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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur olika lärare talar om den egna betygsättningen, samt 

att försöka identifiera de möjligheter och problem som existerar rörande denna. För att 

genomföra studien har sju verksamma lärare intervjuats, och därefter har jag använt mig 

av diskursanalysen som metod för att identifiera diskurser som kan sägas vara element i 

en större övergripande bedömningsdiskurs. De identifierade diskurserna som framkom 

efter analys av den insamlade empirin var; Diskurs I: Den personliga tolkningens 

avgörande betydelse, Diskurs II: Nationella provet som hinder och möjlighet, Diskurs 

III: Betygsskalans otydlighet leder till subjektivitet, Diskurs IV: So-Ämnets möjligheter 

och begränsningar, Diskurs V: Vikten av det kollegiala samtalet, och Diskurs VI: Den 

personliga kontakten till eleverna.  

 

Det viktigaste och mest tydliga resultatet som kan extraheras ur studien är att det 

existerar en stor grad av tolkningsföreträde som genomsyrar lärarnas bedömningsarbete. 

Tolkningen försvårar och förhindrar de undervisande lärarnas förmåga att uppnå 

möjligheterna att sätta rättvisa betyg. Samtliga av de identifierade diskurserna är delar 

av en komplexitet som omgärdar svårigheterna med betygsättningen. Genom de 

intervjuade lärarnas berättelser så framkommer bilden av en problematik som för den 

undervisande läraren är svår att kunna förändra på egen hand. Denna strukturella 

problematik som omgärdar betygssättningen kan sägas vara en del av hela skolsystemet. 

För att underlätta för undervisande lärare krävs krafttag från skolledare och i slutänden 

Sveriges regering, som ger tid och möjligheter till lärare att arbeta fram en mer 

gemensam grund, som minimerar lärarens personliga tolkning för att uppnå en mer 

rättvis och objektiv bedömning. 
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1. Inledning 

Under min utbildning på lärarprogrammet, med inriktning mot arbete i grundskolans högre 

åldrar och gymnasiet har jag funderat mycket kring betygsättning, och den problematik jag 

uppfattar vara behäftad med denna. Jag har under VFU-perioder fått prova på att sätta 

betyg på elever, samt diskuterat betyg och betygssättning generellt med handledare. Under 

olika kortare kurser under utbildningen har jag även aktivt jobbat med betyg och 

bedömning på ett teoretiskt plan. Då jag har upplevt att läroplanen tillåter ett relativt stort 

mått av subjektivitet, som innebär att den undervisande läraren får tolka och ”översätta” 

kunskapskraven, så kommer detta arbete att fokusera på lärarens praktiska betygssättning 

och problem och möjligheter beträffande detta. Intentionen och syftet med detta arbete är 

att försöka se hur några utvalda lärare talar om den egna förmågan att förverkliga 

läroplanens mål och uppnå en objektiv och rättvis betygsättning.  

 

Skolan är ständigt i fokus i den mediala debatten, och ofta hörs kritiska röster. Många 

gånger handlar det om betyg och bedömning och en påstådd inkompetens hos lärare 

gällande betygssättning. Lärarnas konkretisering av kunskapskraven för betygsättning 

måste omgärdas av en tydlighet som garanterar en likvärdig bedömning och mynnar ut i ett 

korrekt betyg. Jag undrar därför hur olika lärare gör, vilka metoder använder de sig av när 

de ska bedöma och betygssätta elever? Hur förhåller sig lärare till kunskapskraven, vilka 

metoder och möjligheter har de för att tolka och konkretisera kursplanernas kunskapskrav? 

 

Vid implementeringen av den nuvarande läroplanen Lgr 11 så hade det tagit lärarna tio år 

att förstå och använda sig av betygssystemet i Lpo94. Nu påbörjas en ny period med 

implementering och medföljande anpassning och tolkning av den nya läroplanens 

kunskapskrav och betygskriterier. Historiskt sett har reformeringen av skolan förändrat 

lärares och elevers förutsättningar genom årtionden, hur påverkar denna kontinuerliga 

förändring den enskilde lärarens praktisk-didaktiska arbete, följs alltid direktiv som 

kommer från regeringen och skolverket i form av läroplaner, samt i hur stor utsträckning 

härskar lokala skoltraditioner som hindrar implementering av fastställda beslut? Det verkar 

som att det nya betygssystemet är svårtolkat för lärarna, eleverna och föräldrarna, om lärare 

uppfattas som osäkra sjunker trovärdigheten och tilltron till lärarna och den svenska skolan 

generellt. De lärare jag har pratat med innan jag startade min undersökning tycker att det är 
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ganska svårt att förmedla och till viss del själv förstå formuleringar i Lgr11, och än svårare 

att vidarebefordra informationen till föräldrar och elever.  

 

Skolutvecklingsföretaget Infomentor som har jobbat med skola/skolfrågor sedan 1999, har 

gett ut magasinet Heja1 som är en översättning av läroplanens kunskapskrav till lättare 

svenska. Skolverket har kritiserat detta och menar att en dokumentsamling som är 

lagbunden som läroplanen inte bör tolkas om. Är kursplanerna så otydliga att ett 

utomstående företag behöver tolka om dem till lättbegriplig svenska? Något som ytterligare 

väckte mitt intresse att göra denna studie var en händelse som skedde i oktober 2013 då en 

lärare valde att JO-anmäla skolverket för brott mot språklagen. Läraren Mattias Forsgren 

hävdar att de nya kunskapskraven är mycket otydliga;  

”Han menar att de nya kunskapskraven i flera ämnen är så pass svårtydda och vaga att det omöjligt för den 
svenska lärarkåren att ha en enhetlig bedömning. “Jag hävdar att detta är ett av grundproblemen i Svensk 
skola. När det är upp till var och en att tolka dessa texter blir naturligtvis rättsosäkerheten för eleverna enorm 
och glidningen i tolkningarna mellan skolor kan bli väldigt stor”, skriver han bland annat i sin anmälan, som 
Skolvärlden tagit del av.”2 

Det som Forsgren beskriver är något som kontinuerligt har upprepats inom den svenska 

skolan när reformeringar har lett till att nya läroplaner ska implementeras. Det var just 

denna händelse med Forsgren som avgjorde att jag ville skriva detta arbete, och 

genomförandet av denna kvalitativa studie kommer förhoppningsvis inte bara att ge mig en 

kunskap som hjälper mig i mitt framtida yrke, utan även bidrar till att fördjupa och 

nyansera debatten kring betyg och bedömning. 

2. Bakgrund 
Den svenska skolan och betygssystemen har reformerats och förändrats i grunden ett flertal 

gånger genom historien. Följande historiska bakgrund kommer att beskriva 

betygssystemens förändring, och de beslut som tagits. Jag anser att relevansen för detta 

avsnitt kan härledas till betydelsen av att historiskt förstå pedagogiska traditioner som 

                                                        
1 Infomentor. Produkter-Heja. 1999-2013. 
https://infomentor.se/Swedish/production/homepage/products/gymnasium.aspx (Hämtad 2013-11-11) 
2Karlsson, Gustav, Skolverket JO-anmäls - språket obegripligt Lärarnas Riksförbund. Skolvärlden 2013-10-
25.http://www.skolvarlden.se/artiklar/skolverket-jo-anmals-spraket-obegripligt (Hämtad 2013-11-10) 
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format den svenska skolan genom årtionden, något som ligger till grund för hur skolan ser 

ut idag.  

2.1. Skolan/historik 
Sven Hartman skriver i sin bok; Det pedagogiska kulturarvet, att de flesta som jobbar inom 

skolan har en stark medvetenhet om de förflutna traditioner som påverkar skolans 

verksamhet än idag.3 Hartman konstaterar att det inte alltid är de positiva sidorna av 

pedagogiska traditioner som lever kvar och påverkar, och vid reformeringsiver är det ofta 

gamla lösningar som förpackas om och sedan presenteras som nya.4 Reformeringar av 

läroplaner betyder inte automatiskt att skolornas arbetssätt förändras, istället är det lokala 

och yrkesproffessionella traditioner som tenderar att följas, inte nya förordningar och 

reformer.5 Därigenom existerar ett stort dilemma. När reformer och förordningar inte följs 

utan lokala traditioner och pedagogiska professionsyttringar tillåts styra så uppstår en 

ambivalens. Läroplaner som kontinuerligt förändras förankras inte i de enskilda skolornas 

verksamhet, därmed så uppstår ingen enhetlighet. 1990-talets stora omfattande 

reformeringar av den svenska skolan, och då speciellt kommunaliseringen ledde till att 

ansvaret för förverkligandet av förändringarna ligger på en lokal nivå, och i slutänden hos 

lärarna själva.6 Inkapslat i den svenska skolans verksamhetsmål ligger bestämda 

förhållningssätt, och uttalade mål redovisas i läroplanens styrdokument, men det finns även 

outtalade förhållningssätt i form av traditioner som kan knytas till den dolda läroplanen7.  

2.2. Betygen 
För att läsaren ska få en förståelse om de förändringar som skett historiskt och som 

påverkat elever och lärare när det gäller bedömning och betygsättning kommer här en 

historisk genomgång om de olika betygssystemen inom svensk skola.   

                                                        
3 Hartman, Sven G., Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, Natur 
och kultur, Stockholm, 2005. s, 9. 
4 Hartman, S, s, 9. 
5 Hartman, S, s, 53. 
6 Hartman, S, s, 74. 
7 Lundgren, Ulf P., Vad styr skolan?, Särtryck ur; Ständigt i stöpsleven, lärarhögskolan i Stockholm 
under fem decennier, (red) Kent Hägglund, Stockholm, 2006. s, 133.  
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2.2.1. Det absoluta betygssystemet, 1800-1960-talet 

I början av 1900-talet förändrades de svenska skolformernas betygssystem till ett 

sammanhållet enhetligt betygssystem med en absolut skala som bestod av sju steg, Jag har 

här gjort en bearbetning av en figur som förekommer i SOU Departementsserie 2008:13,8:  

 

Betyg Benämning Betygsvärde 
A Berömlig 3 
A Med utmärkt beröm godkänd 2,5 
AB Med beröm godkänd 2 
Ba Icke utan beröm godkänd 1,5 
B Godkänd 1 
BC Icke fullt godkänd 0 
C Otillräcklig 0 
 Figur 1) Betygsskala  
 

Runt sekelskiftet 1800-1900 infördes detta enhetliga betygssystem som hade formen av en 

sjugradig skala, med fem godkända betyg och två underkända. Eleverna erhöll betyg i 

samtliga ämnen och genom alla årskurser. Till betygsskalan hörde även ett tregradigt betyg 

för ordning, och ett fyrgradigt betyg för uppförande9. Den sjugradiga skalan var absolut, 

och betygen sattes av undervisande lärare och relaterades till uppnådda kunskapsmål. 

Likheterna med dagens sjugradiga skala är slående, men ett stort undantag mellan det 

nuvarande sjugradiga betygssystemet(Lgr11), och detta absoluta betygssystem var främst 

att kunskapskraven definierades av undervisande lärare och att kunskapen som betygen 

baserades på byggde mycket på elevernas faktakunskaper och minnesförmåga.10 

Avsaknaden av central styrning och anvisningar för betygskrav ledde till att de enskilda 

lärarna hade en stor frihet att utforma sina egna principer för betygsättning. Likvärdigheten 

gick därmed förlorad när olika lärare på olika skolor hade sina egna principer och metoder 

för att betygsätta. Variationerna mellan olika skolor och lärare var stora. Till en början 

fördes ingen diskussion om rättvisheten gällande betygen, och den allmänna debatten kring 

skolan var obefintlig. Betygen var dock inte på samma sätt som idag lika avgörande för 

eleverna.11  På 1940-talet förändrades tillvägagångssättet med principen att eleverna gjorde 

ett inträdesprov för de högre studierna, och betygen ersatte det tidigare systemet med 

                                                        
8Ds 2008:13. En ny betygsskala, Stockholm: Betygsberedningen (U 2007:A), inom 
Utbildningsdepartementet, s, 12.  
9 Eklöf, Hanna, ”Betygen i den svenska skolan”, I: Hult, Agneta & Olofsson, Anders (red.), Utvärdering och 
bedömning i skolan: för vem och varför?, Natur & kultur, Stockholm, 2011. s, 68.  
10 Eklöf, H, s, 68. 
11 Eklöf, H, s, 69.  
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inträdesprovet, och det är detta system vi har än idag. När betygen fick denna nya bärande 

funktion så höjdes även kraven på rättviseaspekten gällande betyg och bedömning.12 

Skolmannen och pedagogikforskaren Frits Wigforss fick redan i slutet av 1930-talet i 

uppdrag att utreda frågorna kring betyg och tillträdet till högre studier13. Wigforss 

konstaterade orättvisorna och skillnaderna gällande betygsättningen och föreslog 

standardiserade prov och mer centralstyrda anvisningar gällande betyg och bedömning för 

att underlätta för lärarna, och därmed uppnå en mer likvärdig enhetlig bedömning14. I slutet 

av 1940-talet infördes standardiserade prov i matematik och svenska. 

2.2.2. Det relativa betygssystemet 1960-1990-talet 

1962 etablerades den svenska enhetliga grundskolan. Det infördes en ny läroplan (Lgr 62), 

och i samband med det även en ny femgradig relativ betygsskala15. Att göra dessa stora 

övergripande reformeringar av skolan var inte speciellt komplicerat. I efterkrigstidens 

Sverige var behovet av arbetskraft och utbildat folk stort, och då betygen fungerar som 

urvalsinstrument fanns även ett ökat behov av ett tillförlitligt och korrekt betygsinstrument 

för att få fram utbildat folk i större mängd16. 1965 infördes det relativa betygsystemet för 

gymnasieskolan, och ytterligare några år senare för resterande skolväsende17. Den nya 

femgradiga skalan byggde på normalfördelningsprincipen där skalan baserades på ett 

antagande om en normalfördelning av rikets population18.  

