innebär en ny betygsskala med sju nivåer, fem steg för godkänt och 
två steg för underkänt. Vidare skall eleverna betygssättas från årskurs 6. Betygssystemet 
skall fortsättningsvis vara mål- och kunskapsrelaterat. Planeringen är att det nya betygssy-
stemet skall införas mellan 2010 – 2013. Arbetsgruppen skall redovisa sina överväganden 
och förslag senast den 15 oktober 2007. Enligt utbildningsminister Jan Björklund i press-
meddelandet från den 14 mars 2007 skall det löna sig att plugga och att det är en rättvise-
fråga för eleverna eftersom betygen skall återspegla hur mycket man lärt sig och fler steg 
ger rättvisare betyg. Ett annat syfte med det nya betygssystemet sägs vara att elever med 
svårigheter upptäcks tidigare, redan i årskurs 6 och då kan få hjälp. Arbetsgruppen skall i 
sitt arbete samverka med berörda myndigheter på skolområdet. De skall även samråda med 
arbetslivet och samhället i övrigt samt med elevorganisationerna. Erfarenheter och kunska-
per från övriga nordiska länder skall tas i beaktande. 

2.4 Nationellt forskningsläge och utgångspunkt  

Selgheds forskning avser att beskriva lärares sätt att erfara dels betygsystemet som feno-
men samt dels hur lärarna säger sig tillämpa detta i skolarbetet. Studien beskriver variatio-
ner i sätten att uppfatta betygssystemet, hur detta tillämpas av lärare i yrkesutövning och 
vad som ska väga in i elevens betyg (Selghed 2004).  I Betyg i skolan (2006) fokuserar 
Selghed på samma frågeställningar. Selgheds forskning har som utgångspunkt att lärares 
betygssättning sker i mötet mellan lärarens sätt att erfara betygssystemet samt vilka elev-
prestationer som lärare betygssätter. Detta handlar alltså om lärarens attityd till betygssy-
stemet samt vilken kunskap läraren anser skall betygssättas.  

Selgheds studie är genomförd fem år efter det nya betygssystemets införande. Selghed re-
dovisar de fyra kategorier av behöriga lärares förhållningssätt till betygssystemet och be-
tygssättningen. Grundläggande för det första förhållningssättet är det som ligger närmast de 
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intentioner som uttrycks i statliga anvisningar angående betygssystemet. Dessa lärare anser 
att betygssystemets svaga punkt är att antalet steg är för få. Med fler steg vore det lättare att 
premiera elever för det arbete de utfört och den kunskapsnivå de uppnått. Dessa lärare för-
söker frångå den kvantitativa bedömningen och istället använda en variation av bedöm-
ningsformer. Lärarna tycker även att det krävs diskussioner för att komma överens om vil-
ken kunskap som skall krävas för de olika betygsstegen. Diskussioner leder till reflektion. 
Förklaringen är att en större variation av bedömningsformer ger en mer allsidig och rättvis 
bedömning (Selghed 2004). 

Det andra förhållningssättet innebär att läraren ser sig som en förvaltare och verkställare av 
statens uppdrag att betygssätta elevernas kunskaper. Regler och riktlinjer anses vara vikti-
ga. Frustrationen leder till ovilja att diskutera och engagemang i kursplanediskussioner på 
lokal nivå. Nationella prov samt läromedel som speglar kunskapssynen används som stöd 
(Selghed 2004).  

Det tredje förhållningssättet innebär att läraren förespråkar personlig utveckling i egen takt 
i en betyglös skola. Det som räknas in i betygsunderlaget förutom kunskaper är beteende-
aspekter av positiv valör. Avståndet mellan Godkänd och Väl Godkänd upplevs så stor att 
det blir ouppnåeligt för en stor grupp elever eftersom VG är en bred mellannivå och för att 
nå MVG måste alla kriterier uppfyllas på alla nivåer (Selghed 2004) 

Lärare som tillhör det fjärde förhållningssättet anser sig kunna sköta betygssättningen själ-
va. Självständigheten leder till att egna regler och principer för betygssättningen utvecklas, 
ofta i strid med officiella anvisningar. Läromedlen, som är självvalda, upplevs som styrin-
strument. Betygssättningen bygger på läromedel, egna mallar, vissa delar av styrdokument 
samt jämförelser elever emellan (Selghed 2004, s177-184). Sammanfattningsvis anser 
Selghed att få av de intervjuade lärarna hade förstått den kunskapssyn som ligger bakom 
läroplanerna. 

Enligt Selghed tycks det märkligt att det normrelaterade betygssystemet tycks kvarleva 
med syftet att fungera som ett urvalsinstrument med flera steg för högre utbildning samti-
digt som det nya målrelaterade betygssystemet har som syfte att markera en gräns dvs har 
eleven nått målen eller ej (Selghed 2004, s 40). Vidare anser Selghed att kopplingen mellan 
läroplan och betygssystem inte är självklar eftersom arbetet genomfördes i två separata 
grupper. Betygsberedningen tillsattes i oktober 90 och Läroplanskommittén i februari 91 
(Selghed 2004, s 71). 

I Selgheds forskning framkommer även krav från lärarhåll på fler betygssteg som enligt 
forskaren tyder på att lärarna anser det lättare att mäta kunskap kvantitativt genom prov. 
Om detta genomförs, menar Selghed att förmågan att bedöma kvalitativt motarbetas efter-
som fokus hamnar på innehållsrelaterade kriterier (2006, s 70). I stället för att undersöka 
alternativa sätt att bedöma kvalitet blir tyngdpunkten att formulera fler kriterier. 

Selghed (2006) diskuterar även den stora variationen i hur lärare upplever betygssystemet. 
Vissa lärare använder mål och kriterier som en naturlig del av undervisningen medan andra 
lärare använder mål och kriterier som ett påtryckningsmedel på eleverna. Betygssystemet 
blir därmed ett disciplineringsinstrument, ett hjälpmedel att få verksamheten att fungera. 

Korp (2003) menar att det finns en tendens mot ett ”nytt provparadigm” där fokus ligger 
mer på att genom självbedömning och bedömning stödja elevens lärstrategier än det tradi-
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tionella bedömandet med prov. Om bedömningen är en integrerad del av undervisningen 
måste den inte enbart mäta utan även stimulera lärandet som är undervisningens syfte. 
Korp (2003) skriver att bedömningsuppgiften har förändrats från att främst summativt kon-
statera resultatet till ett medel att hjälpa elever att förbättra sina lärstrategier, dvs formativ 
bedömning. Den formativa bedömningen innebär en kontinuerlig utvärdering eller själv-
värdering. Den syftar till att stödja och befrämja elevers lärprocesser. Den formativa be-
dömningen är en del av undervisningen och den kan även innefatta elevens självbedömning 
(Lisa Björklund Boistrup i Pedagogisk Bedömning 2006). 

Den summativa bedömningen handlar om rangordning av elevernas prestationer eller be-
tygssättning. Förutom detta innebär summativ bedömning certifikation som kan innebära 
ett slutbetyg, t ex slutbetyg i år 9. Summativ bedömning kan även användas vid differentie-
ring som t ex vid urval till högskoleutbildning. Andra exempel på summativa utvärderingar 
är sådana som syftar till att ge underlag för jämförelse av utbildningskvalitet vid olika sko-
lor, t ex nationella prov (Korp 2003). 

Enligt Viveca Lindberg i artikeln Svensk forskning om bedömning och betyg 1990-2005 
(Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, E-tidsskrift 2005:1) har en stor 
del av den forskning i Sverige som bedrivits om bedömning handlat om olika typer av na-
tionella och internationella mätningar. I elevstudier är den gemensamma nämnaren att be-
dömning görs för andra än för dem själva, mer för att läraren skall ha kontroll och kunna 
gruppera elever samt för information till föräldrar. Elever förknippar bedömning med prov 
och är inte medvetna om när andra former av bedömning görs. I undersökningar fram-
kommer även att lärare föredrar att använda skriftliga prov för att de är lätta att rätta istället 
för att använda prov som kräver kvalitativa omdömen. Enligt Lindberg (2005) är huvudin-
trycket att svensk forskning om bedömning och betyg domineras av psykometriska mät-
ningar, dvs där man tittat på tekniska aspekter och skalor. De undantag hon nämner är bl a 
Selgheds doktorsavhandling, Tholins licenciatavhandling samt Korps licenciatavhandling. 
Mätning innebär enligt Linde i Selghed (2004) att göra en jämförelse mellan en verklig-
hetsmängd, något som finns i en konkret verklighet och en symbolmängd. Verkligheten 
står för elevens kunnande medan symbolmängden är betyget. Betyget anges i en mätskala 
(Selghed 2004, s 35) Strukturkravet vid mätning är att egenskaperna i verkligheten skall 
motsvara egenskaperna i symbolmängden. Entydighetskravet innebär att för en viss verk-
lighetsmängd skall det finns ett mått i symbolmängden i den skala man bestämt sig för 
(Selghed 2006, s 35). 

Enligt Selghed (2004) har forskningen kring bedömning och betyg i Sverige varit begrän-
sad och främst haft fokus på de tekniska aspekterna såsom antal skalsteg och betygsskalans 
utseende. Även Korp (2003) och Lindberg (2005:1, E-tidsskrift) delar denna uppfattning.  

I Pedagogisk bedömning (2006) skriver författarna om perspektivskiftet som innebär ett 
nytt sätt att se på bedömning och dess roll i undervisning. De flesta artiklarna i boken läg-
ger tyngdpunkten på den formativa, lärande bedömningen och tyder på att bedömning för 
lärande är det nya vägledande sättet att se på bedömning. I praktiken kan man dock säga att 
”Det som var tänkt som ett betygssystem med en idé om deltagande målstyrning, förefaller istället ha blivit 

en skola där betygskriterierna och mål att uppnå utgör utgångspunkterna för undervisningen.” (s 246). 

Carlgren deltog i Skolverkets arbete med att utveckla nationella kriterier i grundskolans 
ämnen och skriver i sin artikel om det nya betygssystemets tankefigurer och tänkbara an-
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vändningar (2002). Hon menar att intentionerna i det nya systemet bara till en viss del för-
verkligats. ”Hur det var tänkt” är inte särskilt utförligt beskrivet, kommunicerat, uppfattat 
eller diskuterat. För att ett betyg skall uppfattas legitimt eller trovärdigt måste den bedö-
mande och den bedömde vara överens. Detta ställer nya krav på elevens deltagande och 
innebär en maktförskjutning från lärarens totala kontroll över betygssättningen till en mer 
rättvis bedömning ur elevens synpunkt. Eleven bör få mer ansvar för deltagandet i sin egen 
lärprocess. Carlgren menar att det är svårt för lärare att urskilja bedömning av elevens kun-
skap och vad eleven gör, dvs inte enbart synliga resultat utan även prestationer. För betygs-
sättningen gäller samma premisser, läraren måste idag kunna synliggöra grunderna för be-
tygssättningen. Hon menar även att det måste finnas andra kriterier och mekanismer som 
driver arbetet i skolan än kriterier för bedömning av resultat. Idag har betygskriterierna 
ersatt kursplanerna som grund för planering och innehåll i skolans arbete. Carlgren säger 
också att det finns en obalans mellan uppnåendemålen och strävansmålen eftersom fokus 
ligger på uppnåendemålen. Strävansmålens funktion är knuten till utveckling av undervis-
ningen. Lindberg skriver i Att bedöma eller döma (2002) att införandet av godkändgränsen 
ökade diskussionerna om kunskap i form av kriterier. Grundskollärare hittade stöd i Skol-
verkets kriterier och använde dessa som en modell. Därmed blev uppnåendemålen kriterier 
och fick en kvantitativ karaktär medan strävansmålen stod för en kvalitativ karaktär och 
också svårare att hitta entydiga kriterier för. Carlgren menar att istället för att utgå ifrån de 
nationella kriterierna i planeringen av undervisningen skall läraren låta de nationella krite-
rierna bli en del av undervisningens innehåll. Läraren skall alltså tillsammans med eleverna 
diskutera de nationella kriterierna för att öka elevens inflytande i sitt lärande (Carlgren 
2002). 