 

 

Figur 2) Betygsskala 
 

                                                        
12 Eklöf, H, s, 69. 
13Ds 2008:13 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementsserien/En-ny-
betygsskala_GWB413/ s, 13. 
14 Ds 2008:13, s, 13. 
15 Ds 2008:13, s, 15. 
16 Ds 2008:13, s, 15. 
17 Ds 2008:12, s, 15. 
18 Eklöf, H, s, 71. 
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Med bedömningsmaterialet tillhandahållet av Skolverket så fanns instruktioner hur 

fördelningen av betyg skulle ske. För att underlätta för lärarna framarbetades på central 

nivå standardprov för grundskolan, samt centralprov för gymnasieskolan. Dessa prov skulle 

hjälpa lärarna med betygsfördelningen för de egna eleverna19. Relativt snart efter 

genomförandet av det nya systemet höjdes kritiska röster, svårigheterna för lärarna låg 

främst i att uppskatta de egna elevernas prestationer jämfört med de nationella 

prestationerna20.  Lärare började istället använda sig av den nationella fördelningen för att 

fördela betyg i den egna klassen, vilket ledde till konkurrens mellan eleverna21, och ökända 

lärarformuleringar som; ”Tyvärr är femmorna slut…” Eleverna förhindrades att samarbeta 

med varandra genom att konkurrensen hårdnade, och det blev svårt för elever i 

högpresterande klasser22. Konkurrensen mellan eleverna gick stick i stäv mot vad 

läroplanen framhävde, nämligen ökad elevsamverkan och elevsamarbete23. Det fanns även 

brister i det relativa systemet gällande betygsinflation och betygsglidning.24 Övrig kritik 

mot de relativa betygen kan sägas vara deras oförmåga att mäta elevernas kunskaper, samt 

den ökade kritiken från det sena 60-talets vänsterrörelser mot betyg i allmänhet, och betyg 

som sorteringsprincip i synnerhet25.  

2.2.3. Det mål-och kunskapsrelaterade betygssystemet, 1994-? 

Det mål-och kunskapsrelaterade betygssystemet som infördes 1994 (Lpo94 och Lpf94) 

skulle i mindre utsträckning fungera som ett urvalsinstrument, och den pedagogiska 

informationsfunktionen skulle vara mer framträdande.26  Genom att målbeskrivningar och 

betygskriterier på ett tydligt sätt visade på kunskapskvalitéer som eleverna skulle uppnå så 

skulle likvärdigheten i det mål-och kunskapsrelaterade betygssystemet vara garanterad.27  

Kunskapskvaliteterna skulle ses som en stegvis progression, och betygskriterierna för 

respektive ämne skulle arbetas fram kopplat till den enskilde elevens kunskapsutveckling i 

samarbete med undervisande lärare28. Som grund för detta beslut låg de ämnesspecifika 

enskilda strukturerna, och tilltron till de undervisande lärarnas förmåga att identifiera 

                                                        
19Ds 2008:13. s, 16. 
20 Ds 2008:13, s, 16. 
21 Ds 2008:13, s, 17. 
22 Eklöf, H, s, 72. 
23 Ds 2008:13, s. 17. 
24Ds 2008:13, s, 19. 
25 Ds 2008:13, s, 19. 
26 Eklöf, H, s, 73. 
27Ds 2008:13, s, 25. 
28Ds 2008:13, s, 25. 
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elevernas kunskapsutveckling inom det egna undervisningsämnet. Tilltron på att en 

enhetlig överensstämmelse i bedömningen skulle etableras var stark29.  

En stor skillnad från det tidigare relativa betygssystemet var även att betygskraven öppet 

och tydligt skulle synliggöras för elever, såväl som för föräldrar.30  

 

Under 1990-talet förändrades den svenska skolan kapitalt från att ha varit en av världens 

mest central- och regelstyrda skolsystem, till att bli ett av världens mest decentraliserade 

och målstyrda system. I tidens anda låg marknadsanpassning och individualism och den 

stora förändringen av den svenska skolan kan ses som en anpassning till internationella 

utbildningsnormer31. År 2000 gjorde Skolverket en kvalitetsgranskning av 

betygssättningen, och rapporterade om stora brister gällande den likvärdiga och rättvisa 

betygssättningen, Skolverket framhävde att ansvaret i för hög utsträckning vilade på de 

undervisande lärarna. Dessutom påpekade Skolverket i sin granskning att både kommuner 

och stat underskattat komplexiteten och mängden av tid som krävdes i realisationen av det 

nya betygssystemet32 Granskningen visade också att elever hade framfört kritik att betygen 

påverkades av vilken lärare de hade, och att det förekom skillnader i krav för olika betyg 

mellan olika skolor33. Skolverket lade även fram ett flertal faktorer som påverkade och 

bidrog till svårigheterna med att få det nya systemet att fungera. Betygssystemet var 

svårförståeligt, kompetensutvecklingssatsningarna för få, och lärarna saknade en 

organiserad samordning.34  

 

Den nuvarande borgerliga regeringen som tillträdde 2004 har genomfört stora reformer 

inom den svenska skolan. 2007 tillsattes en betygsberedande arbetsgrupp av 

utbildningsminister Jan Björklund med målet att utreda en ny betygsskala och 2008 

redovisades gruppens förslag. Arbetsgruppen lägger fram den nya betygsskalan och jämför 

denna med den tidigare skalan:  

 

 
Figur 3) Ny betygsskala 

 

                                                        
29Ds 2008:13, s, 26. 
30 Ds 2008:13, s, 26. 
31 Eklöf, H, s, 73. 
32Ds 2008:13, s, 28 
33 Ds 2008:13, s, 29. 
34 Ds 2008:13, s, 29. 
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Denna nya sexgradiga skala som presenterades 2008 började tillämpas 2012, och är den vi 

använder oss av idag i den svenska skolan. I figur tre visas även betygsvärdet för de olika 

betygen. I arbetsgruppens redovisning från 2008 förtydligas att uppdraget består i att arbeta 

fram en ny betygsskala, och inte omfattar arbete kring andra delar av betygssystemet 

Arbetsgruppen påpekar även att en förändring av betygsskalan är fullt möjlig trots att 

övriga förändringar av betygssystemet inte genomförs.35 Arbetsgruppen poängterar även att 

den nya betygsskalan bygger på ett utnyttjande av erfarenheter och kunskap av det gamla 

betygssystemet och skalan:  

 

”Det är välbelagt att det tar lång tid innan nya betygssystem och betygsskalor har etablerats och 

innan de som ska använda dem utvecklat den nödvändiga förtrogenheten med systemet. ”36 

 

Hanna Eklöf beskriver hur implementeringen av det målrelaterade systemet inte var 

speciellt bra till att börja med, då skolorna och lärarna fick lite stöd och hjälp med att sätta 

sig in i och förstå det nya och i grunden förändrade systemet.37 Kursplanernas mål 

beskylldes för att vara otydliga och svårtolkade, vilket i sin tur ledde till att betygen inte 

blev likvärdiga, en otydlighet gällande kunskapskrav på eleverna innebär att eleverna 

jämfördes med varandra.38 

 

Ovanstående avsnitt har gett en historisk överblick i hur det svenska betygsystemet 

förändrats över tid och påverkat elever och lärare. En ständigt återkommande problematik 

kopplat till en rättviseaspekt och subjektivitet som präglar bedömning och betygssättning 

kan återfinnas i samtliga betygssystem som redovisats ovan. Förutsättningarna för lärares 

undervisning, samt även förutsättningarna gällande betyg och bedömning påverkas av de 

stora reformer som har genomförts, genomförs just nu, och kommer att genomföras i 

framtiden. 

                                                        
35Ds 2008:13. s, 47 
36 Ds 2008:13, s, 48. 
37 Eklöf, H, s, 76. 
38 Eklöf, H, s. 76. 
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att genom diskursanalytisk metod undersöka hur sju olika lärare 

beskriver sin egen förmåga att betygsätta sina elever. Vilka hinder och möjligheter säger 

lärarna existera, och hur säger sig lärarna gå tillväga för att betygsätta eleverna?  

3.2. Frågeställningar 
1) Hur talar de intervjuade lärarna om sin egen betygssättning, vilka metoder och vilka 

hjälpmedel säger de sig använda sig av? 

2) Hur talar de intervjuade lärarna om den nuvarande läroplanen?  

3) Hur talar de intervjuade lärarna om faktorer som stöd och hjälp från skolledning 

och/eller kommun kopplat till den egna betygssättningen? 

4) Hur talar de intervjuade lärarna om den egna möjligheten att sätta korrekta betyg? 

4. Tidigare forskning 
Den tidigare historiska överblick som bakgrunden gett är även en bakgrund som den 

svenska pedagogiska forskningen förhåller sig till, och ofta återupprepar historien sig i den 

svenska skolan. Som Hartman beskriver, så dammas gamla beslut av och används igen. 

Den tidigare forskning som kommer att presenteras under detta avsnitt är både 

läroplansteoretisk, och betygs- och bedömningsinriktad forskning i den svenska skolan.  

Viveca Lindberg har gjort två sammanställningar av svensk didaktisk forskning, gällande 

betyg och bedömning 1990-2009; den första 1990-2005, och den senare 2005-2009. I den 

första sammanställningen konstaterar Lindberg att det finns för lite dokumenterat angående 

hur bedömningar görs i Sverige, hur lärare går tillväga, samt vilka konsekvenser olika 

bedömningspraktiker får för elever.39 I de studier som gjordes mellan 1990 och 2005 var 

det ett fåtal studier som behandlade elev- och lärarperspektivet gällande betyg och 

bedömning. Efter 2005 så konstateras dock att det skett en markant ökning av forskningen, 

men även att den större delen av denna ökning enbart är fokuserad på betyg och inte på 
                                                        
39 Lindberg, Viveca ”Betyg och bedömning i svensk didaktisk forskning 1990-2009”. I: Lindström, Lars, 
Lindberg, Viveca & Pettersson, Astrid (red.), Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla 
kunskap, 2., uppdaterade uppl., Stockholms universitets förlag, Stockholm, 2011. s, 235. 
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bedömning.40 Lindberg kunde konstatera redan i de första mätningarna att en majoritet av 

undersökningarna baserades på grundskolan, men att fokuseringen gällande betygen i 

enskilda ämnen gavs liten, eller ingen uppmärksamhet.41 Dessa konstateranden skulle 

kunna tas som en uppmaning och en motivering som berättigar denna uppsats, då detta 

arbete specifikt fokuserar på betygssättning gällande So-ämnena. Lindbergs 

sammanställning kan även tas som en uppmaning till fortsatta studier i arbeten som 

generellt har som undersökningsområde betyg och bedömning och efterföljande 

konsekvenser.  

 

Christian Lundahls avhandling; Viljan att veta vad andra vet, undersöker relationer mellan 

externa och interna bedömningar inom skolan. Denna avhandling skiljer sig från tidigare 

forskning inom detta område där studier av bedömningspraktiker tidigare mer har haft sitt 

fokus på att utröna samhällsaspekter av bedömningar, samt lyfter utbildningspolitiska 

möjligheter för åtgärder till ytan42.  Lundahl menar att den tidigare svenska pedagogiska 

forskningen primärt kopplat skolans bedömning till utbildningspolitik och byråkrati, och 

fokuserat på bedömningens funktioner inte som pedagogiska frågor, utan som just politiska 

och byråkratiska lösningar på elevernas rätt till likvärdighet och rättvisa.43 Lundahl 

beskriver hur den läroplansteoretiska pedagogiska forskningen genom åren utvecklats och 

växt till en allt större omfångsrik brokig tradition av olika teorier44. Den svenska 

läroplansteorin så som den förklaras av Ulf. P. Lundgren kan enligt Lundahl sägas stå för 

något mer än enbart en läroplanskonstruktionistisk teoretisk funktion. Läroplansteori kan 

även sägas vara en självständig teoriinriktning som söker att förstå de bakomliggande 

processer som skapar läroplanen45. Lundahl diskuterar i sin avhandling läroplaner utifrån 

tre specifika aspekter, och den första aspekten behandlar hur erfarenheter, kunskaper och 

värderingar sorteras ut och organiseras för lärande. Den andra aspekten Lundahl tar upp 

behandlar kunskapsbedömningen som kontroll – och styrinstrument, och den tredje och 

sista aspekten tar upp hur den konkreta läroplanen styr den undervisande lärarens praktisk-

didaktiska verksamhet.46 Lundahl konstaterar en rådande bedömningsdiskurs som kan 

kopplas till den första aspekten som innebär att skolan inte sorterar elever och att elevens 

                                                        
40 Lindberg, V, s, 236. 
41 Lindberg, V, s, 237. 
42 Lundahl, Christian, Viljan att veta vad andra vet-Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och 
senmodern skola. Diss., Uppsala Universitet, 2006, s, 2. 
43 Lundahl, C, s, 3. 
44 Lundahl, C, s, 15. 
45 Lundahl, C, s, 16. 
46Lundahl, C, s, 409. 
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lust att lära sätts i det främsta rummet, tillsammans med ledord som valfrihet, flexibilitet 

och rörlighet. Vidare menar Lundahl att prov och betyg i skolan inte ses som utsorterande 

inom denna diskurs, utan som en självsortering och ett redskap för att synliggöra den 

enskilda eleven.47 Förhållandet och relationerna mellan skolans bedömningsdiskurs och det 

omgivande samhällets förväntningar på skolan som kunskapsskapande institution förändras 

över tiden, och maktaspekter är bärande i denna förändringsprocess48.  