Tholins studie (2006) visar att beredskapen och motivationen hos lärare att klara uppgiften 
att lokalt skriva fram betygskriterier inför första betygstillfället hösten -96 i skolår 8 för-
modligen var dålig. Detta kan förklaras med brist på tid för uppgiften, dåliga kunskaper om 
intentionerna med betygssystemet samt avsaknaden av tydliga riktlinjer för implemente-
ringsarbetet. I Tholins studie beskrivs bilden av två typer av lärare. Den ena som varken är 
professionell eller analytisk i sin lärarroll och omfattar den traditionella kunskapsbilden och 
använder betyg som ett sätt att disciplinera sina elever. Den andra bilden är den läraren som 
försöker göra sitt bästa trots brist på erfarenhet och tid. Tholins studie visar att en del skolor 
har tolkat den lokala friheten tom så att de omformulerar centrala styrdokument medan 
andra skolor håller sig så nära formuleringarna som möjligt. I Skolverkets kommentarer 
och råd avseende betyg och bedömning (2001) konstateras att ”Skolornas lokala tolkningar får 

inte strida emot, inskränka eller lägga till krav till de nationella målen” (s 57-58). 

Lärarna i Selgheds studie (2004) säger att en förändring i sättet att se på kunskap och be-
dömning skett och identifierar i vad denna består i, men ger inte uttryck för någon djupare 
förståelse för varför betygssystemet ser ut som det gör. De kopplar inte samman kunskaps-
synen de uttrycker sig uppfatta med hur betygssystemet utformats. I stort sett verkar tän-
kandet kring betyg och betygssystem ske i samma banor som tidigare (Selghed 2004). 

Utifrån dessa studier vill vi fortsätta undersökningen. Vi vill utifrån lärarnas uppfattning av 
betyg och bedömning synliggöra den kunskapsbild som ligger som grund för betygssätt-
ning och bedömning. Vi vill försöka ringa in vad lärare menar när de talar om att en större 
variation av bedömningsverktyg och strategier ger en allsidigare bild. Enligt styrdokumen-
ten skall kunskapens kvalitativa sida bedömas.  
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 

I litteraturgenomgången följer vi samma upplägg som styrt våra intervjuer samt vår resul-
tatredovisning. Vi har delat upp litteraturen enligt de områden vi ringat in vårt syfte med. 

3.1 Lärarens personlighet och yrkesroll vid kun-
skapsbedömning 
Läraren bedömer förutom elevens kunskaper även sin egen undervisning, läraren är med 
andra ord enväldig i betygssättning (Tholin 2006, Selghed 2004, s 89). Selghed (2004) 
skriver att lärare upplever svårigheter att tolka och förstå mål och kriterier och detta påver-
kar självkänslan. Läraren blir osäker i sin yrkesroll (s 193). De externa kraven på läraren 
påverkar yrkesrollen eftersom läraren inte vill framstå som en dålig pedagog utan vill gärna 
godkänna alla elever. Selghed (2004) hävdar att de nya bedömningsformerna där lärarfak-
torn är stor tenderar att osynliggöra bedömningsgrunderna. Detta betyder att lärare tvingas 
använda bedömningsunderlag där skillnaderna i betygshänseende framstår tydligt för ele-
verna och leder till att bedömningsformer med mätbar faktakunskap upplevs mera rätt-
visande (s 194). Lärare upplever att målen och kriterierna inte fungerar som måttstockar 
och använder istället kriterierelaterad bedömning i samband med normrelaterad bedöm-
ning. De verkar inte inse att det är elevens prestationer som skall avgöra hur fördelningen 
kommer att se ut, inte vad som är rimligt eller godtagbart.  

I Skolverkets handlingsplan (2001) för en rättssäker och likvärdig betygssättning poängte-
ras även att lärare känner sig osäkra i sin yrkesroll som bedömare pga tolkningsutrymmet i 
styrdokumenten.  

3.2 Styrdokument 
Skolans styrdokument – skollag, läroplaner och nationella kursplaner har inte vetenskaplig 
karaktär och status. I utformandet av styrdokument finns ofta pedagogikprofessorer inblan-
dade men dessa är alltså inte teorier i en vetenskaplig mening. De uttrycker istället den ide-
ologisk-politiska viljan (Arwedson 2005, s 59). Dessa dokument är de styrdokument som 
läraren i juridisk mening skall följa.  

3.2.1 Grundskoleförordning och skollag 

Ansvaret att betygssätta ligger på läraren enligt Grundskoleförordningen (SFS 1999:683). I 
skollagen 1985:1100  1 kap. § 2 hävdas att ”Utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, 

varhelst den anordnas i landet”. 

3.2.2 Läroplan 

I Lpo 94 finns angivet mål och riktlinjer för bedömning och betyg.   
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”2.7 BEDÖMNING OCH BETYG 

Betygen uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för respektive 

ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg. 

Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan.   

Mål   

Mål att sträva mot   

Skolan skall sträva efter att varje elev  

 

utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och  

 

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egna och andras bedömning i relation till 

de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.      

Riktlinjer   

Läraren skall 

 

genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.  

 

utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt 

redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,  

 

med utgångspunkt i föräldrarnas önskemålfortlöpande informera elever och hem om studieresultat 

och utvecklingsbehov och  

 

vid betygsättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kra-

ven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.” (s 16).  

3.3 Hur lärare bedömer och betygssätter 
Tholin menar att utifrån sin forskning finns inget grundläggande material för hur lärare 
konkret gör när de bedömer (Tholin 2006, s 140). Han menar dock att när det nya betygs-
systemet infördes var det vanligt förekommande att lärare relaterade till ”det gamla” be-
tygssystemet. De tänkte att Godkänd motsvarar ”medel”, dvs en trea i det gamla systemet. 
En annan förekommande tanke var ”hälften rätt” ger G. Tholin beskriver i sin studie en 
mångfald av instrument som utvecklats vid bedömning för lärande. Lärare använder norm-
relaterad bedömning i samband med kriterierelaterad bedömning och vissa använder listor 
för avprickning. Bedömning är i stort sett genomförd av läraren själv. Många skolor talar 
om att förutom i de rent formella provsituationerna genomförs även en kontinuerlig be-
dömning under lektionerna. Det talas inte om konkret hur dessa bedömningar dokumente-
ras (Tholin 2006). 

Black & Wiliams (1998) beskriver i en undersökning de fördelar som kan uppnås med 
formativ bedömning. Ingen annan känd strategi för att förbättra utbildningskvalitet har en-
ligt Black & Wiliams så stor effekt som utvecklingen av formativ bedömning.  

I Skolverkets nationella kvalitetsgranskning som finns beskriven i Likvärdig bedömning 
och betygssättning (2004) konstateras att lärarna upplever en vilsenhet i fråga om lokala 
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och nationella kriterier och därför lämnar de skrivna dokumenten och hänvisar till inre mal-
lar när de sätter betyg. Detta gör det svårt för eleverna att få fram grunderna för bedöm-
ningen. Selghed (2006) fann i sin forskning att lärare använder olika typer av stöd för att 
kunna bedöma. Vissa använder nationella prov, andra läromedel med färdiga prov och mal-
lar. Det finns lärare som använder normrelaterade principer och jämför elever med var-
andra. 

I dag har det skett en förskjutning från den normrelaterade bedömningen till den mer mål- 
och kunskapsrelaterade bedömningen. Man lyfter fram svaga och starka sidor hos elever 
istället för fokus på totalpoäng. Vidare poängteras vikten av gensvar mellan elever och ut-
nyttjandet av minnesstöd och tankeverktyg. Man använder även en variation av bedöm-
ningsunderlag (Lindström i Pedagogisk bedömning 2006). Enligt Lindström använder lära-
re t ex profiler, matriser och porträtt som underlag vid bedömning. 

Korp (2003) har sammanfattat några former av bedömningsverktyg i form av prov. Lärare 
använder konventionella samt alternativa prov, objektiva prov och stickprov. Vissa lärare 
använder kortsvarsfrågor eller essäfrågor. Autentiska prov innebär labbprov där elev kon-
kret laborerar med en uppgift. En annan modell som används är portfolio. Korp betonar att 
lärare använder en mångfald av dessa former eftersom de mäter olika saker. För att få till-
förlitlighet kombineras idag de traditionella, objektiva, normrelaterade provens mätbara 
egenskaper med de lokalt utformade kriterierelaterade pedagogiska fördelarna. Vidare me-
nar Korp att lärare utifrån bedömningens syfte använder sig av olika former av bedömning. 
Vid formativ bedömning används kvalitativ och konstruktiv feed-back och vid summativ 
bedömning används siffror och symboler.  

Enligt Lisa Björklund Boistrup i Pedagogisk bedömning (2006) använder sig lärare av 
dokumentation med ord för att beskriva elevens lärprocess. Elevens deltagande är viktigt. 
Syftet är att elevens prestationer förbättras genom insikt i den egna lärprocessen. Viljan är 
att täcka in elevens hela lärprocess och många använder sig av matriser. Det finns olika sätt 
att dokumentera och alla har sina för- och nackdelar. För att få hela bilden måste man an-
vända sig av olika kompletterande verktyg. De som används är matriser, taxonomier, port-
folios, checkredskap och modeller. Kjellström beskriver i samma bok matrisen som lära-
rens verktyg vid bedömning. Matrisen kan användas både summativt och formativt. Matri-
sen får inte enbart användas som en summering av resultat beskrivet i siffror eller bokstä-
ver utan strävan är att beskriva elevers prestationer med ord och meningar. Matriser tar tid 
att utveckla men vinsten kan vara stor för lärare och elever. Jönsson poängterar även vikten 
av att undersöka validiteten i matrisen dvs att kriterierna faktiskt mäter det som är viktigt. 
Ett annat mått på pålitlighet är olika lärares uppfattning om likvärdig bedömning, dvs upp-
fattar lärare matrisen på samma sätt. Andra risker vid konstruktion av matriser kan vara 
godtycklighet och användarsvårighet både för lärare och elever (Pedagogisk bedömning 
2006). Matrisen är ett exempel på ett bedömningsverktyg och har liksom alla andra be-
dömningsverktyg fördelar och nackdelar. För användaren är det viktigt att vara medveten 
om syftet med verktyget. 
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3.4 Likvärdighet och rättvisa  

Skolverkets handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning (2004) upprättades 
för att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning. I Skolverkets kvalitetsgranskning 
2001 upptäcktes att skillnaderna i synsätt mellan lärarna var stora, såväl inom som mellan 
ämnen och mellan skolor. De nationella proven finns för att stödja betygssättningen samt 
för att stärka likvärdigheten elever och skolor emellan. Skolverket föreslår också att elever-
nas uppfattningar om rättvisa betyg skrivs in i kvalitetsredovisningar. Skolverket definierar 
en rättvis betygssättning som ”det betyg en elev fått i ett visst ämne eller en viss kurs skall visa elevens 

kunskaper och färdigheter i det som skall ingå i kursen enligt kursplanen och som motsvarar betygskriterierna 

för betyget”. Med likvärdig menar Skolverket ”att måttstocken för bedömning är densamma för alla 

elever. Ett betyg i en klass skall motsvara ett betyg i en annan klass.” (s 3). I handlingsplanen poängte-
ras att principdiskussioner och professionella samtal är en förutsättning för en likvärdig och 
rättvis betygssättning. Skolverkets inspektörer menar att vissa nationella bestämmelser tol-
kas och tillämpas på olika sätt i kommunerna och att de som är väl informerade kan utnytt-
ja otydligheter vid tillämpningen av reglerna för att vinna fördelar för sina egna elever i 
utbildningstrappan. 