 
Bedömningen är en central uppgift för lärare. Skriftliga omdömen, IUP, betyg, och 

utvecklingssamtal är alla aspekter som innefattar bedömningen som verktyg49. Viveca 

Lindberg beskriver att bedömningstraditioner i skolan är kopplat till redskapen för 

bedömning, men även värderingar. Vetenskapens utvecklingspsykologi har styrt hur elever 

i den svenska skolan undervisats, och statens styrning tillsammans med vetenskapliga 

utvecklingsteorier kan sägas vara en del av bedömningstraditionerna inom skolan50. Då 

internationella kunskapsundersökningar som IEA, TIMSS och PISA kan användas på den 

skolpolitiska arenan för att motivera specifika beslut och åtgärder51 kan denna typ av 

bedömning och mätning som dessa undersökningar resulterar i ses som en del i skolans 

bedömningstradition, om än inte i lika stor utsträckning som de nationella proven. Det 

tidigare absoluta betygsystemet hade en avsaknad av likvärdig betygsättning då 

uppnåendemålen definierades av lärarna själva, och skillnaderna mellan olika skolor blev 

därför mycket stora52. Att betygen fungerar som ett urvalsverktyg är ingen hemlighet, detta 

sätt att använda betygen som konkurrensmedel har existerat i Sverige sedan 1940-talet.53 

Då betygen kontinuerligt har blivit mer viktiga för elevernas framtidsutsikter så har det 

även ställts ökande krav på en rättvis betygssättning.54  

 
Barbro Westlunds avhandling; Att bedöma elevers läsförståelse, är en komparativ studie 

mellan skolor i Sverige och Kanada. Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera 

framträdande bedömningsdiskurser inom undervisning kopplat till läsförståelse. Utifrån ett 

lärarperspektiv angående utveckling och bedömning av läsförståelse, är avhandlingens 

                                                        
47 Lundahl, C, s, 412. 
48 Lundahl, C, s, 412. 
49 Norberg, Katarina,”Bedömning i en mångkulturell skola”. I: Hult, Agneta & Olofsson, Anders (red.), 
Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?, Natur & kultur, Stockholm, 2011, s, 105. 
50 Andreasson, Ingela & Asplund Carlsson, Maj, Elevdokumentation: om textpraktiker i skolans värld, 1. 
uppl., Liber, Stockholm, 2009, s, 122. 
51 Fredriksson, Ulf,” Internationella kunskapsundersökningar”. I: Hult, Agneta & Olofsson, Anders 
(red.), Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?, Natur & kultur, Stockholm, 2011, s. 
31. 
52 Eklöf, H, s. 68. 
53 Eklöf, H, s, 69. 
54 Eklöf, H, s, 71.  
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primära fokus lärardiskurser och deras anpassning till andra diskurser inom de två skilda 

skolsystemen.  Westlund beskriver i sin avhandling hur lärarens verksamhet kan ses som en 

del i den komplexa interaktion som pågår inom gällande skolkultur, men menar också att 

det i studier av undervisande lärare måste beaktas att det finns undervisningssätt och 

bedömningspraktiker som inte kan sägas vara kulturspecifika. Dessa är mer av förklaringen 

att det rör sig om generella yrkesegenskaper, vilket Westlund tolkar som 

ledarskapsförmågor, lyhördheten inför elevbehov och förmåga att lära ut55. Westlund 

resonerar runt betydelsen av skolans styrdokument och liknar skolans läroplan vid en 

spelplan där elever och lärare agerar, istället för en regelbok som ska följas slaviskt56. 

Läroplanen ger dock utryck för en ideologi, men denna ideologi är dessutom en lagtext som 

ska följas. Detta innebär att läraren i den didaktiskt-praktiska verkligheten ska handla inom 

läroplanens ramar. men även tolka denna och utifrån enskilda elevers behov fatta beslut57.  
 

Per Måhl diskuterar i en artikel från lärarnas riksförbunds tidning, Skolvärlden det 

likvärdiga betyget, och konstaterar:  

 
”Att lärare hellre sätter ett högre betyg än ett lägre och att rektorer, föräldrar och elever vill att lärare gör 
det, och att lärare utsätts för påtryckningar, är förstås sant. Men ingen vet på vilka grunder betyg sätts och 
det går inte att ta reda på. Ingen vet vad kunskapskraven för de olika betygsnivåerna egentligen betyder. 
Ingen vet vilka betyg som är för höga eller för låga jämfört med kunskapskrav som ingen vet vad de betyder. 
Ingen vet vilka lärare eller vilka skolor det är som är för snälla och sätter för höga betyg. Det går inte att 
belägga att konkurrens mellan skolor medför att lärarna sänker kraven. Alla teorier om sambanden mellan 
betygen och elevernas verkliga kunskaper är spekulationer. Det enda man vet är att elever med jämförbara 
kunskaper kan få olika betyg beroende på vilken lärare de har haft och på vilken skola de har gått. Det vill 
säga, betygen sätts inte på likvärdiga grunder58.” 
 
Måhl konstaterar vidare att en förutsättning för likvärdiga betyg kräver en god lärarkunskap 

kring betygsättning men att detta inte har prioriterats under åren 1994-2010, varken på 

lärarutbildningen eller på rektorsutbildningen. Måhl kritiserar även betygskriterierna och 

menar att anvisningarna är för otydliga. Lärares samverkan kring bedömning har inte heller 

prioriterats enligt Måhl, utan enskilda skolor har istället mer utvecklat ett lärarsamarbete 

kring elevomsorgen. De nationella provens anvisningar är även de befattade med en 

otydlighet som innebär en icke likvärdig betygssättning, menar Måhl. Det görs 

                                                        
55 Westlund, Barbro. Att bedöma elevers läsförståelse – En jämförelse mellan svenska och kanadensiska 
bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Diss., Stockholms universitet, 2013, s, 15. 
56 Westlund, B, s, 27. 
57 Westlund, B, s, 27. 
58 Måhl, Per, Därför är inte betygen likvärdiga, Lärarnas Riksförbund. Skolvärlden 2012-05-14, 
http://www.skolvarlden.se/artiklar/d%C3%A4rf%C3%B6r-%C3%A4r-inte-betygen-
likv%C3%A4rdiga.(Hämtad 2013-12-01) 
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sammanvägningar som går i strid mot betygsanvisningarna och detta innebär att elever kan 

få godkänt provbetyg trots undermåliga prestationer komparativt med gällande 

kunskapskrav, vilket i sin tur leder till ifrågasättande och konflikter mellan lärare och 

elev/föräldrar. Måhl menar att det enda sättet att öka likvärdigheten är att utbilda lärarna 

och ge dem bättre anvisningar och samverkansmöjligheter, Måhl föreslår även förändringar 

kopplat till nationella provet, t.ex. att bedömningsmallarnas tydlighet måste ökas. Måhl 

avslutar sin artikel med att konstatera att de icke likvärdiga betygen inte kan lastas lärarna, 

utan de ansvariga som är; lärarutbildare, rektorer, skolverket, provkonstruktörer och 

huvudmän. 

 

För att sammanfatta ovanstående avsnitt så kan denna studie motiveras mycket genom 

Lindbergs konstaterande att det finns ett hål att fylla gällande kunskapen i hur 

bedömningen i grundskolan går till. Likaså menar Lundahl att tidigare svensk pedagogisk 

forskning om bedömning främst varit inriktad på de utbildningspolitiska frågorna, båda 

dessa konstateranden kan tas som uppmaningar till vidare studier. Läroplansteoretiskt är 

även denna studie ett försök i att förstå de bakomliggande processer som skapar läroplanen, 

och studiens primära fokus ligger läroplansteoretiskt, att utifrån lärarnas egna utsagor 

försöka identifiera dessa bakomliggande processer som Lundahl beskriver. Eklöfs 

historiska beskrivning av det absoluta betygets avsaknad av likvärdighet då det förelåg 

mycket stora skillnader mellan olika skolor är något som till viss del fortfarande existerar. 

Skillnader mellan olika skolor utifrån de enskilda lärarnas tolkningar av kriterier och 

betygssystem förekommer fortfarande, och som Per Måhl konstaterar så behövs mer hjälp 

och stöd för att komma tillrätta med den problematiken. Westlunds liknelse vid läroplanen 

som en spelplan kan användas och utökas en större metafor; avsaknaden av det stöd och 

den hjälp som Måhl efterfrågar och ser som avgörande för att komma tillrätta med 

problematiken kan liknas vid avsaknaden av en domare eller boll, på en alltför stor 

spelplan.  

5. Teoretiska perspektiv 
Jag kommer i denna uppsats att använda mig av ett läroplansteoretiskt perspektiv, genom 

att undersöka bedömningstraditioner är målet att tydliggöra diskurser och cykler inom 

dessa traditioner som medverkar eller motverkar lärares möjligheter till en objektiv och 
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rättvis betygsättning. Ett ämnesdidaktiskt perspektiv kan även sägas ligga till grund för 

undersökningen, och detta är till hjälp för att kunna tolka och analysera framtagen empiri 

gällande relationer; lärare- kursplan, samt lärare- elev. Vilka uppfattningar har de 

intervjuade lärarna angående kunskapskraven(läroplanen) och förverkligandet av dessa i de 

egna praktiskt-didaktiska undervisningssituationerna, och hur kan dessa utryck tolkas och 

förstås i ett mer generellt övergripande perspektiv?  

 

A.V. Kelly diskuterar i sin bok; The curriculum - theory and practice, läroplanens 

mångfacetterade komplicerade aspekter. Relevant för studiens syfte är 

begreppsförklaringen rörande de olika läroplanerna som Kelly identifierar, och som ligger 

till grund för en vidare förståelse av läroplanen och dess betydelse. Det som är av högsta 

intresse är det som Kelly beskriver som ”The hidden curriculum” den svenska 

översättningen myntad av Donald Broady; ”Den dolda läroplanen”, kommer 

fortsättningsvis att användas i denna uppsats. Den dolda läroplanen kan förklaras utifrån att 

den baseras på kunskaper eleverna tar till sig i skolan beroende på hur arbetet 

organisationsmässigt planeras, det arbetsmaterial som tillhandahålls, men som inte är 

inplanerat i undervisningen, och ibland även det omedvetna skeendet bortom skolans 

kontroll59. Som exempel tar Kelly upp omedveten social påverkan gällande värderingar 

som lärare ger utryck för, och detta vidareförmedlas i sin tur till eleverna60. Kelly beskriver 

sedan den åtskillnad som görs mellan den officiella och faktiska läroplanen, och den 

planerade och mottagna. Med den officiella eller planerade läroplanen menas det som står 

skrivet i styrdokument och kursplaner, medan den faktiska och mottagna läroplanen är 

elevernas reella upplevelser av läroplanen.  Skillnaderna mellan den officiella och den 

faktiska läroplanen kan vara resultatet av olika lärares omedvetna, alternativt medvetna, 

omskrivningar av läroplanen som förmedlas till eleverna61.  Kelly diskuterar vidare den 

formella, kontra den informella läroplanen, och konstaterar att det finns en enorm mängd 

aspekter som behöver tas hänsyn till om läroplanen ska definieras. Att enbart försöka 

utröna hur lärare eller politiker ser på läroplanen är att begränsa och omöjliggöra de viktiga 

dimensionerna som Kelly framhäver i sin bok62. 

 

Broady beskriver i en jubileumsutgåva av tidningen KRUT hur ett praktiskt behov växte 

                                                        
59 Kelly, A. V., The curriculum: theory and practice, 6th ed., SAGE, Los Angeles, 2009. s, 10. 
60 Kelly, A.V.,  s, 10. 
61Kelly, A.V, s, 11. 
62 Kelly, A.V,, s, 13. 
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fram som gjorde att begreppet den dolda läroplanen myntades. Forskningen hade pågått 

både i Tyskland och USA, och problematiken var densamma där som i Sverige. Det fanns 

inget intresse i den offentliga debatten angående skolan att försöka se på varför skolan var 

som den var, utan debatten kretsade istället i hur skolan borde vara. Broady tar som 

exempel läroplanerna som grundläggande handlingar levererade uppifrån, vilka skulle 

realiseras genom tolkningar i klassrummet, (Broady likställer detta med den heliga skriften) 

och lärare skulle inte bry sig om hur skapandet av läroplanen gått till, d.v.s. i vilka sociala 

och historiska sammanhang läroplanen skapats, eller vilka bakomliggande intressen som 

verkar under läroplanens tillkommande. Broady diskuterar vidare att ett avskaffande av den 

dolda läroplanen är svårt då denna är starkt sammankopplad med ramarna för 

undervisningen i skolan, faktorer som tid, moment som måste gås igenom, lokaler, 

elevsammansättningar, storlek på grupper och skolans institutionella ramverk63. 

Reformeringar av lärarutbildningen brukar tas som ett argument för att komma tillrätta med 

problematik generellt gällande skolan och det pedagogiska arbetet, men det som sker är en 

överskattning av attitydförändringars betydelse och en underskattning av betydelsen av det 

praktiska arbetet i skolorna64. Vid avslutad lärarutbildning så utsätts den nyexaminerade 

läraren för en anpassning till de krav och normer som är gällande i den faktiska 

verkligheten på arbetsplatsen, skolan formar även lärarna, inte bara eleverna65. 

Lärarkollegiet på skolorna formar en gemensam självförståelse, och i personalrummet 

diskuteras; föräldrars och elevers bristande ansvar, oförstående skolledare, byråkratiska 

beslut som påverkar, den mediala debatten och andra faktorer som påverkar och förhindrar 

den önskade undervisningen66. Den individuella lärarens roll och påverkan när det kommer 

till läroplanens förändringar och utveckling är inte att förringa. Enligt Kelly så kan tydligt 

konstateras att centralstyrda försök i England med att producera och lägga fram 

färdigpaketerat material såsom; arbetsscheman, läroplansförändringar, och stödmaterial 

som lärare ska acceptera och använda så som det är centralt planerat ofta/alltid leder till att 

de enskilda lärarna använder sig av selektiva metoder, och väljer ut det material och de 

förändringar som passar dem bäst67. Denna personliga och lokala anpassning av lärare är 

ett fenomen som från skolpolitiskt håll gradvis utvecklats till en acceptans och en 

förutsättning för att uppnå förändring. Det föddes en medvetenhet att varje enskild skola är 

                                                        
63 Broady, Donald. Den dolda läroplanen. Kritisk utbildningstidskrift nr. 127. (2007) 
http://krut.a.se/pdf/Krut_127.low.pdf (Hämtad 2013-11-13) s, 39. 
64 Broady,D, s, 39. 
65 Broady, D, s, 40. 
66 Broady, D, s, 47. 
67 Kelly, A.V, s, 18. 
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unik och dess behov angående läroplanens förändringar och tillämpning är starkt personligt 

präglad.68 I all förnyelse gällande läroplanen så är den enskilde lärarens inställning till de 

olika förändringarna avgörande. Enligt Kelly måste lärare acceptera och förstå 

förändringarna och applicera dessa i sin praktisk-didaktiska undervisning för att helt kunna 

acceptera förändringarnas underliggande betydelse.69 Då lärarens betydelse för 

undervisningens kvalitet och elevers upplevelse av denna kan ses som central, så är alla 

försök till läroplansförändringar som inte accepterar detta faktum dömda att misslyckas.70 

En hårdare styrning och kontroll av lärares vilja att acceptera förändringar är förstås en väg 

att gå, men en sådan strategi garanterar varken delaktighet eller förståelse.71  Läroplanen 

måste vara ett levande dokument som är tydligt förankrat hos de undervisande lärarna, 

diskuteras och utvärderas kontinuerligt, den ökade kontrollen av huruvida centralt styrda 

beslut efterlevs minskar istället läroplanens betydelse som ett levande dokument72.  

Den dolda läroplanen påverkar lärare och elever och kan sägas ligga som ett raster över 

skolans hela verksamhet. Därför är en medvetenhet och en förståelse av denna nödvändig 

av pedagoger verksamma i skolan, likväl som av skolledning, skolverk och regering.  

6. Metod 
En hermeneutisk vetenskaplig metod kännetecknas av studieobjektet utifrån innebörden av 

frågorna som ställs, samt vilken kunskap som eftersöks. Unika handlingar och skeenden 

kopplat till studieobjektet i sitt sammanhang, frågor som söker innebörder och intentioner 

som i sin tur sedan kan ge kunskapen om hur innebörder och intentioner hos unika 

människor i en rumslig, tidsbestämd och meningsskapande kontext är det åtråvärda 

resultatet.73 Den hermeneutiska forskningen försöker att förstå människan genom 

tolkningen av utsagor och handlingar, och människan ses som en intentionell varelse som 

väljer sina handlingar, dock inom ett begränsande ramverk som ger de yttre 

förutsättningarna för valen människan gör.74 Den kvalitativa forskningsmetoden är till 

skillnad från den kvantitativa inriktad på språket, och i mer generell mening ord 

                                                        
68 Kelly, A.V, s, 14. 
69 Kelly, A.V s, 15. 
70 Kelly, A.V , s, 15. 
71 Kelly, A.V , s, 15. 
72 Kelly, A.V,  s, 16. 
73 Sjöström, Ulla, ”Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar”, I: Starrin, Bengt & Svensson, Per-
Gunnar (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund, 1994. s, 73. 
74 Sjöström, U,  s, 76. 
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komparativt med den kvantitativa forskningens primära fokus på siffror.75 Övriga 

skillnader som brukar framhävas mellan den kvantitativa forskningen och den kvalitativa är 

även att den kvalitativa forskningen har en induktiv syn på förhållandet mellan praktik och 

teori, teorin framkommer utifrån de praktiska forskningsresultaten. Kunskapsteoretiskt så 

ligger tyngdpunkten inom den kvalitativa forskningstraditionen på förståelsen av en social 

verklighet, och tolkningen av denna från deltagarna i den insamlade empirin.76 Slutligen så 

uppvisar den kvalitativa forskningen en ontologisk ståndpunkt, vilken kan beskrivas som 

konstruktionistisk. Individers samspel resulterar i sociala egenskaper, och detta sker inte 

avskilt från dolda separerade företeelser som konstruerar verkligheten.77  

6.1. Val av metod  
Insamlandet av empirin kommer att ske genom semi-strukturerade intervjuer med mina 

respondenter. Efter insamling av det empiriska materialet som senare bearbetas genom en 

diskursanalys kommer samtalet och respondenternas utsagor förhoppningsvis generera 

information angående respondenternas uppfattning och känslor, angående möjligheterna 

och svårigheterna att betygssätta, samt uppfattningen gällande kursmålens påverkan och 

eventuella subjektivitet. En semi-strukturerad intervju kan i större utsträckning få igång ett 

samtal då frågorna har öppna svarsmöjligheter, vilket ger samtliga respondenter 

möjligheten att säga sin åsikt om samma frågor. Grunden i studien utgår ifrån att få fram 

individernas egna upplevelser och tankar, som sedan kan bearbetas och kategoriseras. Jag 

kommer att använda mig av en diskursanalytisk modell som hjälper mig att hantera den 

insamlade empirin. Det jag är intresserad av är hur respondenterna pratar om möjligheter 

och hinder gällande betygsättning och bedömning. Ett första steg i den diskursanalytiska 

processen är att se på svaren som utsagor så som Michel Foucault beskriver det, en utsaga 

enligt Foucault är ett självständigt analysobjekt, och flera utsagor där samma område berörs 

kan sägas vara en diskurs.78 Diskursanalysens syfte är inte att se bortom orden och därmed 

försöka finna dolda intentioner eller tankar från den som uttalar sig.79 En kritisk 

diskursanalys kan både ses som en social teori om diskurser, samt som en vetenskaplig 

                                                        
75 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011. s, 340.  
76 Bryman, A,  s, 341. 
77 Bryman, A,  s, 341.  
78 Wreder, Malin, “Ovanliga analyser av vanliga material”, I; Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.), 
Diskursanalys i praktiken, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007 s, 34. 
79 Fransson, Per. Landskapet som lärobok - Regionalitet och medborgarfostran i Jämtland kring sekelskiftet 
1900.  Diss., Mittuniversitetet Härnösand, 2010, s 50. 
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textanalytisk metod.80 Inom den kritiska diskursanalysen är diskursordning ett signifikant 

begrepp, med diskursordning menas den sammanlagda summan av de genrer och diskurser 

inom det sociala sammanhanget. Diskursordningen är styrande och “kontrollerar” vad som 

är möjligt, eller brukligt att säga81. Vanligt är att definiera begreppet diskurs som ett 

bestämt sätt att förstå och tala om världen, och detta innebär i sin tur att det existerar ramar 

som avgör sanning, korrekthet, och rimlighet av presentationen/utsagorna. Naturliga 

följdfrågor kan därför bli; Hur talas det om det specifika fenomenet som undersöks? Vilka 

olika versioner kan skönjas, och hur är relationerna emellan dessa?82  

Barbro Westlunds avhandling, vars syfte är att beskriva och analysera framträdande 

bedömningsdiskurser är relevant för min undersökning. Diskurs i Westlunds avhandling får 

en betydelse av hur lärare pratar om den egna undervisningen och bedömningen utifrån den 

egna professionen, och hur dessa diskurser i sin tur påverkas av exempelvis skolans 

styrdokument83. Westlund använder sig av begreppet bedömningsdiskurs kopplat specifikt 

till sitt undersökningsområde som är läsförståelse, och menar med bedömningsdiskurs; 

“..uppfattningar som på olika skolarenor och inom ett skolsystem tillsammans utgör en 

diskurs om vilken läsförståelse som bedöms” Inom begreppet bedömningsdiskurs innefattar 

även Westlund lärares betygs -och bedömningsöverväganden84. Begreppet 

bedömningsdiskurs applicerat på denna uppsats kan ses som den övergripande diskursen så 

som Westlund beskriver det, och de diskurser jag lyckas identifiera kan ses som element i 

denna övergripande diskurs. 

 

Under arbetets gång har även praktiska omständigheter gjort att jag valt att använda mig av 

fokusgruppsintervjuer. I kontakten med en av de tilltänkta respondenterna hade denne på 

eget initiativ frågat kollegor om det fanns ett intresse att medverka i studien, då antalet som 

erkände intresse översteg fem stycken tog jag beslutet att genomföra en 

fokusgruppsintervju på denna skola. Väl när intervju skulle genomföras på plats så hade 

antalet respondenter som kunde ställa upp minskat till fyra stycken, och det kan kanske mer 

sägas vara en sorts gruppintervju. En åtskillnad mellan metoden fokusgruppsintervju, 

kontra gruppintervju kan sägas vara att fokusgruppsintervjuer har mer en betoning på ett 

specifikt tema, medan gruppintervjuer kan täcka fler frågeställningar. Däremot är 

                                                        
80 Fransson, P, s, 53. 
81 Fransson, P, s, 54. 
82 Börjesson, Mats, Palmblad, Eva, “Inledning: Lite naket”, I; Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.), 
Diskursanalys i praktiken, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007 s, 13. 
83 Westlund, B, s, 13. 
84 Westlund, B, s, 13. 
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likheterna mellan fokusgruppsintervjun och gruppintervjun relativt många och 

distinktionen mellan de båda metoderna inte är särskilt tydlig. Det primära med 

fokusgruppsintervjun som intervjumetod är att intervjuaren vill se hur respondenterna 

reagerar på varandras åsikter, och bilda sig en uppfattning om gruppens samspel85. Mitt 

primära mål med att välja gruppintervju som metod kan mer sägas vara baserat på praktiska 

skäl, och intentionen från min sida var inte att försöka se gruppens samspel och reaktioner 

på varandras uttalanden. Sammanfattningsvis så är den diskursanalytiska metod som 

kommer att användas i arbetet ett metodologiskt verktyg som ska hjälpa mig att identifiera 

diskurserna, och de identifierade diskurserna ska ses som element i en övergripande 

bedömningsdiskurs som omfattar hela den skolverklighet lärare befinner sig i.   

6.2. Urval och avgränsning  
Jag kommer att intervjua sju respondenter. Alla respondenter kommer att vara 

undervisande lärare som har en varierad yrkeserfarenhet och är verksamma vid fyra olika 

skolor i Storstockholm. Vid en av skolorna genomförs en fokusgruppsintervju där fyra 

respondenter ingår, vid de övriga skolorna genomförs semi-strukturerade intervjuer med 

respektive respondent. En inledande avgränsning som gjordes var att enbart välja lärare 

som undervisar i So-ämnen, men denna avgränsning gör jag ett undantag ifrån då det gäller 

gruppintervjun där tre av fyra lärare undervisar i andra ämnen än So-ämnena. Då jag anser 

att avgränsningen gällande respondenternas undervisningsämne vid närmare eftertanke inte 

har den avgörande betydelsen för att kunna svara på de övergripande frågeställningarna och 

uppnå uppsatsens syfte, så har jag gjort avkall på denna avgränsning. Den insamlade 

empirin ger den data jag anser mig kunna behöva för att kunna dra några slutsatser utifrån 

vad de olika lärarna tycker och tänker kring betyg samt hur de agerar gällande detta, 

oavsett ämnesinriktning. Denna avvikelse från avgränsningen anser jag i själva verket 

medfört att jag fått ett bredare underlag att bygga slutsatser på.  

6.3. Genomförande  
Genom att använda mig av kontakter inom den egna bekantskapskretsen med undervisande 

lärare, så har jag kunnat knyta kontakt med deras respektive skolor och där intervjuat andra 

lärare än den ursprungliga kontakten. Istället har för mig främmande människor som jag 

                                                        
85 Bryman, A, s, 446. 
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inte har någon personlig relation till intervjuats, vilket inte hämmar eller hindrar 

intervjuobjektet i möjligheten att tala fritt och öppet. Intervjuerna har genomförts i olika 

rum som respondenterna tillhandahållit, t.ex. det egna klassrummet eller 

personalrum/grupprum. Intervjuerna har i genomsnitt pågått ungefär i 30-45 minuter.  

6.4. Databearbetning och analysmetod  
En av de stora svårigheterna med den kvalitativa undersökningsmetoden, och mer specifikt 

då den kvalitativa intervjumetoden som ligger till grund för detta arbete, är att det relativt 

fort tenderar att bli ett mycket omfattande material. Som ett första steg i analysarbetet 

använde jag mig av grounded theory som utvecklats till att bli oerhört vanligt som 

analysverktyg för kvalitativa data.86 En av de viktigaste processerna i grounded theory är 

kodning, och innebär en kodning av den insamlade empirin,(i denna uppsats 

intervjumaterialet genererat från respondenter) De tre olika formerna av kodning inom 

grounded theory är öppen, axial och selektiv kodning. Den öppna kodningen innebär att 

bryta ned, studera, jämföra, konceptualisera och kategorisera den insamlade empirin, detta 

ger i sin tur olika begrepp som kan grupperas och kategoriseras87. Efter den öppna 

kodningen sammanställs empirin igen med målet att finna kopplingar mellan de olika 

kategorierna genom att koderna kopplas till kontext, konsekvenser, mönster i samspel och 

orsaker. Genom att välja ut en kärnkategori och relatera denna till andra kategorier, 

validera detta förfarande och integrera ytterligare kategorier och bearbeta dessa vidare sker 

den selektiva kodningen88. Efter att ha gjort detta så gick jag över till att använda mig av  

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes metodologiska verktyg som fokuserar på begreppen 

nodalpunkter och tecken89 har använts i analysarbetet för denna uppsats. Mouffe och 

Laclau menar att diskurserna bildas genom att betydelsen av mening skapas kring vissa 

nodalpunkter. En nodalpunkt är ett privilegierat tecken kring vilka de andra tecknen är 

ordnade, de andra tecknen får sin mening från deras förhållande till nodalpunkten90. En 

nodalpunkt i min undersökning kan sägas vara nationella provets betydelse för lärarens 

bedömning, och inom denna nodalpunkt söks sedan efter tecken som tillsammans bildar 

diskursen. Exempel på dessa meningsbärande begrepp som framkommit i analysen av den 

                                                        
86 Bryman, A, s, 513.  
87 Bryman, A, s, 514. 
88 Bryman, A, s, 514. 
89Jørgensen, Marianne, Phillips,  Louise J, Discourse Analysis as Theory and Method:  “Laclau and Mouffe’s 
Discourse Theory" (2002) doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781849208871.n2 (Hämtad 2013-11-28) s, 5. 
90 Jørgensen, M, Phillips, L.J, s, 6. 
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insamlade empirin och resulterar i en av de identifierade diskurserna; Nationella provet 

som hinder och möjlighet, är formuleringar och ord som;  

 Prov kan för vissa elever vara den enda moroten till att plugga, att ta till sig 

 kunskapen; då tänker inte jag sätta ett F på honom; det där jädra provet; det 

 onaturliga i provsituationen; vissa saker kommer ju inte fram i provet; omfattar inte 

 all undervisning vi har gjort; alla är inte skapta för att skriva prov; 

 säkerhetsställa nivån på min undervisning; elevernas kunskaper ; jag ligger rätt till 

 när jag bedömer; fyra ämnen och välja på och det är fruktansvärt stort spann; vilket 

 ämne vi har läst då i närtid; använda gamla prov; en konstig bedömning; begreppet; 

 massor med konstigheter i det där; det var svårtolkat; rättningsmallen var  väl inte vi 

 så förtjusta i; undervisning lite mer utifrån hur det senaste provet såg ut; 

 detaljkunskap som eleverna kanske hade för tre år sedan, hur mycket ska man 

 komma ihåg?; de har ju fått en del kritik för det också i sina nationella prov i So; det 

 är så skolverket tänker sig att man ska bedöma; jag kommer givetvis använda mig av 

 det i framtiden; göra det rättsäkert 

Alla dessa formuleringar som har valts ut från den insamlade empirin kan sägas vara 

meningsbärande begrepp som tillsammans bidrar till att forma den identifierade diskursen. 