Selghed diskuterar med utgångspunkt i det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet att 
problematiken är att det är språkligt uppbyggt och betygsskalorna är mättekniskt utformade 
med symboler. Detta förutsätter samtal mellan bedömande lärare för att nå likvärdiga tolk-
ningar (Selghed 2006). Tholin (2006) menar att kollegial bedömning av varandras elever 
torde vara ett instrument för att säkerställa en viss nivå av likvärdighet. 

En rättviseaspekt Tholin (2006) nämner är de växande klassklyftorna i svensk skola. Allt-
fler lärare använder sig av inlämningsuppgifter och elevens egen forskning som görs hem-
ma och anses ligga i linje med den nya kunskapssynen och det nya betygssystemet. Risken 
är att dessa används som underlag för bedömning och betyg. Korp (2003) menar även att 
klasskillnaderna i skolan kan missgynna arbetarklassen och etniska minoriteter, ibland även 
det ena eller andra könet. 

Korp (2003) menar att likvärdig och rättvis bedömning handlar om att värdera kvalitet i 
termerna av reliabilitet och validitet. Reliabilitet kan enligt Gipps (2002) definieras som 
”the extent to which an assessment would produce the same, or similar, score on two occasions or if given by 

two assessors. This is the “”accuracy”” with which an assessment measures the skill or attainment it is de-

signed to measure.” (s vii). Korp (2003) beskriver de tre delarna av validitet som har sitt ur-
sprung i det kvantitativa forskningsparadigmet, innehålls-, kriterie- samt begreppsrelaterad 
validitet. Innehållsvaliditet innebär hur väl innehållet eller målen i undervisningen täcks in, 
medan kriterievaliditet handlar om bedömningskriteriernas relevans. Begreppsvaliditet in-
nebär att det beteende man studerar är det man skall dra slutsatser om. Denna uppspaltning 
bygger på traditionella prov där bedömningen sker indirekt på grundval av vissa frågor och 
stickprov. Enligt Korp (2003) finns en inneboende motsättning mellan reliabilitet och vali-
ditet. Om prov utformas så att de bättre tar hänsyn till elevens förmågor i kontexten påver-
kar detta stabiliteten och därmed reliabiliteten negativt. 
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3.5 Vad bedömer och betygssätter lärare - kun-
skapssyn 
Kunskapssynen är väsentlig då den anger vad läraren skall betygssätta och bedöma. Sam-
hällsförändringen har inneburit en förändrad kunskapssyn hos dagens individ. Från att vara 
något givet och statiskt till en process där man ”skapar kunnandet”. Läroplanskommitteén 
lyfte fram fyra kunskapsformer; fakta, förståelse, färdighet samt förtrogenhet. Alla kun-
skapsformerna anses viktiga och det har skett en förskjutning från faktakunskaper till för-
trogenhetskunskaper dvs en förskjutning från en kvantitativ syn på kunskap till en kvalita-
tiv syn (Selghed 2006, s 50). Detta innebär alltså att det är kvalitetsskillnader i kunskaper 
som skall avgöra vilket betyg eleven får. Selghed ser en motsättning i förhållandet mellan 
värdehierararkin i betygsskalan och citerar ur Skolverkets (1996, s 7) skrift ””Kunskap är i 

detta sammanhang inte ett värderande uttryck…”” (Selghed 2006, s 59). Föreställningen att kun-
skap oavsett om den är kvantitativ eller kvalitativ kan mätas och bedömas enligt en betygs-
stege uppbyggd på intervallskalenivå tycks livskraftig och prägla lärarnas tänkande. Detta 
mättekniska tänkande kännetecknar det normalrelaterade betygssystemet. De omtänkande 
som Carlgren (2002) framhåller som nödvändigt för att betygssystemets intentioner skall få 
genomslag tycks inte ha nått och än mindre anammats av lärarna.  

Mätteoretiskt rangordnas kunskapskvaliteter i en nominalskala och detta innebär att vi kan 
rangordna betygen (Selghed 2006). Läraren måste alltså bestämma sig för att värdera ett 
visst kunnande som bättre än ett annat. Enligt Selghed uppfattar lärare uppnåendemålen 
som minimikrav för vad eleven kunskapsmässigt ska ha uppnått i slutet av grundskolan. 
Uppnåendemålen är de mål som anges som kriterier för G-nivån medan strävansmålen 
skall genomsyrar grundskolans alla år. Detta medför att de kvalitativa skillnaderna inkom-
mer först vid bedömning och betygssättning av Väl Godkänd samt Mycket Väl Godkänd. 

Enligt Tholin (2006) är den förhärskande kunskapssynen på svenska skolor kognitivistisk 
eftersom man i många skolor har betygskriterier som nära följer de centrala styrdokumen-
ten. Vidare har lärare en tendens att dela upp helheten, dvs att utgå från de delar läraren 
anser viktiga i ämnet. Dessa delar blir då den viktigaste kunskapen i skolan. Skolans inne-
håll, dvs vad som anses viktigt, styrs ofta av lokala arbetsplaner och ämnestraditionerna är 
starka. Orsaken till att skilja målen i undervisningen från innehållet i undervisningen är att 
lärare och elever tillsammans skall kunna bestämma innehållet. I dag bestäms innehåller i 
undervisningen, dvs vad som bedöms, i stort av ämneskollegier.  

Lindström skriver i Pedagogisk bedömning (2006) att bedömningens syfte håller på att 
förändras. Han menar att bedömning av kunskaper i dag mer handlar om bedömning av 
förståelse och förmågor som kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation och problemlös-
ning i kontext. Vidare är processen i fokus samt förmågan att ställa rätt frågor och konsten 
att lära av erfarenheter. Astrid Pettersson menar i samma bok att man alltid bedömer på 
grundval av ett begränsat antal uppgifter och ett avgränsat innehåll. Urvalet ger en signal 
om vad som är viktigt att kunna. Det är alltså lärarens kunskapssyn som styr. De nationella 
proven bygger på två viktiga paragrafer ”Eleven skall få visa vad han/hon kan och inte åka 
dit på vad han/hon inte kan” samt ”Att göra det viktigaste bedömbart och inte det enkelt 
mätbara till det viktigaste”. Detta kan på ett enkelt sätt illustreras med följande bild. En 
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bedömning som stödjer lärandet ger en positiv effekt medan en bedömning utan analys 
upplevs som dömande.   

Figur 1. Fritt inritad. Astrid Pettersson i Pedagogisk bedömning 2006.  

Enligt Måhl i Pedagogisk bedömning (2006) är lärare ibland omedvetna om kriterier och 
deras innebörd vilket eleverna upplever som orättvist. Ett problem kan vara svårigheten att 
verbalisera de olika kriterierna för att eleverna skall förstå dem. Det finns en begreppsför-
virring mellan standarder och kriterier och enligt Måhl är detta en bidragande orsak till att 
systemet ännu inte fungerar. Sammanfattningsvis menar författarna i boken Pedagogisk 
bedömning (2006) att lärarnas kunskapssyn tillsammans med begreppsförvirringen försvå-
rar arbetet med bedömning och betygssättning. Black och Wiliams (1998) menar även att 
lärarens inställning till kunskap har stor betydelse. Om man ser kunskap som något som 
överförs mellan människor och då förståelsen kommer senare är det svårt för läraren att se 
fördelarna med formativ bedömning. Denna kunskapssyn förutsätter kommunikation mel-
lan lärare, mellan lärare och elev samt mellan elev och elev. Lisa Björklund Boistrup 
(2006) menar att elevens aktiva deltagande vid formativ bedömning är viktigt och det för-
utsätter att läraren har den kunskapssynen. Elevens reflektion ger en tilltro till den egna 
förmågan.  

4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Utifrån tidigare forskning kan man se att lärare upplever sig bedöma kvalitativt men vid 
närmare studier finns klara kvantitativa drag i bedömnings- och betygssättningsprocesser. 
Lärare anser att ”testing” inte är det enda underlaget för bedömning och betygssättning men 
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det är det man använder, eftersom det anses mest likvärdigt och rättvist. ”Assessment” som 
verktyg ses som ett komplement. Det finns en diskrepans mellan styrdokumentens intentio-
ner, lärarens syn på kunskap samt vilka metoder man använder som underlag vid bedöm-
ning och betygssättning. Utifrån detta formulerar vi vårt syfte. 

4.1 Syfte  
Vårt syfte är att undersöka vad kvalitativ bedömning av kunskaper och färdigheter för lära-
re innebär samt att hitta variationer i dessa uppfattningar. 

4.2 Frågeställningar 
Frågeställningarna utgår från de områden som vi även använt som intervjuunderlag. För att 
nå vårt syfte vill vi få svar på följande frågor. 

1. Vad är lärarens personliga attityd till bedömning och betyg?  

2. Vilka styrdokument används vid bedömning i lärarens vardag? 

3. Hur gör lärare konkret när de bedömer och betygssätter? 

4. Vilka strategier har läraren för att säkerställa likvärdighet och rättvisa? 

5. Vad bedömer och betygssätter läraren? 

6. Vad är lärarens syn på det nya förslaget med en sjugradig betygsskala samt betyg 
från årskurs 6?  

4.3 Avgränsningar 
Vi har valt att begränsa oss till skolan som organisation. Vi har valt att fokusera framåt i 
tiden varför vi enbart har en kort historisk bakgrund. Vi har minimerat fokus på de externa 
aktörerna såsom föräldrar och politiker. Den enda glimten av samhällsperspektivet får vi 
genom styrdokumenten och den arena de uppkommit på. Vi begränsar oss till några exem-
pel från svensk skola. 

5. METOD 

5.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Arfwedson (2005 s.17) menar att yrkesverksamma lärare ställer sig frågande till den forsk-
ning som beskriver generella förhållanden i skolor. Verkligheten i skolor är inte generell 
utan det är just olikheten och variationen i skolans värld som är den intressanta, därav vårt 
metodval. Den fenomenografiska ansatsen innebär att det som studeras är människors sätt 
att erfara omvärlden och variationen i detta erfarande. Fenomenografin använder ofta inter-
vjun som bas för att analysera och beskriva människors uppfattningar av fenomen i om-
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världen, i detta fall kvalitativ bedömning. Analysen syftar till att upptäcka variationer i 
uppfattningar av fenomenet som föreligger i intervjumaterialet och som resultat samman-
fattar denna variation i kvalitativt skilda beskrivningskategorier av fenomenet ifråga (Star-
rin & Svensson, 1994, s 111) Vi är inte ute efter varför lärare tycker som de gör utan vad de 
tycker. Vår studie är inriktad på att beskriva variationen i lärares sätt att erfara kvalitativ 
bedömning genom att fråga om bedömning och betygssättning. 

Vår utgångspunkt är att få veta hur lärare upplever och tänker kring betyg och bedömning. 
Ference Marton (1999) har beskrivit detta som distinktionen mellan ”vad något är” och ”vad 

något uppfattas vara” (Starrin & Svensson 1994, s 111). Huvudsyftet i den fenomenografiska 
ansatsen är alltså att beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor, i vårt fall 
hur lärare uppfattar bedömning och betyg. Han tillhörde den sk. Göteborgs-gruppen som 
forskade kring inlärning och omvärldsuppfattning och i denna forskning kom begreppet 
”uppfattning” att få en central betydelse. Ett senare begrepp som införlivats i denna ansats 
är ”att erfara”. I den fenomenografiska ansatsen fokuserar man på dels vilken innebörd 
människan tillskriver en företeelse eller objekt, dvs hur man erfar något och dels belyser 
man olika aspekter av företeelsen eller objektet, erfarenheterna. Dessa har en relation till 
varandra. Det finns påtagliga variationer inom fenomenografin och just detta är ansatsens 
kännetecken (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1999). Arfwedson (2005) skriver om 
den humanistiskt orienterade sociokulturella forskningen som uppkom som en misstro mot 
den positivistiska forskningen. Denna nya inriktning har fokus på analys av olikheter och 
variationer istället för att söka likheter och medelvärden.   

 

Avgränsning av en 
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i ett gemensamt ut-
fallsrum   

Figur 2. Fritt inritad. Arbetsordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen (Alex-
andersson i Starrin & Svensson, s 122).  

Sammanfattningsvis kan man säg att vi står inom den fenomenografiska ansatsen med so-
ciokulturell och humanistisk grund. 
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5.2 Metod för litteratururval 
Vi har konkret sökt litteratur i databaserna på Lärarhögskolan i Stockholm. Vi har använt 
databaserna Bibliotekskatalogen på LHS, Nationalencyklopedin, Libris samt Artikelsök. 
Eftersom vårt syfte har utgångsläge i aktuell forskning har vi försökt hålla oss till ny littera-
tur, 2000 och framåt, förutom förstahandsreferenser. Vi har utgått från aktuella svenska 
doktorsavhandlingar samt viss internationell forskning. Vi har också använt kurslitteratur 
där vi gått vidare på referenslistor och författarnamn för att nå förstahandreferenser.  

5.3 Upplägg 
Våra frågeställningar har koppling till ”kvalitativ bedömning” och ringar in begreppet utan 
att direkt fråga om det. Intervjuguiden följer samma upplägg. Vi identifierade några områ-
den kring vilka vi kunde ställa frågor. Alla dessa områden anser vi har betydelse för vårt 
syfte, dvs att synliggöra lärarnas uppfattning om begreppet kvalitet.       

Figur 3. Tratten.   

Vi har valt att ha ett överordnat syfte och försökt konkretisera syftet med hjälp av fråge-
ställningar. Man kan se denna process som ”trattformad”. Först bestämmer man ett ämne, 
sedan avgränsas detta till ett syfte. Syftet konkretiseras med frågeställningar. Då vi insam-
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lat data, kategoriserat och analyserat hoppas vi få svar på de frågor vi ställt i anslutning till 
”trattformationen” (Trost 2002). 

5.4 Analysmodell och teoretisk ansats 
Wiggins (1998) påvisar i sin forskning de två teoretiska huvudfåror, assessment och 
testing, som dominerar forskningsdiskussionerna. Vi ser dessa som ytterligheter i en skala 
som vi använder som bakgrund i vår undersökning. Även Korp (2003) beskriver de två 
kriterierefererade bedömningsmodellerna och jämför dem med den kvalitativa och den 
kvantitativa forskningsansatsen och menar att läraren arbetar som en forskare där man sys-
tematiskt uppdaterar sig om elevens lärprocess. Selghed (2006) identifierar de två olika 
huvudinriktningarna som anses viktigast i samband med bedömning. Den psykometriska 
riktningen fokuserar på hur bedömningen skall genomföras medan assessmentriktningen 
ser innehållet vad som ska bedömas som centralt. Hur bedömningen skall genomföras är 
genom objektivitet, distans, standardiserade förhållanden, lika villkor vid mätningen och 
oberoende neutrala bedömare, allt med syftet att göra mätningen tillförlitlig och därav rätt-
vis och likvärdig. Inom assessmentinriktningen görs bedömningar under realistiska förhål-
landen där prov visar på vad eleven behärskar. Detta gör att det är svårare att jämföra efter-
som inslagen av subjektivitet ökar.     

                                                        Accountability 
                Summativ     

Kvantitativ forskning    Kvalitativ forskning 
Testing     Assessment 
Hur     Vad           

                                                           Formativ 
                                                   To support learning  

Figur 4. Analysmodell.  
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I denna schematiska bild har vi kopplat samman begrepp ur den litteratur vi använt. På den 
horisontala axeln framställs de två ytterligheter som enligt Wiggins (1998), Korp (2003) 
och Selghed (2006) dominerar forskningstraditionen. Gipps (2002) och Korp (2003) talar 
om syftet med bedömningen vilket kan åskådliggöras på den vertikala axeln. Gipps (2002) 
talar om ”accountability” som kan sägas motsvara reliabilitet och om ”To support learning” 
som den formativa bedömningen. Korp (2003) talar om summativt syfte med bedömning 
och om den formativa stödjanden bedömningen. I vår resultatredovisning kommer vi att 
koppla variationerna i lärarnas sätt att uppfatta kvalitativ bedömning samman med model-
len ovan.  

Vi vill även poängtera några teoretiska antaganden som vi utgår ifrån i denna undersök-
ning. Bedömning och betygssättning är inte i första hand en teknisk fråga. Betygssättning 
är något som rymmer antaganden både om människan som varelse och om våra föreställ-
ningar om vad kunskap är. Alla betygssystem bygger på kunskapsteoretiska antaganden. 
Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet är kvalitativt uppbyggt (Selghed 2006, s 
70).  

5.5 Reliabilitet och validitet 
Validiteten i vår forskning grundar sig på de antaganden som den fenomenografiska ansat-
sen innebär. ”Hur vet man att olika undersökningspersoner ””tänker”” på samma sak då de ombeds beskri-

va upplevelsen av en specifik företeelse?” (Starrin & Svensson 1994, s 118). För att säkerställa 
validiteten kan man utgå från två uppfattningar. Det ena innebär Vad-uppfattningen. När en 
människa tänker eller agerar i en kontext, tänker eller agerar hon i förhållande till något. 
”Något” är ett innehåll och människan riktar sitt medvetande mot detta. I vår forskning är 
detta bedömning och betyg. Den andra aspekten som benämns om Hur-aspekten har ett 
ömsesidigt beroendeförhållande till Vad-aspekten. Vad-aspekten är en förutsättning för den 
innebörd som ligger till grund för uppfattningen, dvs Hur-aspekten. Man måste ha en upp-
fattning om vad en företeelse är innan man kan resonera om hur den är beskaffad. T ex 
måste en lärare ha en uppfattning om bedömning och betyg och innan läraren kan resonera 
om dessa begrepp. Lärare diskuterar bedömning och betyg men de gör detta på olika sätt 
eftersom de har olika uppfattningar om vad bedömning och betyg är (Starrin & Svensson, 
1994). Reliabiliteten kan definieras som ”den utsträckning i vilken ett prov skulle generera samma 

eller liknande poäng om de gavs av två olika bedömare, eller om det gavs en andra gång till samma elev”. I 
vårt fall handlar då detta om huruvida en annan forskare kommer till samma resultat genom 
att följa våra spår (Korp 2003, s 120). 

6. DATAINSAMLING 

6.1 Intervjumetodik 
Vi har använt oss av en intervjuguide och Trost (2005) kallar detta för en lista om frågeom-
råden. Frågeområdena i vårt fall utgår från våra frågeställningar. Guiden bör vara strukture-
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rad dvs handla om en och samma sak. Intervjuguiden skall finnas med som underlag vid 
varje intervju. Själva intervjun däremot kan kallas halvstrukturerad (Starrin & Svensson 
1994). Trost (2005) säger att fördelarna med en gruppintervju är att deltagarna kan ge stör-
re insikt till varandra. Nackdelarna kan vara att enbart de språksammas och dominantas 
åsikter kommer fram. Ett annat problem är att deltagarna lätt kan samlas kring en åsikt som 
kan vara ”lämplig” i situationen. En kvalitativ intervju kännetecknas av enkla raka frågor 
och komplexa och innehållsrika svar (Trost 2005). Arfwedson (2005) poängterar att det är 
viktigt att stödja den intervjuades tankar med enkla öppna frågor såsom ”Hur menar du 
då?” Ett annat stöd kan vara ramfrågor som avgränsning för intervjun.  

Innan intervju gick vi igenom några grundläggande tankar kring intervjusituationerna. Vi 
ville att miljön skulle vara lugn, vi ville ha så öppna frågor som möjligt och vi visste vikten 
av att lyssna utan att avbryta. En annan viktig aspekt var att ge den intervjuade tid och våga 
ha en paus. Slutligen var vi medvetna om att hålla våra egna värderingar och åsikter under 
kontroll. Vi hade även innan intervjuerna läst om betygssystemet, styrdokumenten samt 
aktuell forskning (Trost 2005), (Ely 1993), (Arfwedson 2005) och (Hartman 2004). 

6.2 Intervjuurval 
Vi har valt att intervjua lärare i år 8 och 9 för att dessa lärare bedömer och betygssätter. Vi 
kontaktade rektorerna inom en viss stadsdel via mail och bad dem välja ut de lärare som 
har ett intresse om vårt huvudsyfte. Vi valde denna stadsdel eftersom vi gjorde vår VFU 
där. Tre skolor av fem svarade på vårt mail. Av dessa bokade vi in tre intervjuer direkt, alla 
lärare från samma skola. Det visade sig att de övriga skolorna vid närmare eftertanke inte 
ansåg sig ha tid. Lärarna var för upptagna med de nationella proven. De tre lärarna vi inter-
vjuat kommer från samma skola och de undervisade i svenska, engelska samt kemi. Detta 
är ett nedslag i en skola, dess kultur samt hur lärare i denna skola i sin kontext upplever 
bedömning och betyg. De tre intervjuade lärare hade på eget initiativ nyligen genomgått en 
kurs i likvärdig och rättvis bedömning.  

6.3 Intervjuguide och genomförande 
Vår intervjuguide är strukturerad, dvs följer våra frågeställningar. Våra intervjufrågor har 
varit ett stöd för vårt syfte med denna forskning. Vid det första tillfället intervjuade vi en 
lärare. Vid följande intervjutillfälle deltog två lärare samtidigt och vi är medvetna om att de 
kan ha påverkat varandra. Vi hade båda intervjuguiden och vi utsåg ingen samtalsledare.  