Dessa begrepp har valts ut då de är utryck för hur respondenterna talar om det nationella 

provet, och respondenternas tal om det nationella provet kontrolleras av diskursordningen 

som avgör vad som är brukligt och möjligt att säga. Respondenterna kan även sägas vara en 

del i den övergripande bedömningsdiskursen, de är aktörerna på den skolarena där de andra 

diskurserna jag lyckats identifiera ingår.   

6.5. Tillförlitlighetsfrågor  
Begreppen validitet och reliabilitet utgör viktiga kriterier när det gäller den kvantitativa 

forskningen för att säkerställa kvaliteten i gjorda undersökningar, däremot har forskare 

ifrågasatt relevansen av dessa begrepp när det gäller kvalitativa undersökningar91. Då 

validitet kopplas till mätningsaspekten av resultatet så kan validiteten sägas vara av lägre 

relevans när det handlar om kvalitativa undersökningar92. Inom den kvalitativa forskningen 

efterfrågas en specificering gällande termer och metoder kopplat till begreppen validitet 

och reliabilitet, och därmed ett alternativ i kvalitetsbedömningen93. Alternativ till 

begreppen validitet och reliabilitet är tillförlitlighet och äkthet. Tveksamheten i att använda 

                                                        
91 Bryman, A, s, 351. 
92 Bryman, A,  s, 351. 
93 Bryman, A, s, 353. 
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sig av begreppen validitet och reliabilitet så som dessa används i kvantitativa 

undersökningar kan främst sägas bottna i att det inte enbart finns en absolut sann bild av 

den sociala verkligheten som forskaren förväntas avslöja. Det kan istället sägas finnas mer 

än en sanning av den sociala verkligheten94. 

6.6. Etiska aspekter  
Jag har innan intervjuer informerat mina respondenter i korta drag att jag skriver ett 

examensarbete på C-nivå, vad min undersökning går ut på, och hur denna ska gå till 

gällande vilken metod jag kommer att använda mig av. Jag har sedan vid den personliga 

kontakten självklart även informerat respondenterna om att jag garanterar anonymitet, och 

frågat om informanternas samtycke att spela in intervju för senare bearbetning. 

7. Resultatpresentation/Analys 

7.1. Resultatpresentation  

7.1.1. Intervjuer och respondentpresentationer  

7.1.2. Intervju 1 

Den första intervjun som genomfördes var på en f-9 skola i Stockholms södra förorter med 

ca 500 elever. Som beskrivits tidigare genomfördes här en fokusgruppsintervju, eller en 

sorts semi-strukturerad gruppintervju. Frågorna som ställdes var samma som ställts till 

mina övriga respondenter i semi-strukturerade intervjuer. Under denna första intervju 

fungerade jag mer som en moderator och jag lät samtalet fortgå och det fick ta den tid det 

tog. Under den första intervju som gjordes så var antalet respondenter fyra stycken, nedan 

följer en presentation av respondenterna.  

 
 R1 R2 R3 R4 
Ålder? 43 40 34 36 
Lärarutbildning? Grundskollärare 

utb./bild/sv 4-9 
Grundskollärare 
utb. Biologi 

fsk-gymn idrott 
 

Grundskollärare 
utb. Eng/so 

Antal år i yrket? 15 år 12 år 8 år 7 år 
Undervisningsämnen? bild/svenska biologi/fysik Idrott/matematik Grundsär, alla 

ämnen. 
Årskurser? 5-9 7-9 7-9 7-9 grundsär 
Figur 4) respondentpresentation. 
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7.1.3. Intervju 2 

Intervju två genomfördes med en respondent som är verksam som So- lärare. Skolan är 

kommunal och ligger i en förort norr om Stockholm och har ett relativt stort 

upptagningsområde, det är en fsk-9 skola med ca 400 elever. Jag redovisar även här nedan 

respondentens svar på bakgrundsfrågorna genom ett diagram:  

 R1 
Ålder? 38 
Lärarutbildning? Gymnasielärarutbildning/ samhällskunskap+religion 
Antal år i yrket? 5 år 
Undervisningsämnen? Undervisar i alla ämnen inom So, Re, His, Ge och 

Samhällskunskap 
Årskurser? Åk 8 
Figur 5) Respondentpresentation 

7.1.4. Intervju 3 

Intervju tre genomfördes på en skola i Stockholms södra förorter.  Skolan är en kommunal 

fsk-9 skola med ca 250 elever. Jag redovisar även här nedan respondentens svar på 

bakgrundsfrågorna genom ett diagram:  

 R1 
Ålder? 34 år 
Lärarutbildning? Gymnasielärarutbildning/ historia+religion 
Antal år i yrket? 6 år 
Undervisningsämnen? Undervisar i alla ämnen inom So, Re, His, Ge och 

Samhällskunskap. 

Årskurser? Åk 5-9 
Figur 6) Respondentpresentation 

7.1.5. Intervju 4 

Den sista intervjun som genomfördes var på en stor kommunal Fsk -9 skola med över 700 

elever i Stockholms norra förorter. Respondenten är verksam som So- lärare på skolan. 

Skolan har ett stort upptagningsområde. Jag redovisar även här nedan respondentens svar 

på bakgrundsfrågorna genom ett diagram:  

 R1 
Ålder? 59 år 
Lärarutbildning? Grundskollärarutbildning/ historia, religion, 

samhällskunskap och geografi. 
Antal år i yrket? 19 år 
Undervisningsämnen? Undervisar i alla ämnen inom So. Re, His, Ge och 

Samhällskunskap. 
Årskurser? Åk 6 och 8 
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Figur 7) Respondentpresentation 

7.2. Resultatanalys 
Under detta avsnitt redovisas respondenternas tal om det rättvisa och objektiva betyget 

utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Den kritiska diskursanalysen som används för detta 

arbete ska ses som en vetenskaplig textanalytisk metod.95 Att identifiera diskurserna genom 

analyseringen av respondenternas utsagor har skett genom en systematisk genomgång av de 

transkriberade intervjuerna. I den analytiska dekonstruktionen av den insamlade empirin 

har jag genom att ställa frågor till materialet identifierat sex olika diskurser. Genom 

användandet av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteoretiska metodologiska 

verktyg som fokuserar på nodalpunkter och tecken har diskurserna identifierats96. Genom 

att analysera, sortera och kategorisera det insamlade materialet har jag kunnat finna de 

gemensamma och meningsbärande begrepp som getts exempel på under arbetets 

metodavsnitt. Dessa utvalda begrepp leder i sin tur arbetet framåt genom att Mouffe och 

Laclaus metodologiska verktyg med nodalpunkter används för att placera och positionera 

begreppen i identifieringen av de sex olika diskurserna.  

7.2.1 Frågeställning 1 

Hur talar de intervjuade lärarna om sin egen betygssättning, vilka metoder och vilka 

hjälpmedel säger de sig använda sig av? 

Majoriteten av de intervjuade lärarna beskriver att det är ganska svårt att sätta betyg, men 

av lite varierande anledningar. Det kan vara allt ifrån att respondenterna säger att det är 

skillnader i att sätta terminsbetyg och slutbetyg, eller att skillnaderna i svårighet mer kan 

sägas gälla vilket betyg en specifik elev ska få, då denne inte visat upp tillräcklig kunskap 

när det kommer till nationella provet. Men det som blir allra tydligast och som samtliga 

respondenter framhäver som det svåraste med betygsättningen är lärarens 

tolkningsmöjligheter gällande kunskapskraven, vilket även blir den första diskursen som 

utkristalliserats och identifierats.  

 

Diskurs I: Den personliga tolkningens avgörande betydelse 

Den spontana reaktionen från samtliga respondenter som intervjuats är att det existerar en 

svårighet att tolka betygskriterierna, vilket i sin tur försvårar den egna betygsättningen. Det 
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som de framhäver som det svåra med tolkningen är just värdeorden, de ställer sig frågande 

vad just dessa betyder och att det i tolkningen kan uppstå en godtycklighet, eller en 

subjektivitet som troligtvis kan leda till att betygen kan omgärdas av en orättvisa. 
R3: ja ,,jag håller med, det är de där värdeorden som är …det svåra att tolka, och att,.. jag vet ju när 
jag har pratat med andra lärare som har samma ämne som jag att..man tolkar saker på olika sätt… 
vilket gör att det inte blir den här rättvise…aspekten som jag tror att de ville komma åt, med det här 
nya betygssystemet, faktiskt..för att jag..tolkar till viss del…helt annorlunda än någon annan… tror 
jag? 
R1+R2: mm , ja.. 
R4: för det.. det är ju såna saker , när man skriver såna saker, det är det som ger utrymme för 
godtycklighet..97 
 

Den personliga tolkningen gällande kunskapskraven är det centrala i den diskurs som 

observerats. Respondenter har talat om att de kan tycka att det är ganska lätt att förstå 

kunskapskraven i sig, men att de lämnar för mycket till den egna tolkningen. 

Respondenter har även i samtalen berättat att de anser att Skolverket behöver komma med 

ännu mer bedömningsstöd, där det finns mängder med exemplifieringar som förtydligar 

värdeorden. Under intervju tre så säger respondenten att han tycker han har stöd från 

Skolverket, men att det behövs mycket mer. Han efterfrågar en hel bok per ämne som 

tydliggör bedömningen. Samme respondent beskriver hur alla lärare i arbetslaget är 

förvirrade och de upptäcker vid diskussionerna att alla lärare tolkar helt olika. 

Respondenten efterfrågar därför möjligheter till diskussion. När det gäller just stöd och 

hjälp i bedömning och betygsättning som skulle kunna förhindra den subjektiva tolkningen 

så talar de intervjuade lite olika kring detta. Vissa respondenter säger att de får tillräckligt 

med stöd och hjälp, medan andra säger att det ges för lite tid och anser sig vara ensamma. 

Respondenten i intervju tre är ensam SO-lärare på skolan, och säger att man på ett naturligt 

sätt skulle kunna diskutera prov, läxor och bedömning om det funnits flera lärare inom So 

på skolan. Respondenten säger att han känner sig lite ensam och utlämnad, och att det finns 

en större risk för tolkningsmöjligheter och fel när man lämnas ensam. 

 

Frågeställning 1 har också genererat att samtalet kretsat mycket kring möjligheterna och 

begränsningarna kopplat till det nationella provet. Den andra diskurs som identifierats är 

kopplad till det nationella provet som metod och bedömningsredskap.  

 

Diskurs II: Nationella provet som hinder och möjlighet 
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Det nationella provet är något som diskuterats under samtliga intervjuer och de intervjuade 

har mycket åsikter kring provet och faktorer som underlättar eller bidrar till svårigheter 

gällande det egna bedömningsarbetet. De respondenter som i större utsträckning använt sig 

av det nationella provet i sin undervisning säger att detta ger ett stöd och en hjälp i 

tolkningen. Samtliga respondenter var av uppfattningen att det nationella provet kan hjälpa 

att stötta läraren i sin bedömning av elever, och säger att det leder till en större likvärdighet 

i bedömningen. 