Vi använde en inspelningsbar mp3-spelare och bandade intervjuerna. Därefter transkribe-
rade vi de två intervjuerna. Vi sammanfattade intervjuerna som narrationer, dvs utskrivna i 
berättande form. Utifrån narrationerna hittade vi olika variationer på uppfattningar som vi 
sedan kategoriserade. 
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6.4 Etiska frågor 
I samband med intervjuerna tog vi upp de etiska frågorna som alltid uppkommer vid veten-
skapliga studier. Vi redovisade de fyra viktigaste kraven för våra intervjupersoner; infor-
mationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskaps-
rådet 1996). Informationskravet handlar om öppenhet, dvs att intervjupersonen får veta vad 
undersökningen handlar om. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen själv bestämmer 
om de vill medverka eller inte. Enligt konfidentialitetskravet garanteras anonymitet och 
nyttjandekravet innebär att forskaren endast får använda materialet för forskningsändamål 
(Hartman 2003). Vi informerade även intervjupersonerna om att vi skulle använda band-
spelare och frågade om deras samtycke. Vi erbjöd dem även att sända transkriberingarna av 
intervjuerna för godkännande. En lärare av de tre intervjuade ville ha ljudfilen. 

7. RESULTATREDOVISNING 

7.1 Svarskategorier 
I detta avsnitt bearbetar vi våra intervjuer utifrån följande figurer. Vi har vid bearbetning av 
varje ”bubbla” upptäckt en variation i lärarnas uppfattningar. Dessa variationer har vi kate-
goriserat, dvs sammanslagit flera yttranden av samma art, för att synliggöra dem. Variatio-
nerna diskuteras sedan i relation till undersökningens syfte. Figurerna är en sammanfatt-
ning av kategoriseringen och analysen. Vårt resultat visar att lärarna uppfattar bedömning 
som begrepp kvalitativt. Tolkningsutrymmet i styrdokumenten upplevs som ett problem 
och försvåras genom användningen av ord vilka även de är tolkningsbara. Lärarnas vision 
är att eleverna skall utgå ifrån viljan att lära sig, inte ifrån bättre betyg. Ett något förvånan-
de resultat är att lärarna upplever betyg som formativt medan bedömningen har ett summa-
tivt syfte i form av underlag till betyg. Frånvaron av begreppet kvalitet är ett annat resultat.  

Figur 5. Svarskategorier.  
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7.1.1 Lärarens personlighet och yrkesroll vid kunskapsbedömning 

I denna fråga har vi försökt fånga lärarens personlighet och yrkesroll med hjälp av öppna 
frågor som berör bedömning och betygssättning. Den mittersta bubblan motsvarar alltså 
frågeställningen och av de variationer i svaren vi fått har vi funnit två kategorier. Den ena 
kategorin uttalanden handlar om lärarnas förhållande till betyg och den andra kategorin om 
lärarnas förhållningssätt till bedömning. Övriga figurer följer samma mönster.   

Figur 6. Lärarens personlighet och yrkesroll vid kunskapsbedömning.  

När vi sammanställde intervjusvaren fick vi fram en variation i hur lärarna uppfattar be-
dömning och betyg. Den variationen består i hur lärare uppfattar begreppen bedömning och 
betyg. Betyget beskrivs som ”enda alternativet” och hur man på en skala kan mäta kunskap. I 
detta sammanhang hittar vi även ”ångest”, ”vånda” samt ”vill inte sänka”, vilket indikerar den 
svårighet läraren kan uppleva då man predestinerar eleven. ”Stress” och ”tidspress” är andra 
uttryck som används då begreppet betyg beskrivs. Vidare upplever elever och föräldrar 
betygen viktigare än bedömning. Betyg upplevs positivt då det stärker motivationen medan 
urvalet står för den negativa delen med betyg (Bilaga 3).  

 I samband med bedömningen används ord som ”friare tolkning”, ”vagt”, ”små egna ord” samt 
åsikten om att undervisningen skulle bli bättre med enbart bedömning. Bedömning upplevs 
inte lika definitivt som betyg (Bilaga 3).  
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7.1.2 Styrdokument  

Figur 7. Styrdokument.   

När vi talar om styrdokument nämns enbart Skolverket och kriterierna. Nya lärare tittar i 
styrdokumenten hela tiden medan ”vi” (lärarna) har dem i bakhuvudet. Skollagen och Lpo 
94 nämns inte med ord. Enligt Arfwedson (2005, s 59) innefattar styrdokumenten Skolla-
gen och Lpo 94 och dessa skall läraren följa i juridisk mening. Variationen ligger alltså i 
hur styrdokumenten uppfattas. Dels finner vi indikationer på att det enbart är Skolverket 
som gäller men vi finner även uttalanden som ”finns i bakhuvudet” dvs något annat styrdoku-
ment än Skolverkets skrifter, som torde vara Skollagen och Lpo 94 (Bilaga 3).        
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7.1.3 Hur gör lärare konkret när de bedömer och betygssätter?      

Figur 8. Hur gör lärare konkret när de bedömer och betygssätter.   

När vi sammanfattade dessa svar märkte vi genast att svaren riktas till antingen hur man 
bedömer eller hur man betygssätter. Lärarna använder olika uttryck för att klargöra dessa 
begrepp. Därutöver kunde vi se en kategori av övrig variation som innefattar andra aspekter 
på bedömning och betygssättning. I denna variationskategori fann vi uttalanden som gäller 
både bedömning och betygssättning, t ex behov av stöd i bedömning och betygssättning, 
samverkan kolleger emellan i ämneslag och fokusering på det skriftliga underlaget. Lärarna 
säger att kriterierna alltid följs. I den andra kategorin, dvs när lärarna talar om hur de gör 
konkret när de betygssätter, nämner de att ”bokstäver slår hårdare än ord”, betyget har en mer 
officiell status. Man använder + och – och andra små knep som minnesstöd. Kantnotering-
arna används bl a som motivationshöjande för eleven. Prov används som morot inför be-
tygssättningen. Ett annat uttalande som gäller konkret betygssättning är att man gör det 
utifrån önskemål av elever och föräldrar. Vidare finns åsikter om att det är lättare att be-
tygssätta elever om man känner dem och haft dem i ett antal år. Riksprovens (nationella 
provens) gemensamma mall upplevs rättvis. Det finns också ett uttalande om betygsglid-
ning där man inte skall sätta MVG i åttan eftersom man strävar efter att ge så högt betyg 
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som möjligt i nian. I den tredje kategorin av svar, dvs när det gäller konkret bedömning, 
används uttryck som, ”bra med ord”, ”underlag för betygssättning” samt viljan att bedöma helhe-
ten av ett område. Även läxor bedöms. En metod som nämns är fortlöpande anteckning. 
Det muntliga anses vara svårbedömt medan det skriftliga är lättare att bedöma. I samband 
med bedömningsunderlag finns uttryck som ”luddiga utvecklingssamtal” (Bilaga 3). 

7.1.4 Likvärdighet och rättvisa  

Figur 9. Likvärdighet och rättvisa.   

När vi sammanfattade intervjupersonernas uttalanden om likvärdighet och rättvisa upptäck-
te vi följande struktur med fyra kategorier av uppfattningar. I den första kategorin är Skol-
verket den gemensamma faktorn. Skolverkets kurser om likvärdighet har gett en större för-
ståelse för användningen av kriterierna för betygssättning. I detta sammanhang fick vi även 
kommentarer om önskemål med en bredare geografisk jämförelsegrund för att få en större 
likvärdighet i landet. Skolverkets regler poängteras. Vad gäller betygssättning finns en kon-
kurrens mellan olika skolor vilket leder till orättvisa. Skolverket ses som en kontrollfunk-
tion och som en garant för likvärdighet och rättvisa. I den andra kategorin poängteras kraf-
tigt att det finns ett tankefel i dagens system, likvärdighet och rättvisa kan inte garanteras 
pga tolkningsutrymmet i styrdokumenten. Det blir alltså subjektiva tolkningar som inte kan 
jämföras. I den tredje kategorin finns flera uttalanden som styrker efterfrågan på ramar och 
struktur. Det finns en önskan om centrala kriterier för att säkerställa likvärdighet och rättvi-
sa.  Riksprovet anses rättvist med mallar och ”rena raka” matteprov anses likvärdiga och 
rättvisa. I den fjärde kategorin finns uttalanden som handlar om arbetssätt där rutin och 
vana står i fokus. Likvärdigheten och rättvisan är även beroende av hur länge man arbetat 
som lärare, hur upplägget har varit och hur lång tid man hållit på med det område eleverna 
studerar. Därav kan man se skillnader mellan skolor.  
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7.1.5 Vad bedömer och betygssätter lärare - kunskapssyn  

Figur 10. Vad bedömer och betygssätter lärare – kunskapssyn.   

Utifrån sammanfattningen kunde vi se fyra kategorier av uttalanden. En kategori handlar 
om vad lärarna anser sig bedöma, dvs vilken kunskap de anser viktig. Arbetsvana och för-
måga till fokusering och flit samt ambition nämns som underlag för vad som bedöms. 
Andra uttalanden fokuserar mer på hur mycket eleverna kan memorera och vilka detaljer. 
Det som eleverna kan visa synligt bedöms och betygssätts. Explicit nämns läsa, skriva, tala, 
läsförståelse, kommunikation och hörförståelse samt att uttrycka sig korrekt. En annan åsikt 
är att allt som är viktigt för betygen bedöms, alltså kunskap och ambition. Den andra kate-
gorin handlar om svårigheten att se vad som skall bedömas och betygssättas. Här nämns t 
ex att eleverna ses som en grupp och att urskilja dem individuellt upplevs problematiskt. 
Grupparbeten bedöms inte utan används mer i ett lusthöjande syfte. Uttalandena i denna 
kategori handlar om svårigheten att skilja individen från gruppen i bedömning och betygs-
sättning. En tredje kategori handlar om vikten av att synliggöra kunskap. Det eleven visar 
synligt bedöms och betygsätts och eleverna får möjlighet att framställa detta på olika sätt t 
ex muntligt och enskilt. Slutligen ser vi uttalanden som påvisar någon form av vision av 
hur lärandet borde se ut. Det lustfyllda lärandet vore idealet om det fanns. I uttalandet 
nämns alltså en kunskapssyn där den egna inneboende viljan att lära sig styr istället för 
betygen. 
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7.1.6 Förslag till ny betygsskala samt betyg från årskurs 6  

Figur 11. Förslag till ny betygsskala samt betyg från årskurs 6.   

Vi har sammanfattat lärarnas uttalanden om det nya betygsförslaget. Vi fann tre olika kate-
gorier av svar. Den största kategorin handlar om positiva åsikter om att det nya förslaget 
innefattar en rättvisare bedömning. Detta för att det blir fler nivåer, + och – i lärarnas logg-
böcker kan tas bort samt att det anses vara mer rättvist med två IG-nivåer. Med två IG-
nivåer kan man skilja på de elever som kämpar och de som inte kämpar. Ett annat uttalande 
i denna kategori är att det är positivt med betyg från år 6 som ger mer ansvar till eleven. En 
andra kategori av svar var förslag på att det vore bra med enbart G-nivå i år 6 och år 7 för 
att mindre hets och stress och en bättre mjukstart inför slutbetygen. I en tredje kategori fin-
ner vi farhågor om att en ny förändringsprocess startas med det nya förslaget. Detta leder 
enligt några uttalanden till ytterligare arbetsbelastning på lärarna. 

7.2 Slutresultat 
Vi vill i detta avsnitt visa utifrån variationerna i lärarnas uttalanden hur de ser på kvalitativ 
bedömning. Vi har sammanfattat svarskategorierna i denna modell och utifrån denna bild 
har vi fått vårt slutresultat. Svarskategorierna motsvarar frågeställningarna och den teore-
tiska modellen utgår från litteraturen. Det intressanta är beläget i det nedre högra hörnet. 
Här återfinns de åsikter som speglar lärarnas syn på den kvalitativa bedömningen och be-
tygssättningen. Lärarna uppfattar bedömningen som begrepp som kvalitativ. Lärarna menar 
också att Skollagen och Lpo94 har stort tolkningsutrymme som kan beskrivas med ord. I 
detta utrymme hittar vi även lärarnas vision om lärandet där idealet ät att viljan att lära sig 
styr snarare än tankar om ett bättre betyg. Den andra intressanta noteringen är sammanfatt-
ningen av fråga 3 som visar en motsättning. Betyget har ett formativt syfte medan bedöm-
ningen sägs vara ett underlag för slutbetyget, dvs summativ. 
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Ett annat viktigt slutresultat som inte är lika synligt är frånvaron av begreppet kvalitet. 
Kvalitet nämns inte under intervjuerna. Vi nämner inte detta begrepp eftersom det är det 
centrala i vårt syfte och vi ville inte ha tillrättalagda svar. Det förvånande är att inte heller 
lärarna i intervjuerna nämner kvalitet.  

Figur 12. Analysmodell.   

Ur svaren till den första frågan kan vi se att variationen utvisar att betyg upplevs som 
summativa och kvantitativa metoder används för att få en rättvisare och reliabel bild av 
elevens kunskap. När det gäller hur lärarna uppfattar bedömning ser vi intentionen att det 
kan bli en bättre undervisning med enbart bedömning samtidigt som man då får bortse från 
rättviseaspekten. I den andra frågan som gäller hur styrdokumenten uppfattas ser vi att 
Skolverkets kriterier följs för att uppnå likvärdighet och reliabilitet medan Skollagen och 
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Lpo 94 verkar finnas i bakgrunden. Skollagen och Lpo 94 har mer tolkningsutrymme än 
Skolverkets kriterier och har en mer formativ inriktning ifråga om undervisningens inne-
håll. Detta innebär att fokus läggs mer på kriterierna. En av de centrala frågorna i vår un-
dersökning är fråga 3, dvs hur gör lärare konkret när de bedömer och betygssätter. I denna 
fråga ser vi att lärarna anser betyget vara en bra summativ slutprodukt med hög tillförlitlig-
het. Vidare ser vi att betyget anses motivationshöjande, dvs har någon form av formativt 
syfte förutom det summativa. Vad gäller bedömning används kvalitativa metoder, beskriv-
ning av kunskap med ord, med ett summativt syfte. Den övriga variationen som återfinns i 
mitten av modellen kan vi inte dra några slutsatser ifrån. Fråga 4 berör likvärdighet och 
rättvisa. Lärarna anser att genom den summativa bedömningen garanteras likvärdighet och 
rättvisa. Metoderna som används är prov och skriftliga konkreta uppgifter. Vi ser tydligt att 
den motsatta sidan i modellen inte berörs. I fråga 5 har vi behandlat lärarnas kunskapssyn, 
dvs vad de bedömer och betygssätter. Lärarna uttrycker en vision där synen på kunskap kan 
sägas vara kvalitativt inriktad, med betoning på lustfyllt. Bedömningen är alltså stödjande 
för lärandet, inte enbart underlag för de betygssatta ämnena. Åsikterna om att den synliga 
kunskapen bedöms samt svårigheten att urskilja individen enskilt har vi placerat i mitten av 
modellen eftersom behovet och svårigheten uttrycks men det är dit man strävar. I fråga 6 
har lärarna uttalat sig angående det nya betygsförslaget. Det anses bra med fler nivåer och 
betyg i tidigare årskurser eftersom betyg i sig är motivationshöjande. Rättviseaspekten po-
ängteras genom de två IG-nivåerna och likvärdigheten garanteras med fler nivåer, dvs fler 
kriterier. Å andra sidan upplevs förändringen som ytterligare en arbetsbelastning. 

8. DISKUSSION 

När vi sammanfattar intervjuerna noterar vi att lärarna pratar mycket om betyg. Rent text-
mässigt handlar större delen av texten om betyg medan enbart en liten del handlar om be-
dömning. Detta kan tolkas på olika sätt. Lärarna kanske upplever att betyget är viktigare 
eller är osäkerheten kring begreppet bedömning är större. Lärarna talar om betygen som 
definitiva och med skalor som är mätbara. Vi menar att lärarna har ett större och tydligare 
underlag när de talar om betyg och har därmed en större säkerhet i sin yrkesroll. Bedöm-
ning däremot benämns som friare tolkning (inga kriterier?), vagt, samt oviktigt eftersom 
elever och föräldrar inte tar detta till sig. Detta yttrar sig i, menar vi, den korta beskrivning 
vi fick om bedömning. En av lärarna menar att bedömning är något som varken föräldrar 
eller elever tar till sig och enligt oss skjuter hon frågan ifrån sig. Hon anser inte detta som 
något viktigt eftersom varken elever eller föräldrar anser det. 
De tre lärarna tycker att det känns jobbigt personligt att betygssätta eleverna. De nämner 
ord som ”ångest”, ”vånda” samt ”vill inte sänka”. Detta tycker vi är starka ord och utrycker tyd-
ligt hur besvärligt de anser betygssättning vara. Lärarna anser i sina uttalanden att de har ett 
stort enväldigt ansvar för elevernas framtid och fortsatta studiegång. Är detta för att de upp-
lever sig som sämre lärare om eleverna misslyckas eller handlar det om att bekräfta sin 
yrkesroll genom elevernas goda resultat? Detta hävdar även Selghed (2004) i sin forskning. 
Lärarna upplever det svårt att tolka mål och kriterier och blir osäkra i sin yrkesroll. Även 
Skolverket (2004) nämner denna problematik. Lärare kan utnyttja otydligheter i tillämp-
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ning av regler och vinna fördelar för sina egna elever. Risken då subjektiva inslag ökar är 
naturligtvis bristen på likvärdighet och rättvisa. 

I Dagens Nyheter på ledarsidan den 5 maj 2007 diskuteras tolkningar av mål att uppnå och 
mål att sträva emot. Målstyrningen var ett sätt att komma ifrån den kritiserade byråkratiska 
styrningen. Idag har man upptäckt den stora svårigheten med målstyrning då tolkningsut-
rymmet medfört problem med likvärdighet och rättvisa. Nu höjs kraven på mer central 
styrning med nationella prov i alla ämnen. I Sverige liksom i många andra länder sätts nu 
hoppet till fler tester med syftet att kunna jämföra utbildningar internationellt. Som ett led i 
denna utveckling skriver även Svenska Dagbladet den 3 maj 2007 om att skolminister Jan 
Björklund vill ha nationella prov i alla teoretiska skolämnen eftersom man då kan garantera 
en större likvärdighet nationellt i betygssystemet. Förslaget på det nya betygssystemet lig-
ger i linje med dessa tankar. Lärarna efterfrågar tydligare kriterier och fler betygssteg. 
Även internationellt höjs kraven på likvärdighet för att kunna jämställa utbildningar inter-
nationellt. Ett exempel på detta är Bolognaprocessen som syftar till att öka rörligheten och 
underlätta för studerande att läsa på andra universitet ute i Europa (Svenska Dagbladet 
2007-05-16). Vi ser att denna trend med krav på ökad likvärdighet och rättvisa och använ-
dandet av prov som mått på kunskap är stark i Sverige och i Europa. En risk med denna 
ensidiga debatt om systemet kan vara att kvaliteten hamnar i bakvattnet. Fokus blir på 
summativ bedömning. Om man utgår ifrån elevens perspektiv i denna debatt säger skolmi-
nister Jan Björklund i Svenska Dagbladet den 3 maj 2007 att han inte tror att fler nationella 
prov leder till ökad stress och betygshets. Han tycker att niondeklassarna har mer att vinna 
på rättvisare betyg. I samma tidning kan vi läsa en artikel där eleverna uttalar sig om fler 
nationella prov. Det anser att det blir för stressigt, många skulle nog inte orka. Många ele-
ver skulle ”ge upp”. (s 7) Egentligen skall man inte plugga inför dessa prov men många 
elever gör det i alla fall. Vi undrar om skolministern har belägg för sitt uttalande? 

Vi upplever att styrdokumenten inte särskiljs. En  lärare säger att styrdokumenten alltid 
finns i bakhuvudet och ytterligare en lärare menar att hon ”kollar av kriterierna och bockar av VG 

och MVG”. Vi antar att hon menar de kriterier som finns i kursplanerna. Lpo 94 eller Skolla-
gen nämns inte i intervjuerna. Kan det vara så att Lpo 94 och Skolagen inte används i det 
dagliga arbetet utan Skolverkets regler och råd är de som styr deras verksamhet? Enligt 
Selghed (2004) tolkar lärarna kursplanerna som styrdokument istället för att använda dem 
som råd och vägledning. 

Som vi tidigare nämnt talar inte lärarna om kvalitet i intervjuerna. Enligt Nihlfors och 
Wingård (2005) är ett sätt för skolan att arbeta med kvalitet att arbeta mot strävansmål. 
Ligger fokus då enbart på uppnåendemål och betyg enligt lärarna i våra intervjuer eftersom 
varken begreppen strävansmål eller kvalitet nämns? 

När lärarna talar om vad som bedöms säger de att allt bedöms, dvs förutom kunskap även 
flit, förmåga till fokusering, arbetsvana och läxor. Enligt Lpo 94 skall läraren göra en allsi-
dig bedömning av elevens kunskaper. Vad innebär då allsidig? 

En diskussion vi tycker är intressant är kopplingen mellan klass och etnicitet i relation till 
bedömning och betygssättning. Om elevens hemarbete används som bedömningsgrund är 
det av största betydelse om föräldrar har möjligheten att hjälpa barnen hemma, språkligt, 
tidsmässigt samt kunskapsmässigt. Kan man då anse bedömningsgrunden som reliabel? 
Enligt Korp (2003) finns också en annan problematik som berör reliabilitet och validitet 
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angående utformning av prov. Om eleven bedöms här och nu blir det problematiskt att jäm-
föra eleven med andra elever. 

Enligt Selghed (2004) använder lärare idag kriterierelaterad bedömning i samband med 
normrelaterad bedömning. Våra intervjupersoner säger sig använda enbart kriterierelaterad 
bedömning. I dag arbetar man i stort sett enligt ämneskriterier som Black (1999) beskriver 
dem. Vi tycker Gipps (2002) begrepp ipsativ bedömning ligger nära strävansmålens inten-
tioner och det sätt vi anser gynna elevens lärprocess. 