Respondenten i intervju fyra säger att det nationella provet även det är behäftat med 

svårigheter gällande den personliga tolkningen. Det är i princip samma kunskapskrav som 

innebär en otydlighet när det kommer till bedömningen säger han. Under intervju ett så 

berättar alla respondenterna att de använder sig av det nationella provet i sin bedömning 

och betygsättning. Respondent 4 har inte nationella prov inom sin skolform (särskolan), 

men använder sig ändå av nationella proven för att kontrollera nivån på sina elever genom 

att eleverna i årskurs nio får göra nationella provet för de lägre åldrarna. Diskussionen 

utvecklas sedan till att respondenterna diskuterar provsituationer generellt och 

respondenterna talar om den onaturlighet som de upplever existera i dessa. Både 

respondent 1 och 2 diskuterar att ett prov inte kan ses som att vara helt avgörande i 

betygssättningen och ur bedömningssynpunkt:  

 
R1: ja.. det är klart att man använder det , men det blir lite olika… hur man använder det, …alltså 
jag tänker om man har en elev som har hållit sig på en stadig E.. nivå typ..hela tiden och så lyckas 
den eleven inte så bra med provet.. så tänker jag ,, tänker att …då kan inte jag.. det kan inte få 
stjälpa alltihopa liksom..om jag är säker på att.. för det kan ju vara att alla människor inte är skapta 
för att skriva prov, det kan ju vara provsituationen som sådan som inte funkar… Däremot tvärtom 
om det är en elev som inte har visat mig de här förmågorna.. och sen liksom… sätter hela jäkla 
provet… då måste jag ju ta det i beaktande..98 
 

Respondent 2 resonerar även kring detta och menar att provet måste vara en del av 

helhetsbedömningen, och att avgörandegraden kring nationella provet inte kan ha för stor 

betydelse för den enskilda eleven. Respondent 2 och 4 diskuterar de fördelarna de anser 

respondent 4 har som är verksam inom särskolan, där elevantalet gör att läraren hinner med 

att diskutera och formativt bedöma eleverna. Under intervju två säger respondenten att om 

en elev presterar väldigt bra under en hel termin och sedan underpresterar på nationella 

provet så skulle han förbise detta misslyckande. Respondenten resonerar vidare och säger 

att han alltid måste kunna redovisa sina betyg för elever och föräldrar, och då är nationella 
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provet skönt att ha som ett ”bevis”, men även att skolan måste kunna redovisa sina betyg 

från nationella provet komparativt med den övriga statistiken gällande betyg. Respondenten 

säger också att han inte har använt sig så mycket av nationella prov, men att han upplever 

proven som bra och användbara. Det läraren ger utryck för, som även andra respondenter 

gjort, är att de ser det nationella provet som en potential till att utveckla den egna 

undervisningen och förmågan att kunna bedöma och betygsätta mer rättvist och objektivt. 

Å andra sidan ges även ett utryck i respondenternas tal för att nationella provet kan ses som 

otydligt och befattas med en begreppsförvirring som i sin tur leder till tolkning. Under 

intervju fyra säger respondenten att han och kollegorna tyckte att det nationella provet var 

konstigt utformat. Även denna respondent säger att han inte har använt sig så mycket av 

nationella prov i sin undervisning då det är alldeles för nytt inom SO- ämnet, men att han 

troligtvis kommer att göra det. Däremot säger han att han också upplever en fara i att 

använda sig för mycket av det nationella provet då det kan ta fokus från den egna planerade 

undervisningen. Respondenten resonerar vidare och säger att det är svårare med nationella 

provet i SO eftersom det handlar om fyra ämnen och väldigt mycket kunskap, dessutom 

läser eleverna inte alla ämnen parallellt. Bättre skulle enligt respondenten vara att SO-

läraren i förväg fick veta vilket område som kommer på provet, han säger att det alla vill är 

ju att uppnå ett så bra resultat som möjligt.  

7.2.2. Frågeställning 2 

Hur talar de intervjuade lärarna om den nuvarande läroplanen?  

Denna fråga blev svårare att få svar på, men det som de intervjuade har pratat och haft 

åsikter om är framförallt betygssystemet. Något annat som respondenterna gett utryck för 

är även viss problematik med SO- ämnets centrala innehåll. Jag har därför kunnat 

identifiera två rådande diskurser kopplat till denna frågeställning: Betygsskalans otydlighet 

leder till subjektivitet, samt diskursen; So-ämnets möjligheter och begränsningar.  

 

Diskurs III: Betygsskalans otydlighet leder till subjektivitet 

Under den första intervjun så säger respondenterna 2 och 1 spontant att de upplever att den 

nya betygsskalan är lättare, men att detta kanske beror på att de fått Lgr 11 implementerad 

under tiden de jobbat, och menar att när de olika respondenterna började jobba så var det 

bara att köra på, och att Lgr 11 är mer aktualiserad:  
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R1: nä jag har jobbat här hela tiden och vi jobbade inte så mkt med den… på det sättet, nu tycker 
jag att man har den där läroplanen man går med den i handen eller man går in på nätet.. men hela 
tiden..99 
 
Detta skulle kunna vara ett utryck för att respondenterna känner att den nya läroplanen är 

mer deras egen, att de fått vara med från början när en ny läroplan implementeras. Som 

lärare kan kanske detta kännas tryggare och ge upplevelsen av en större delaktighet. Detta 

är något som respondenten i intervju två också ger utryck för då han säger att han har en 

mycket bättre koll på den nya läroplanen genom att varit med från början, och därför satt 

sig in mer i denna. Under intervju ett säger också respondent 2 att hon upplever att den nya 

skalan gör det enklare att sätta betyg, medan respondent 4 inte riktigt håller med:  

R4: fast det är också ett problem i vad man lägger tyngd på där, för det blir ju inte heller rättvist 
nationellt.. om du ska ha övervägande C för att få ett D… man lägger ju olika mycket tyngd på i C 
kriterierna i .. kunskapskraven.. och hur jag tolkar förmågan i förhållande till kunskapskravet.. jag 
kanske tolkar förmågan.. att.. och bara en sån grej som ämnesspecifika ord? Om jag använder 
ämnesspecifika ord i ex NO och de (eleverna) använder ord som jag tycker är ämnesspecifika, men 
sen är det någon annan som tycker att det ska vara ett helt annat språkbruk med helt andra ord…100 
 
Återigen återkommer respondenterna till svårigheter med tolkningsföreträdet som läraren 

har, och den avgörande påverkan detta har på betygen. Hur den enskilde läraren tolkar 

kunskapskraven avgör i stor utsträckning elevens betyg, vad läraren lägger i en sådan sak 

som ämnesspecifika ord som respondent 4 framhäver är också det något högst subjektivt 

om det i kursplanen enbart står ämnesspecifika ord. Under intervju två så säger även den 

respondenten att han anser att den nya betygsskalan är tydligare, men att den fortfarande 

lämnar mycket öppet för tolkning, och att det nya systemet tydliggör att han inte hinner 

med allt i sin undervisning. På en vidare fråga om skalan specifikt så framhäver 

respondenten något han tycker är en svaghet med hela systemet:  

R: ja, ja och det är där som jag tycker att det är bristen i ..i nya läroplanen, att en elev i ämnet 
historia , om vi fortsätter på det, kan i tio kunskapskrav ha nått ett A, men i ett kunskapskrav ha nått 
ett F, och då är betyget F? Så som vi tolkar det, idag i alla fall på våran skola , och det är .. det 
tycker jag är fel, det tycker jag är orimligt.. 
I: Ja men hur gör man, om det uppstår ett sånt scenario liksom? 
R: ja..ehh…generellt sett så tror jag att lärare struntar i det.. man struntar i F:et..101 
 
Under intervju fyra så säger respondenten att han inte tycker att skillnaderna mellan den 

nya skalan och den gamla är så stora, men att det finns en problematik gällande att samtliga 

mål ska vara uppfyllda för att uppnå ett visst betyg, detta anser han vara lite konstigt. 
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Respondenten tycker att det hade varit bättre om man hade haft samma kriterier som 

tidigare och bara ändrat på skalan, då innehållsändringen medför en större tolkningsfrihet.  

Respondenten under intervju tre säger att den nya betygsskalan är mer rättvis, men 

samtidigt att den är oklar och inte konkret:  
R1: Egentligen..jag tycker det är mer rättvist, så kan jag säga..ehh.. och.. ehh . men sen är de ju så 
flummiga där också.. i ..sin betygs..vad, vad innebär ett D? Ja det är att du har.. vad är det de 
säger…ah …det ska vara mer C än E.. 
I: ja just det, majoriteten?.. 
R1: ja, ja .. majoritet, men kan de inte säga, menar de att det bara är precis över femtio procent?, 
eller menar de sextio procent?, eller.. alltså det är .. man får inga svar, utan man lämnas alltid i det 
hära… tolka själv.. i såna fall skulle jag vilja säga att.. ja .. ge, var lite tydligare, det saknas 
tydlighet, hela tiden tycker jag.102  
 

Men när det gäller rättviseaspekten av skalan så säger respondenten att det har blivit bättre. 

Det var i den gamla skalan för stora glapp mellan de olika betygsstegen som enligt 

respondenten innebar en större orättvisa. Respondenten säger också att han blivit mer 

restriktiv till att sätta höga betyg på eleverna. 
 
Diskurs IV: So-ämnets möjligheter och begränsningar 

Något som framkommit under samtliga intervjuer är att de undervisande SO-lärarna anser 

att ämnet är väldigt stort och att detta innebär både begränsningar och möjligheter.  

Under intervju ett så utvecklar respondent 4 även en tanke om sin egen undervisning och 

Lgr11:s begränsningar när det gäller det centrala innehållet som han upplever har blivit mer 

styrande och begränsande för hans egen undervisning. Under intervju två så säger 

respondenten att han inte använder sig av något särskilt bedömningsstöd förutom 

Skolverkets kunskapskrav, och att han istället tolkar själv, vilket i sin tur visar att han inte 

hinner med allt i sin undervisning. Respondenten utvecklar detta och menar att han 

omöjligtvis hinner med att beröra alla uppställda kunskapskrav, utan att det blir en fråga 

om prioritering, respondenten exemplifierar detta med att vissa kunskapskrav berörs mer 

ytligt än vad som är intentionen från Skolverkets sida, och att det i slutänden handlar om 

vad han som undervisande lärare prioriterar i sin undervisning. 

 
Under intervju tre så säger respondenten spontant att han inte tror att alla direktiv från 

Skolverket efterlevs på hans arbetsplats, och att det till viss mån kan finnas skoltraditioner 

och enskilda lärare som arbetar utifrån invanda mönster. Han fortsätter att berätta om och 
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beskriva svårigheter med läroplanens efterlevnad specifikt kopplat till det centrala 

innehållet i SO: 

R1:.. men alltså det jag tänker på det är läroplanen.. om vi tar Lgr 11, det är, när det tillexempel 
kommer till det centrala innehållet.. ehh.. i So är ju det väldigt …stort, om man tänker att det är fyra 
ämnen och man ska hinna med allt .. och .. man snittar ju, jag tror att jag räknade ut det här, och det 
är väl ungefär femtio minuter i veckan, per ämne i SO, vilket är otroligt lite, då du på den tiden ska 
gå igenom hela världshistorien och så..och då blir det ju automatiskt med det centrala innehållet att 
du måste ju börja..rensa..103 
 
Jag resonerar vidare och ställer frågan om det är så att det innebär att det återigen blir hans 

egen tolkning vad som är viktigt, och vad som är mindre viktigt? Respondenten håller med, 

och säger att allt i det centrala innehållet är omöjligt att hinna med, däremot att alla delar 

berörs men då i lite mindre utsträckning än vad som är menat från Skolverkets sida. 

Respondenten säger sedan att det finns en problematik i detta då undervisningen skiljer sig 

mycket på det lokala och regionala planet. Under intervju fyra beskriver respondenten 

samma dilemma och säger att han tycker att det centrala innehållet är problematiskt i sig, 

då det förutsätts från Skolverket att den undervisande läraren ska hinna med allting, men att 

detta är en omöjlighet och många lärare gör en sortering i det centrala innehållet. 

Respondenten beskriver hur han i dialog tillsammans med elever gör en sorts sortering och 

kommer fram till vad de ska lägga mer eller mindre fokus på. Detta kan ses som en möjlig 

utväg från att valda delar av det centrala innehållet inte enbart baseras på vad läraren anser 

vara viktigt, men problematiken kvarstår med att direktiven från Skolverket inte följs helt. 

Under intervju ett så utvecklas en diskussion angående läroplanens kurskrav i So, kopplat 

till att eleverna ska lära sig om minoritetsfolk, och då specifikt samer, respondent 4 menar 

att eleverna på skolan inte har en aning om vad samer är för något, och att det skulle vara 

bättre att kunna exemplifiera med något annat minoritetsfolk som inte är så abstrakt för 

eleverna, kurder t.ex. Jag försöker utveckla frågan till att gälla hela läroplanen, efterlevs 

denna? Är den accepterad och etablerad på skolan? Respondent 4 säger direkt att han 

upplever att skolan lägger ett för stort fokus på ämnesdelen i läroplanen och för lite fokus 

på värdegrundsdelen. De andra respondenterna håller med och menar även att det behövs 

mer tid för att diskutera värdegrundsdelen i arbetslagen. Denna återkommande utryckta 

önskan om samtal är något som bidragit till identifieringen av nästa diskurs. 
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7.2.3. Frågeställning 3 

Hur talar de intervjuade lärarna om faktorer som stöd och hjälp från skolledning 

och/eller kommun kopplat till den egna betygssättningen? 

Något som alla respondenterna har framhävt som viktigt under intervjuerna är kollegiala 

samtal kring läroplanen som då möjliggör en gemensam tolkning av värdeorden. 

Respondenterna har även poängterat betydelsen av sådana samtal som något som kan 

påverka betygssättningen. Jag har därför identifierat en femte diskurs.  

 

Diskurs V: Vikten av det kollegiala samtalet 

Under den första intervjun så säger respondent 2 att det hon saknar mest är möjligheten att 

sitta ner och prata, de andra respondenterna håller med, och respondent 3 anser att 

kommunen i samband med implementeringen av Lgr 11 möjliggjorde samtal mellan lärare.  

Vikten av att de undervisande lärarna får tid till att samtala om betyg och bedömning ger 

respondent 4 vidare utryck för när han säger:  
R4: ja, men alla de här texterna och materialen som kommer från skolverket de är ju skitbra , men 
man kan ju inte bara läsa det själv…utan man måste få möjlighet att diskutera det och prata om det, 
som du sa, helst med nån som både med samma ämnen och över alla stadier..104 
 
Respondenterna ger utryck för en ständigt återkommande önskan att kunna få tid till att 

diskutera och gemensamt analysera tolkningen av läroplanen och kunskapskraven, och då 

specifikt värdeorden. Respondent 3 och 1 säger att de upplever att implementeringen och 

avsatt tid till att diskutera Lgr 11 generellt fungerade bra, men att det såg väldigt olika ut på 

olika skolor i kommunen. Respondent 4 säger att han tror att skolledare uppfattar det som 

att efter en tid med en förhållandevis bra implementering tror att man är ”klar”. Han säger 

att diskussionerna måste vara ständigt återkommande, då lärare kanske tolkar om 

värdeorden, och inte håller sig till en gemensam överenskommelse runt värdeorden. Även 

under intervju två så säger respondenten att det från skolans ledning ges mer tid till 

diskussioner, och att han även anser sig få hjälp och stöd av sina SO-kollegor. Han säger att 

han och hans kollegor är väldigt olika, och arbetar utifrån hur de har lärt sig, de tolkar 

texterna väldigt olika, och tänker väldigt olika kring betyg och bedömning, och detta är 

något som blir tydligt vid diskussioner. Under intervju fyra säger respondenten att han 

anser att tid avsatts till implementeringen av Lgr11, däremot säger han att den tid som getts 

till att diskutera betyg och bedömning är mer en tid till att träffa lärare från alla skolor i 

                                                        
104 Intervju 1(fokusgrupp), Stockholm, 20 nov 2013. 



 

 33 

hela kommunen, och att han anser att det varit en nackdel att tid inte getts till lärarna på den 

egna skolan bara, något han upplever kan behövas. Det har även under intervjuer 

framkommit att utöver det kollegiala samtalet så kan betygssamtalen med eleverna även ge 

ett stöd i den egna lärarens bedömning. Under intervju ett så säger respondent 1 att hon 

tycker samtalet är en stor möjlighet för att kunna vidarebefordra kunskapskraven till 

eleverna, och att betygssamtal med elever om kunskapskrav även hjälper henne att förstå 

kunskapskraven bättre. Respondent 3 håller med och säger att bedömningsmatrisen de 

använder på skolan är mycket bra för att visualisera för eleverna var de ligger, vad de 

behöver förbättra och förändra, men han framhäver ändå samtalet som det bästa alternativet 

för att kunna vidarebefordra kunskapskraven till eleverna. 

7.2.4. Frågeställning 4 

Hur talar de intervjuade lärarna om den egna möjligheten att sätta korrekta betyg? 

Möjligheterna att sätta korrekta betyg är enligt samtliga intervjuade starkt kopplad till den 

egna kunskapen rörande kunskapskraven, respondenterna upplever att de måste vara väl 

insatta i dessa. Respondenterna anser att en annan förutsättning för bedömning och 

betygsättning är lärarens kontakt med eleverna som leder till en sammanvägning av 

uppvisandet av kunskap. Den sjätte diskursen som har identifierats är;  

 

Diskurs VI: Den personliga kontakten till eleverna 

Flera av respondenterna poängterar den personliga kontakten med eleverna som en viktig 

komponent i målet det rättssäkra och objektiva betyget. Under intervjuerna så ställs frågan 

hur de intervjuade lärarna går tillväga för att sätta objektiva rättssäkra betyg. Under intervju 

ett så säger respondent 2 och 3 uttryckligen att det är svårt, medan respondent 4 upplever 

mer en svårighet i att sätta slutbetyg jämfört med terminsbetyg. Respondent 3 menar även 

att en viktig aspekt av i hur han går tillväga är att summera all kunskap eleven har visat:  

R3: ja man har ju sina listor.. och det.. är provresultat,…det är.. 
R2: anteckningar! 
R3: …anteckningar, det är massa så där som är dokumenterat, sen ska man ju.. där när man sitter i 
slutet… man ska summera allting…vad sa den här eleven när vi satt och käkade lunch? …eller när 
vi gick genom en korridor?.. man… 
R2: exakt.. 
R3: man kan ju visa kunskaper överallt..eh..Det svåra sen det är… om du sätter ett betyg och sen 
om det uppstår en diskussion om varför...105 
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I detta svar sammanfattas den viktiga kontakten med eleven som läraren har, och att det är 

just denna typ av kontakt som leder till ett uppvisande av kunskap från elevens sida. Enligt 

respondenterna är detta kunskapsuppvisande inte är redovisningsbart på samma sätt som 

skriftliga uppgifter och nationella prov. Under intervju två så vägde respondenten inte in 

den personliga kontakten med elever som något lika avgörande i hur han ser på sin egen 

möjlighet att sätta ett rättssäkert objektiv betyg och säger:  

R:...jag tror att det är helt omöjligt att sätta helt rättsäkra betyg, så ..det ligger i..i.. eh.. i sin 
rimlighet att hundratusen lärare runtom i landet skulle göra likadant liksom…ja…..då…..då måste 
vi ha tydligare riktlinjer, tydligare kunskapskrav, tydligare vad vi ska gå igenom, och tydligare svar 
som vi ska mäta det emot liksom..106 
 
Det är säkerligen så att ett fullkomligt objektivt rättssäkert betyg är den utopi som 

respondenten ger utryck för, men för att försöka uppnå ett så rättssäkert objektivt betyg 

som möjligt så säger respondenten att han försöker att läsa kunskapskraven, och verkligen 

koppla dessa till den LPP han konstruerar. Han säger att viktigt är att han verkligen 

formulerar för sig själv vad han anser att värdeorden står för. Under intervju tre så säger 

även den respondenten att han likt respondenten i intervju två försöker använda sig av 

kunskapskraven och uppnå ett rättvist betyg, men säger att det är svårt:   

 
R1: ..om du frågar mig om jag tror att jag sätter betyg.. så som Skolverket har tänkt sig och resten 
av lärarna i Sverige, så …absolut inte.. jag tror att runt om i Sverige så sätter vi betyg så olika.. och 
vad skulle säga.. att just jag har rätt? Det.. absolut inte, nej nej, jag känner att jag fått alldeles för 
lite, utan jag gör min tolkning, den kanske är jättebra, den kanske är helt rätt, men jag är inte alls 
säker..107 
 
På frågan hur han försöker att göra för att ändå uppnå de rättssäkra objektiva betygen så 

säger respondenten att han utgår ifrån kunskapskriterierna, men att det i slutänden handlar 

om hans egen tolkning, vilket talar emot en helt rättssäker och objektiv betygsättning. 

Respondenten framhäver sedan även han kontakten med eleverna som viktig, inte bara 

under lektionstid utan att all kontakt med eleverna även utanför lektionstid leder till en 

sammanvägd bedömning och betyg.   

8.0. Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultaten och de identifierade diskurserna att diskuteras utifrån 

tidigare forskning och uppsatsens teoretiska perspektiv. Sedan följer ett metodologiskt 
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diskussionsavsnitt, där fördelar och nackdelar med metodvalet diskuteras. Slutligen 

kommer jag att diskutera förslag på vidare forskning kopplat till arbetets undersökta 

område.  

8.1. Resultatdiskussion 
Utifrån det insamlade empiriska materialets bearbetning har sex olika diskurser 

identifierats där de intervjuades röster kunnat kopplas emot mina specifika frågeställningar. 

Samtliga diskurser som identifierats kan sägas vara element i den större övergripande 

bedömningsdiskurs som Westlund och Lundahl presenterar i sina avhandlingar.   

De diskurser som jag identifierat efter bearbetning av den insamlade empirin har i sin tur 

genererat informationen att respondenterna generellt ställs inför samma problematik 

kopplat till bedömning och betygssättning oavsett geografisk lokalisering. Lärarnas tal om 

deras egna möjligheter att utföra en objektiv och rättvis betygsättning har bidragit till 

identifikationen av dessa diskurser. 

 

Först kanske ett förtydligande är på sin plats. Det är såklart så att en lärares betygsättning 

aldrig kan bli helt objektiv och fullkomligt fri från subjektivitet. Läraren verkar inom en 

social kontext och i en daglig kontakt med människor med olika förutsättningar, behov och 

brister. Därmed är det troligtvis en omöjlighet att som undervisande lärare förhålla sig helt 

objektiv och neutral i sin bedömning och betygsättning, det är inte maskiner det handlar 

om, utan människor med mänskliga egenskaper och förmågor som påverkar och styr 

subjektivitet och objektivitet.  

 

Den dolda läroplanen och den omedvetna sociala påverkan som sker inom dess ramar kan 

sägas förtydligas genom identifieringen av diskurserna. Lärarnas tolkningar och 

prioriteringar inom den egna praktisk-didaktiska verksamheten kan ses som en del i, och ett 

utryck för den dolda läroplanen som Kelly och Broady beskriver. Lärarnas tal om den egna 

möjligheten till det rättvisa och objektiva betyget innebär att de gör en åtskillnad mellan 

den från Skolverket officiella läroplanen, och den faktiska läroplanen som används i den 

verklighet som eleverna och den undervisande läraren befinner sig i. 108  Den insamlade 

empirin och de identifierade diskurserna kan konstateras påvisa att det i lärarens 

undervisning sker en transformering av läroplanen. Tolkningen av kunskapskrav och 
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värdeord, implementeringen av läroplanen som inte möjliggörs på ett tillfredställande sätt, 

och lärarens selektiva arbete med det centrala innehållet är alla aspekter som verkar inom 

den dolda läroplanen. Den undervisande lärarens medvetna, eller omedvetna omskrivningar 

av läroplanen resulterar slutligen i det som kommer eleverna till gagn och följaktligen även 

vad eleverna bedöms utifrån. Läroplansteoretiskt så är den dolda läroplanen även en av de 

bakomliggande processer som Lundahl beskriver något som medverkar i själva skapandet 

av läroplanen109. Den dolda läroplanen kan även ses som starkt sammankopplad till de 

styrande ramfaktorerna inom skolan och lärarens undervisning. Reformer och politiska 

beslut gällande skolan brukar användas som argument och tas som en garant för att komma 

tillrätta med problematiken i skolans pedagogiska arbete 110. Broady beskriver att den 

praktiska verkligheten i skolan och den undervisande lärarens roll och påverkan på 

reformer inte bör underskattas111. Den konkreta läroplanen styr den undervisande lärarens 

praktisk-didaktiska verksamhet112, men trots denna övergripande styrning så sker en 

kontinuerlig anpassning av läroplanen utifrån den praktiserande lärarens behov.  

Som Lundahl 113 beskriver så är också skolans bedömningsdiskurs kopplad till samhälleliga 

förväntningar, där skolan förutsätts leva upp till dessa förväntningar. Reformer och nya 

direktiv som förväntas göra stordåd i förändringsarbetet av den svenska skolan bärs fram av 

en sådan samhällelig förväntning. De diskurser som identifierats i detta arbete är 

lärardiskurser som måste anpassas till andra diskurser och då även den övergripande 

bedömningsdiskursen. Den praktiserande lärarens agerande måste ses som en del i denna 

komplexitet som Westlund beskriver som något kontinuerligt pågående inom gällande 

skolkultur114. Westlunds liknelse av läroplanen som en spelplan115 med elever och lärare 

som aktörer ger en bild av den komplexa verklighet som styr den praktisk-didaktiska 

verksamheten. I denna verklighet påverkar mycket och ett exempel kan sägas vara dåliga 

resultat som den svenska skolan internationellt visat upp under många år, vilket leder till 

nya reformer och skolpolitiska beslut som transformerar lärares och elevers arbete.  

Kelly beskriver att lärare använder sig av selektiva metoder och väljer ut och sorterar bland 

reformer och förordningar och anpassar beslut till att passa den egna undervisningen116. Ett 

tydligt exempel i denna undersökning är den selektiva process som de intervjuade lärarna 
                                                        
109 Lundahl, C, s,16. 
110 Broady, D, s, 39. 
111 Broady, D, s, 39. 
112Lundahl, C, s, 409. 
113 Lundahl, C, s, 412. 
114 Westlund, Barbro. Att bedöma elevers läsförståelse – En jämförelse mellan svenska och kanadensiska 
bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Diss., Stockholms universitet, 2013, s, 15. 
115 Westlund, B, s, 27. 
116 Kelly, A.V, s, 18. 
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använder sig av när det kommer till det centrala innehållet inom So-ämnena. Men som 

Kelly också beskriver så kanske detta förfarande är allmänt känt från skolpolitiskt håll, och 

därmed även en del av det som Kelly beskriver vara acceptansen till att varje skola är 

unik117, något som i förlängningen kan ses som att även varje enskild lärare är unik och att 

behandlingen av det centrala innehållet, är accepterat och tvunget?  Den selektiva 

processen rörande det centrala innehållet är kanske en förutsättning för att undervisningen 

ska kunna fungera, En full implementering av det centrala innehållet kanske är en utopi, 

något som inte går att förverkliga och det är kanske nödvändigt en tolkningsfråga som ska 

avgöras av den enskilde undervisande läraren?  Läroplanen måste vara ett levande 

dokument så som Kelly också beskriver118, något som även konstaterats av många före och 

efter honom. Förutsättningarna för att öka den gemensamma förståelsen kring läroplanen, 

både den dolda och den officiella är en medvetenhet kring dessa. Den medvetenheten 

uppnås genom samtal bland de som befattas med läroplanen dagligen, nämligen lärarna.  

 

Diskurs I: Den personliga tolkningens avgörande betydelse 

Denna diskurs är den mest framträdande diskursen som utifrån lärarnas berättelser kan 

kopplas till svårigheterna med betyg och bedömning. Tolkningen av betygskriterierna, 

tolkningen av det centrala innehållet, och tolkningen av Skolverket införda beslut som ska 

implementeras i den svenska skolan är alla aspekter på den mångfald av tolkningsföreträde 

som den verksamme läraren har. Sett ur den övergripande bedömningsdiskursen där lokala 

traditioner och lärar-elev förhållandet till den dolda läroplanen existerar så behöver 

läroplansreformeringar automatiskt inte innebära en efterlevnad av de undervisande 

lärarna, utan istället kan adaptioner av reformer tillvaratas, vilket i sin tur leder till en sorts 

omtolkning av läroplanen. Som Hartman beskriver är det istället lokala och 

yrkesproffesionella traditioner som görs rådande.119 Den enskilde lärarens personliga 

tolkningar av kunskapskrav, kursplanens centrala innehåll och den enskilde lärarens ansvar 

är kopplat till myndighetsutövningen betygssättning och därför existerar en riskfaktor då 

likvärdigheten blir lidande i denna kontinuerliga tolkning. Historiskt så har den tidigare 

hårt centralstyrda skolan efter reformeringar blivit decentraliserad och målstyrd. 