Vi tror liksom Selghed och Måhl att det finns en begreppsförvirring som försvårar arbetet i  
hela bedömningssystemet. Dels uppfattar lärare uppnåendemålen som betyget Godkänt och 
målen blir därmed kriterier för G och dels uppfattas Skolverkets kriterier för VG och MVG 
som mål och blir styrande i undervisningen. Vidare finns en förvirring i uppfattning av kri-
terier och standard. Hela denna förvirringsarena har vi bearbetat och vi kan förstå lärarnas 
önskan om en tydlighet. Vi kan även se att Skolverkets roll som förtydligare av styrdoku-
menten är central för lärarna. 
Det nya betygsförslaget uppfattar lärarna som bra eftersom det blir fler betygssteg och 
därmed fler kriterier att följa. Enligt Selghed (2004) blir då fokus mer på kriterier än på 
kvalitet. Är det dit vi vill? Lärarna anser även att det är positivt med två IG-steg för att man 
då kan premiera elever som kämpar och är flitiga. Med detta ökar även det subjektiva in-
slaget. Är det dit vi vill? Vi uppfattar att förändringen upplevs som en ytterligare arbetsbe-
lastning och med tanke på den förra förändringsprocessen som både enligt Carlgren (2002) 
och Selghed (2004) inte lett till att intentionerna förverkligts borde det nya betygsförslaget 
grundligt implementeras med eftertanke. 
Alltifrån styrdokument och litteratur ser vi att elevens roll i bedömningssammanhang borde 
lyftas fram. I denna maktförskjutning från lärare till elev ser vi enbart fördelar för elevens 
lärprocess. I våra intervjuer ser vi inte mycket av dessa tankar. En orsak är naturligtvis att 
vi utgått från lärarnas perspektiv men trots detta perspektiv har elevens roll poängterats i 
olika sammanhang. 
Slutligen ser vi en paradox som löper genom hela skolsystemet. Å ena sidan har vi krav på 
likvärdighet och rättvisa med kvantitativa och reliabla metoder medan vi även vill ha mer 
fokus på kvalitet och validitet. Vi har teori kontra praktik, vi har testing kontra assessment 
samt betyg kontra bedömning. Strävan mot kvalitet tror vi i det nedre höra innebär fokus på 
kvalitativa, formativa metoder som vi i vår analysmodell finner i nedre högra hörnet. Hur 
kan man då säkerställa likvärdigheten och rättvisan som anses så viktiga utan att tumma på 
denna strävan? Ett förslag som Selghed (2004) nämner är användandet av oberoende be-
dömare, ett annat är att använda sig av flera opinioner t ex kolleger (Jönsson i Pedagogisk 
bedömning 2006). Syftet med bedömningen blir inte bara vad som bedöms eller hur man 
bedömer utan varför man bedömer. Bedömer man för att stödja elevens läroprocess eller 
som urval till högre utbildning? Alternativa urvalssätt nämns i Dagens Nyheter (2007-05-
03) där man konstaterar att allt fler tas i på högskolor med andra sätt än betyg. I artikeln 
nämns intagningar som antagningsprov och intervjuer. Är det inte tid att skilja åt betygens 
två syften och fokusera på bedömning för lärande? Vid behov kan den summativa bedöm-
ningen användas men den är då enbart en bekräftelse vad eleven redan vet om sin egen 
kunskap. 
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8.1 Metoddiskussion 
I den andra intervjusituationen deltog två lärare samtidigt. Vi tror att resultatet av intervjun 
påverkades av detta. Dels påverkade lärarna varandra och dels bekräftade de varandra. Vid 
frågor som är svåra att konkretisera och förklara kan det vara lättare att bekräfta och in-
stämma i den andra intervjupersonens svar. Det kan även vara en fråga om betänketidens 
utrymme, dvs man fyller snabbt i varandras svar. Den positiva aspekten är att intervjun blir 
mer av samtalskaraktär och därför mer spontan. Det blir en mer insiktsfull diskussion där 
man ger och tar av varandras tankar och åsikter. 

Vi har noterat att hur frågan ställs kan ha påverkat resultatet. Vi särskiljer i några frågor på 
bedömning och betygssättning och antingen har lärarna skiljt begreppen för att vi ställt frå-
gan så eller så uppfattar de begreppen åtskiljda.  

I vårt mail vi skickade till skolorna efterfrågade vi lärare som hade ett intresse för de frågor 
vi studerade. Efter våra intervjuer märkte vi att alla tre lärare hade genomgått en kurs som 
behandlade frågor kring likvärdig och rättvis bedömning. Detta har naturligtvis påverkat 
vårt resultat. Eftersom dessa lärare i olika diskussionsforum bearbetat dessa begrepp har de 
även lyft fram betydelsen av likvärdighet och rättvisa i våra intervjuer. 

Vi vill poängtera att vårt resultat är begränsat pga intervjuurvalet. Vi har genomfört två 
intervjuer i en skola. Vår tanke var att ha minst 4 intervjuer med lärare från olika skolor för 
att få en större variation och även skillnader i arbetssätt i fråga om bedömning och betygs-
sättning. 

Vi märkte under analysen att vi kunde bett intervjupersonerna förtydliga vissa begrepp med 
hjälp av stödfrågor, t ex när vi talade om bedömning av kunskap. Lärarna säger sig bedöma 
kunskap och vi kunde ha frågat ”Vad menar du med kunskap”?, ”Vad tänker du på då”?. 
”Det finns i bakhuvudet” -  ”Kan du förklara vad som finns där?”  

Vi hade i vår intervjuguide ett antal fallbeskrivningar där lärarna skulle betygssätta kon-
struerade fall. Syftet med dessa var att ”tvinga” lärarna att ta ställning och betygssätta men 
vi inser att svaren inte blev speciellt värdefulla. Fallbeskrivningarna blev olika eftersom 
lärarna begärde förtydligande av fallen. Fallen blev därför orelevanta för vår undersökning. 
I vår undersökning har vi använt oss av intervju som metod och vi anser att en observation 
kunde vara ett bra komplement för att förtydliga hur lärarna verkligen gör och inte hur de 
säger att de gör. 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under vårt arbete har vi stött på flera intressanta frågeställningar som inte fallit innanför 
vårt syfte. Vi förslår för fortsatt forskning; 

-Hur påverkar klass och etnicitet bedömning och betygssättning? Sedan Korps avhandling 
2003 har det hänt en del i Sverige. I vissa skolor med hög invandrartäthet har man nått fina 
resultat i t ex matematik. Kanske man börjar se fördelar med olikheter. Börjar klasskillna-
derna mellan innerstadsskolor och ytterstadsskolor jämnas ut eller är dessa skolor enstaka 
exempel? 

-Hur kan bedömningens stödjande syfte utvecklas och få en högre status? 
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BILAGA 1 MAIL 

Hej, vi är två lärarstuderande på Lärarhögskolan i Stockholm. Vi skriver nu vår C-uppsats 
där frågeställningen är inriktad på bedömning och betyg. Vi vill intervjua 4 lärare, år 8 och 
9, och vänder oss till grundskolor på Norrmalm. Vi vill intervjua i första hand de lärare 
som speciellt intresserar sig för bedömningsfrågor men inser att era tidsramar och andra 
ramar begränsar urvalet. Vi lägger ingen arbetsbörda på er. Intervjuerna tar ca 1-1,5 timme 
i anspråk och skulle ske efter påsken. Vi är tacksamma för svar. Mvh Susan Sommarlund 
och Marie Garcia Bermejo. 

BILAGA 2 INTERVJUGUIDE 

INTERVJUGUIDE/Marie Garcia Bermejo och Susan Sommarlund/2007-04-17  

ALLMÄN INFORMATION 
-Vi presenterar oss.  

-Vi berättar om de forskningsetiska principerna.  

-Informerar IP om användning av mp3-spelare samt anteckningar.  

-Vi skriver vår C-uppsats på Lärarhögskolan i Stockholm. Vi har gått inriktningarna Att 
hitta matematiken i barnens värld samt Pedagogiskt arbete med yngre barn. Denna kurs 
heter Examensarbete och vår handledare heter Liza Haglund. Kursansvarig är Peter Emshe-
imer.  

-Vår undersökning handlar om betyg och bedömning och vårt syfte är att undersöka vad 
innebär kvalitativ bedömning av kunskap och färdigheter för läraren vid betygssättning och 
bedömning.  

-Hur vi fick IPs namn, dvs urval.  

INTERVJU 
Vi använder oss av stödfrågor såsom; Hur menar du då? Hur tänker du? Kan du konkretise-
ra? På vilket sätt? Etc  

Följande frågor är avsedda att fungera som områden kring diskussion.  

1. Inledning; allmän attityd, lärarens personlighet; Vad tänker du när jag säger be-
dömning och betyg? Vad upplever du att syftet är med betyg/bedömning? 

2. Styrdokument; Vilka styrdokument använder ni vid bedömning och betygssättning?  
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3. Konkret bedömning och betygssättning; Hur gör du när du bedömer och sätter be-

tyg? 
4. Likvärdighet och Rättvisa; G-gränsen? Har du använt dig av det gamla betygssy-

stemet? Vad har ni för strategier för att säkerställa en likvärdig och rättvis bedöm-
ning och betygssättning? 

5. Kunskap; Vad bedömer och betygssätter du? 
6. Syn på betyg; Förslaget till ny betygsskala som underlag; Vad anser du om detta? 

Implementering? 
7. Fallen som underlag. Vi återger några fall där lärarna får ta ställning och betygssät-

ta. Hur bedömer du med ord och hur betygssätter du med symboler?  

En pojke i år 8 är en duktig elev som alltid som alltid skriver topp i enskilda uppsatser, 
prov och arbeten men har problem med grupparbeten och diskussioner.  

En pojke i år 8 argumenterar ivrigt i ett socialt grupparbete. Han uttalar många åsikter 
och argumenterar hejvilt med i enskilda arbeten presterar han inte lika bra.  

En pojke i år 8 har bra muntliga presentationer men har svårt att uttrycka samma goda 
resultat i skrift.  

En pojke i år 8 presterar bra i skriftliga prov men har svårt att muntligt redovisa i grupp 
och enskilt. 

BILAGA 3 INTERVJUREDOVISNING 

3.1 Lärarens personlighet och yrkesroll i kun-
skapsbedömning  

Lärare A säger att vid betyg tänker hon skala som att mäta. G, VG samt MVG utifrån krite-
rier och betyg. I bedömning använder hon inte skala utan beskriver med egna små ord eller( 
+, -). Hon använder en friare tolkning säger hon. Lärare A menar att betygen för eleverna 
blir ett mål, en morot och styrmedel. Ämnena skulle inte ses lika viktiga om de inte betygs-
sattes. Betyg är en stark motivationsfaktor för eleverna. ”Personligen skulle jag vilja ta bort 
betygen men det finns inget alternativ”. ”Tänk om de kom till skolan och lärde sig utan den 
här motivationen med betyg”. Hon fortsätter med att säga tonåringar är ju tonåringar, inte 
mogna att ta eget ansvar. Lärare A poängterar också att hon ”inte vill sänka sista terminen”. 
När vi nämner betyg säger Lärare B ”kluvet”. Hon menar att det finns betygshets, stress, 
tidspress. Hon arbetar enbart med betygsgrundande arbeten. Bedömningen är inte lika defi-
nitivt som betyg. Hon säger att varken elever eller föräldrar tar bedömningen till sig utan 
enbart betygen. Lärare B säger att betyg är positivt så att det blir en motivation (piska – 
morot). Lärare B menar också att det är både positivt och negativt. Det negativa är just ur-
valet. Lärare B säger att hon har ”ångest varje termin för betygssättningen - därför ville jag 
gå kursen” Lärare C menar att betyg är mer definitivt och att bedömning är mer vagt. 
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Lärare C känner ”mer vånda än nånsin - man blir snällare med åren - känner för eleverna”. 
Lärare C tycker också att det kommer nya visioner hela tiden. ”Samhället är hårt i dag, jag 
skulle vilja avskaffa betygssystemet”. ”Jag tror att det skulle bli bättre undervisning men 
det finns inga alternativ”.  

3.2 Styrdokument 
Lärare A tycker att man skall titta i styrdokumenten. ”Nya lärare gör nog det ofta”. Läraren 
anser att rutinerade och vana lärare har det i bakhuvudet. ”Vi hänger på Skolverket och 
håller oss uppdaterade enligt deras dokument. T ex i fråga om likvärdighetsgruppen, där vi 
arbetat med likvärdighet mellan skolor”. Lärare B säger att styrdokumenten alltid finns i 
bakhuvudet. Lärare C kollar av kriterierna och bockar av VG samt MVG. 

3.3 Hur gör lärare konkret när de bedömer och be-
tygssätter? 
Lärare A säger sig ha egna små knep, t ex + och – men hon använder också ord ibland. 
Dessa små noteringar ligger sedan som underlag för betygssättning. Läraren försöker be-
döma det ”område” eleven arbetat med, som en helhet. Även läxorna bedöms. ”Det är bra 
med ord men bokstäverna sitter hårdare, det tycker både elever och föräldrar”. Utveck-
lingssamtal och samtal om bedömningar ”luddar” förbi. Eleverna vet också att lärare an-
vänder VG+ samt VG- i bedömningar. Betygspapperet har en mera officiell status. Läraren 
tycker också att den gemensamma mallen, riksproven, är bra eftersom det är mer rättvist. 
Läraren upplever det svårt att tolka mallen ibland men menar att det blir lättare för varje år. 
”Nationella prov är bra men de borde finnas i flera ämnen, fast även här är den muntliga 
delen svårast att bedöma”. Lärare A använder en form av logg i sin kalender där hon mar-
kerar plus och minus för elevens prestationer i kanten. Läraren beskriver ett prov i år 9. 
”Jag sa till eleverna att vi skall ha prov nästa vecka, fast egentligen skulle vi inte behöva ha 
något prov med er. Jag vet var ni ligger och vad ni går för, jag har ju haft er i tre år nu. 
Jaaa, sa dom, så gör vi. OK, då får ni lita på mej och att jag sätter rätt betyg på er. Då såg 
jag helt plötsligt att de elever som ligger nära MVG blir oroliga för dom tror att dom ska 
höja sitt betyg med hjälp av provet. Ja, det blir ju det betyg jag sätter idag, det ni är värda, 
det ni har visat mej hittills. Då skruvade dom på sig. OK sa jag, vi röstar om vi skall ha 
prov eller inte. De elever som visste att de redan hade MVG räckte upp handen för att inte 
ha prov medan de som ville höja sina betyg ville ha prov. Hur gör vi nu då frågade jag. Då 
tyckte de elever som hade mvg att de som ville kunde få skriva provet. Är det rättvist tyck-
er ni? Frågade jag. Efter ännu en röstning blev det prov.” Vidare diskuterar läraren om höj-
ningar och sänkningar av betyg inför gymnasieintagningarna. ”Förra terminen sänkte jag 
dom (eleverna; vår kommentar) för att dom inte var där (kunskapsmässigt; vår kommentar), 
för att kanske kunna höja sista terminen om dom är värda det. Det finns en del lärare som 
inte sätter MVG i åttan, men det tycker jag är fel. Sen kan man vara så att man i åttan inte 
känner eleverna och sätter lägre pga det, att man inte riktigt vågar fastän man bör göra det. 
Det blir ju fler MVG i nian för att eleverna pressar sig, det gör dom inte i åttan. Och man 
vill ju inte sänka i sista terminen.” 
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Lärare B menar att de konkret arbetar med betygssättning och bedömning i ämneslag och 
diskuterar och tolkar. ”Ibland byter vi prov”. ”Vi arbetar alltid enligt kriterier och betygs-
sätter och bedömer utifrån dessa”. ”Efter direktiv uppifrån har vi nu alltmer fokuserat på 
det muntliga”. Lärare C berättar att de ibland är två vid bedömningssituationer. ”Vi byter 
också prov”. Lärare C poängterar också att kriterierna följs noggrant och anser att ”vi är bra 
på det”. ”Jag försöker nog bedöma allt mer eller mindre”. Hon försöker ha all information i 
huvudet men för att stödja minnet antecknar hon fortlöpande med symboler t ex + och -. 
Lärare C tycker också att det praktiska arbetet i stadsdelen med diskussioner och tolkningar 
har varit bra stöd i betygssättning och bedömning. 

3.4 Likvärdighet och rättvisa 
Lärare A menar att de hela tiden försöker hänga på Skolverket, vilket de bla gjort i likvär-
dighetsgruppen. ”I detta arbete har vi haft fokus på att säkerställa likvärdighet”. Läraren 
tycker att det är ett omständigt arbete som kräver ständiga genomgångar och uppdateringar 
på olika nivåer. ”Det har varit olika ämnesrepresentanter från varje skola och vi har arbetat 
i 2 år. Det är knasigt och flummigt, jag förstår inte hur man kan göra så. Att vi från alla 
skolor skall skriva våra egna mål och sedan träffas i någon nätverksgrupp i stadsdelen och 
jämföra med varandra hur vi betygssätter. Då kanske man tänker att de hade två MVG, då 
måste ju jag tillbaka till min skola och säga att nu måste vi ändra så det blir mera likvärdigt 
osv. Sedan skall de här grupperna gå vidare och arbeta i Storstockholm och så går man 
fram och tillbaka och gör ändringar. Vi har inte så himla mycket tid som man tycks tro i 
förvaltningen när de säger att vi skall hålla diskussionen igång. Jag tycker det skall finnas 
en grundstruktur, uppifrån. Det måste vara likvärdigt i hela riket”. Lärare A menar också att 
hon tycker riksprovet är rättvist eftersom det är en gemensam mall som alla följer och att 
man då kan jämföra med olika skolor. Vidare tycker hon att det är lättare att bedöma och 
betygssätta ”rena raka” matteprov eftersom det blir mer likvärdigt och rättvist. Läraren 
tycker också att hon inte kan jämföra med andra skolor på ett vetenskapligt sätt. Däremot 
kan hon kolla med sina kolleger och kompisar hon känner på andra skolor. ”Vi gjorde lite 
så som ett experiment och jämförde varandras frågor på proven och vi rättade varandras 
prov och satte betyg på dem för att undersöka likvärdigheten. Men så tänkte vi att det beror 
ju på hur länge man hållit på, hur mycket eleverna tränat på området.”. 

Lärare B tycker det är lättare att bedöma likvärdigt och rättvist efter kursen (likvärdighets-
kursen; vår kommentar). Då diskuterades kriterierna och enligt lärare B blev det tydligt vad 
som gäller för G, VG och MVG-nivåerna. Lärare C tycker att det borde vara mer likvärdigt 
geografiskt sett och även mellan innerstan och ytterstan. Hon menar att eftersom skolorna 
tolkar kriterierna olika så blir det olika bedömning. Lärare C tycker att finns ett tankefel i 
konstruktionen och att det vore mycket bättre med centrala kriterier för att säkerställa nivå-
erna. Lärare C poängterar att hon följer Skolverkets ”regler” stenhårt. Lärare C pratar även 
om jämförelser skolor emellan och säger att ”Vi har för låga betyg i vår skola. Vi måste 
sänka dem efter kritik.” 
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3.5 Vad bedömer och betygsätter lärare-
kunskapssyn  

Lärare A:” Tänk om de kom till skolan och lärde sig utan den här motivationen med betyg, 
men de gör de inte därför att tonåringar är tonåringar dom kommer inte till skolan och tän-
ker inte i dag ska jag lära mig det här och det här, tyvärr är det inte så dom är, dom är inte 
där mognadsmässigt, dom är här av tvång”. Enligt läraren blir eleverna mer motiverade att 
läsa på i år 8 eftersom de får slutbetygen i år 9. Hon bedömer och betygsätter allt som är 
viktigt för betygen. Vad hon bedömer är deras kunskap och ambition. ”Ett betyg kan ofta 
bli hur mycket man kan memorera per tidsenhet, då klarar de sig i alla ämnen. Har du ett 
bra minne har du en förutsättning för att få ett bra betyg”. Lärare B säger att kunskap skall 
bedömas. Det som bedöms är:  ”det är ju att läsa skriva tala, läsförståelse, kommunikation, 
hörförståelse, att uttrycka sig korrekt”. Hon menar att det är svårt att bedöma, det är svårt 
att se alla elever. De elever som har problem med skriftlig framställning får ofta komplette-
ra med muntligt och enskilt om de vill. Lärare C. säger också att kunskap skall bedömas. 
”Vi diskuterar inom vårt ämneslag vad som skall bedömas”. Hon säger också att gruppar-
beten är mer lustfyllt än underlag för bedömning. Lärare C säger att eleverna har arbetsva-
na och fokuserar på uppgifter och klarar sig bra i gymnasiet.  

3.6  Det nya betygsförslaget 
Lärare A tycker att det nya förslaget ser bra ut. ”Alla jag pratat med tycker det också”. Hon 
har diskuterat de två underkänt-nivåerna, IG, med sina kolleger och jämfört med det nuva-
rande och menar att det är bra med två nivåer på underkänt. Enligt lärare A kan man då 
skilja på dom som kämpar och dom som inte kämpar. Vidare anser hon det är bra med be-
tyg redan i år 6, det blir lite mer ansvar för dem. Hon tycker också att det vore bra med 
enbart godkänd-nivå i år 6 och 7, just för att slippa de högre nivåerna. ”Eleverna vet att de 
inte behöver överjobba, de kan coola ner lite grann”. Lärare B: ”Nytt betygssystem igen?” 
Hon tycker att allt går igen och känner igen skalan från sin egen skolgång. Lärare B tycker 
också att det är en fördel med flera nivåer eftersom de ändå håller på med + och -”. Då 
slipper vi det”. Lärare C kommenterar förslaget och säger att hon känner igen det och att 
det vore bra att slippa + och -. 

BILAGA 4 FIGURER 

Figur 1.  Fritt inritad. Astrid Pettersson i Pedagogisk bedömning, 2006. 

Figur 2. Fritt inritad. Arbetsordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen. Alexan-
dersson i Starrin & Svensson  
Figur 3. Tratten. Marie Garcia Bernejo och Susan Sommarlund, 2007 
Figur 4. Analysmodell. Susan Sommarlund och Marie Garcia Bermejo, 2007 
Figur 5. Svarskategorier. Marie Garcia Bermejo och Susan Sommarlund, 2007 
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Figur 6. Lärarens personlighet och yrkesroll vid kunskapsbedömning. Marie Garcia Berme-
jo och Susan Sommarlund, 2007 
Figur 7. Styrdokument. Marie Garcia Bermejo och Susan Sommarlund, 2007 
Figur 8. Hur lärare bedömer och betygssätterMarie Garcia Bermejo och Susan Sommar-
lund, 2007 
Figur 9. Likvärdighet och rättvisa. Marie Garcia Bermejo och Susan Sommarlund, 2007 
Figur 10. Vad bedömer och betygssätter lärare – kunskapssyn. Marie Garcia Bermejo och 
Susan Sommarlund 2007 
Figur 11. Förslag till betygsskala samt betyg från årskurs 6. Marie Garcia Bermejo och 
Susan Sommarlund 2007 
Figur 12. Analysmodell. Marie Garcia Bermejo och Susan Sommarlund 2007 
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