Skolverkets granskningar av den svenska skolan har visat på att garantin för den likvärdiga 

betygssättningen i för stor utsträckning vilar på den enskilda lärarens axlar120. Skolverket 
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har även kunnat konstatera att betygen påverkas beroende på vilken lärare elever har, och 

att de lokala skillnaderna gällande betygskrav skiftar mycket mellan skolorna121. 

Skolverket har dessutom kunnat konstatera att satsningarna på att implementera nya 

direktiv har varit otillräckliga och att tillräcklig tid inte ges till lärare för att förverkliga 

förändringar.122  Detta har Skolverket redan kunnat konstatera för över tio år sedan, men 

fortfarande kvarstår samma problematik, och därför ställs automatiskt frågan varför? Detta 

är tyvärr inget som kan besvaras i detta arbete, och att helt komma ifrån den individuella 

tolkningen från den praktiserande läraren är nog en omöjlighet, då det skulle krävas en 

enorm central styrning. Kelly beskriver att förändringar måste accepteras och förstås av 

lärare, och en för hård styrning och kontroll ger inte en lärardelaktighet och förståelse.123  

Istället behöver lärare diskutera läroplanen och dess betygskriterier så att en förankring och 

en gemensam förståelse uppnås, något som troligtvis leder till ett rättvist och objektivt 

betyg för eleverna.  

 

Diskurs II: Nationella provet som hinder och möjlighet 

De intervjuade lärarna har talat om det nationella provet både som en möjlighet för hjälp 

och stöd i den egna betygsättningen och bedömningen, men också som ett moment och en 

metod som är problematisk. Det som respondenterna beskriver när de talar om nationella 

provet är att det föreligger aspekter av tolkningar för den enskilde läraren även gällande 

provet. Olika lärare lägger olika stor betydelse av det nationella provet kopplat till den egna 

bedömningen och betygsättningen, samt att det nationella provet liksom kunskapskravens 

värdeord har en inneboende subjektiv tolkningsproblematik. Respondenterna har ifrågasatt 

det nationella provets betydelse och utrycker även en generell osäkerhet kring provet, då 

majoriteten av respondenterna inte anser sig ha använt sig av detta i så stor utsträckning i 

sin undervisning då det ännu är ganska nytt inslag inom So-undervisningen. Det som alla 

respondenter talar om är dock att de upplever att de ser en potential i nationella provet att 

fungera som ett stöd och hjälp i arbetet med betyg och bedömning. Historiskt sett så hade 

lärarna i det tidigare absoluta betygssystemet en stor frihet gällande betygsättningen, och 

olika lärare på olika skolor utarbetade fram sina egna betygsättningsmetoder vilket i sin tur 

ledde till att likvärdigheten var obefintlig.124 För att uppnå en större likvärdighet infördes 

på 1940-talet standardiserade prov och mer centralstyrda betyg och 

                                                        
121 Ds 2008:13, s, 29. 
122 Ds 2008:13, s, 29. 
123 Kelly, A.V., s, 15. 
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bedömningsanvisningar125. En möjlighet att uppnå en större likvärdighet kan vara att som 

undervisande lärare använda sig av det nationella provet i sin bedömning och 

betygsättning. De intervjuade lärarna uppfattar det nationella provet som ett hjälpmedel för 

att uppnå likvärdig bedömning, men pratar även om det som otydligt och svårtolkat vilket 

förminskar potentialen. Per Måhl kritiserar det nationella provet i sin debattartikel och 

menar just att det är otydligt och är en del av problematiken gällande de icke likvärdiga 

betygen.   

 

Diskurs III: Betygsskalans otydlighet leder till subjektivitet 

Respondenterna talar om den nya betygsskalan mestadels i positiva ordalag och framhäver 

i talet utvidgningen av antalet steg i skalan som positivt, däremot finns återigen en 

problematik som kan kopplas till den återkommande individuella tolkningen. Att alla 

kunskapskrav för ett specifikt moment ska vara uppfyllda för att en elev ska få ett visst 

betyg är något som respondenterna pratat om, och som de inte anser som realistiskt. Därför 

existerar även här trots den rättviseaspekt som de intervjuade lärarna anser sig vara 

behäftad med den nya skalan, en tolkningsfråga när det kommer till betygsättningen. Att 

den nya betygsskalan är problematisk och lämnar utrymme för tolkning beskrivs även i en 

artikel i tidningen Metro där en elev beskriver omöjligheterna att få toppbetyg på grund av 

den nya betygsskalans begränsningar126. Skolverket uttalar sig och menar att lärarna delvis 

har missuppfattat den nya betygsskalan, och att tendenserna med att lärare är mer 

restriktiva att sätta högre betyg är något som även var fallet i samband med skiftet mellan 

skalan 1-5 och IG-MVG. Karin Hector-Stahre på Skolverket menar att likvärdigheten för 

elever kan minska i samband med att nya system införs127.  I en artikel från 2012 i Lärarnas 

nyheter så konstateras i en studie gjord av lärarförbundet att 60 % av de 2000 tillfrågade 

lärarna anser sig ha fått för lite fortbildning om den nya betygsskalan128.  Utsagorna från 

respondenterna i uppsatsen tyder på att de upplever att den nya skalan som mer rättvis då 

den har flera steg, men att det även existerar en osäkerhet i hur elever ska betygssättas, och 

att lärarna då förbiser kraven på att en elev måste ha betyget A i samtliga delar inom ett 

specifikt moment. Som representanter från Skolverket säger så är det troligtvis så att 

                                                        
125 Ds 2008:13, s, 13. 
126Skoglund, Karolina. Rafels dröm hindras av nya betygsskalan. Metro. 2013-12-09.  
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127 Skoglund, K, 2013.   
128 Helte, Stefan. Lärare osäkra på nya betygsskalan. Lärarnas Nyheter, från Lärarnas tidning. 2012-11-26. 
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/11/26/larare-osakra-pa-nya-betygsskalan (Hämtad 
2013-12-11). 
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svårigheter med att förstå den nya betygsskalan kommer att kvarstå tills det nya systemet 

blivit helt implementerat. Utifrån respondenternas tal om betygsskalan så framkommer att 

det föreligger en för hög grad av subjektivitet som troligtvis leder till ökade svårigheter för 

elever att uppnå ett rättvist betyg, något som är problematiskt då elevers framtidsutsikter 

kan avgöras utifrån vilket betyg de får. 

 

Diskurs IV: So-ämnets möjligheter och begränsningar 

Respondenterna har talat om en problematik kopplad till So-ämnets storlek. Läraren måste 

göra en avvägning i vad som denne anser vara det viktigaste i det centrala innehållet då det 

i utsagorna framkommer att allt inte hinns med. Det centrala innehållet anses av de 

intervjuade vara för stort för att helt kunna rymmas i undervisningen, så återigen handlar 

det om en tolkningsfråga och ett individuellt avgörande av den undervisande läraren i vad 

som ska tas med, dvs. en prioriteringsfråga som avgör selektivt det centrala innehållet. 

Respondenten i intervju fyra säger att han delvis tillsammans med eleverna kommer fram 

till vad som ska prioriteras i det centrala innehållet, något som kan liknas vid det som 

respondent fyra under intervju ett säger, att han gör en bedömning utifrån elevernas 

intressen och förutsättningar vad som ska prioriteras i det centrala innehållet. Men det som 

främst medfört att denna diskurs identifierats är att samtliga respondenter arbetar selektivt 

med det centrala innehållet och poängterar i talet att det är omöjligt att hinna med allt i 

detta. Denna selektiva process är något som Kelly beskrivit som en del i ett större system 

när det kommer till reformer och läroplansförändringar.129 Att lärare gör personliga 

anpassningar av centralstyrda beslut och förordningar är en del av skolans verklighet som 

kan kopplas till den dolda läroplanen. De intervjuades tal om det centrala innehållet och 

konstaterandet att samtliga respondenter arbetar selektivt med detta gör att det uppstår en 

frågeställning som dessvärre inte besvaras av materialet. Frågan är hur lärare gör vid 

betygsättningen när allt i det centrala innehållet inte gås igenom, kan eleverna trots detta 

uppnå de högre betygen? Om för stora delar i det centrala innehållet väljs bort så har ju 

trots allt inte eleverna fått all den kunskap de ska få del av, och därför borde de högsta 

betygen vara ouppnåeliga? Kanske det är så att denna selektiva behandling av det centrala 

innehållet bland de intervjuade lärarna kan ses som representativt bland majoriteten av 

Sveriges lärare? Som Broady beskriver så är den dolda läroplanen starkt sammankopplad 

med undervisningens ramfaktorer130 och teorierna kring den dolda läroplanen bekräftar 
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denna misstanke till viss del. Specifika moment som ska gås igenom inom undervisningen 

utifrån den fastställda läroplanen är kopplade till en annan ramfaktor, tiden som finns till 

förfogande. Samtliga respondenter har sagt att det centrala innehållet är alldeles för stort 

för att rymmas inom den disponerade tiden, därför kanske en översyn från Skolverkets sida 

är nödvändig för att komma tillrätta med denna problematik. 

 

Diskurs V: Vikten av det kollegiala samtalet 

Samtliga respondenter talar om behovet att kunna få samtala kring betyg och bedömning, 

mestadels kopplat till att kunna klargöra svårigheterna med tolkningsaspekter. Det har 

framkommit att respondenterna anser att det kollegiala samtalet kan vara en hjälp som leder 

till en gemensam grund som i sin tur leder till ett mer rättssäkert och objektivt betyg. Det 

som respondenterna har berättat är att tiden för det kollegiala samtalet inte är tillräcklig och 

att skolledning i större utsträckning har givit tid till en mer övergripande implementering av 

Lgr11 och att detta skett mer på en lokal nivå över kommunerna där respondenterna är 

verksamma. Respondenterna talar om samtalet som en nödvändighet och som något som 

kontinuerligt bör ske för att den gemensamma tolkningen inte ska gå förlorad. Det som 

även blir tydligt inom denna diskurs är att respondenterna i samtalen ger utryck för att tiden 

för samtal med eleverna är viktig för att förklara betygsättningen. Samtal framhävs som en 

metod för att elever, såväl som lärare ska förstå betygsskalan och den nya kursplanen. 

Skolverkets kvalitetsgranskning av betygssättning från 2000 konstaterar stora brister 

gällande likvärdigheten. Skolverket lägger i utredningen även fram att det råder en brist på 

just kompetensutveckling och samordning bland lärare131. Per Måhl konstaterar även han i 

sin artikel132 att likvärdigheten gällande betygen enbart kan öka om lärare får utbildning, 

bättre anvisningar och just samverkansmöjligheter. Respondenternas utsagor berättar att de 

anser att det krävs en återkommande diskussion runt läroplanens kunskapskrav, 

värdegrund, och betygskriterier. En samverkan och överenskommelse mellan de 

undervisande lärarna rörande tolkningar kan förändras över tid, om återkoppling och 

kontinuitet inte föreligger, så är det viktigt att det avsätts tid för detta.  

 

Diskurs VI: Den personliga kontakten till eleverna 

Gällande den sammanvägda bedömningen som mynnar ut i elevernas betyg så pratar 

respondenterna om den personliga kontakten till eleverna som något högst avgörande. 
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Eleverna visar upp förmågor kontinuerligt under skoldagen och detta behöver inte ske 

under lektionstid utan kan lika gärna inträffa under matsituationer, i korridorer, eller efter 

skoldagens slut. Det som respondenterna säger är att ju bättre kontakt de har med sina 

elever desto större är chansen att de blir garanterade ett rättssäkert och objektivt betyg. 

Svårigheterna med att elever ständigt visar upp kunskaper som läraren använder i sin 

bedömning är att dessa förmågor kanske inte finns dokumenterade och därför blir det inte 

heller redovisningsbart på ett sätt som t.ex. ett nationellt prov är, detta är även något som 

lärarna säger under intervjuerna. Att elever som är mer verbala och kontaktsökande kan få 

ett högre betyg är även något som eleverna kan vara medvetna om. Elever kan vara 

medvetna om den dolda läroplanen och agera utifrån denna, och ”det omedvetna skeende 

bortom skolans kontroll” 133 som Kelly beskriver, är det som inträffar. Om en elev har 

observerat och skapat sig en medvetenhet om den dolda läroplanen, dvs. att det lönar sig att 

kontinuerligt diskutera med läraren och på så sätt visa upp kunskaper, är något som leder 

till en vidare frågeställning; är detta är bra eller dåligt? Att en elev visar på kunskaper och 

samtidigt bygger en positiv relation med sin undervisande lärare anser jag inte vara något 

dåligt. Det som krävs är dock att den undervisande läraren själv även har en medvetenhet 

kring den dolda läroplanen och inte favoriserar en elev och ger ett högre betyg på grund av 

de utvecklade verbala förmågorna. Det är viktigt att läraren ser alla elever, även de tysta 

eleverna längst bak i klassrummet som inte visar på de verbala förmågorna och inte har 

medvetenheten kring den dolda läroplanen, annars kan denna bli en begränsning för både 

elev och lärare.  

8.2. Sammanfattande diskussion 
Det som har varit det allra mest framträdande i hur respondenterna talat om sin 

betygsättning och bedömning av eleverna är de återkommande utsagorna gällande den egna 

tolkningen. Tolkningen av betygskriterier, av nationella prov och kursplanens centrala 

innehåll är alla delar av en sammanhängande problematik som kan kopplas till den 

undervisande lärarens praktisk-didaktiska verksamhet. Jag tror att det är ofrånkomligt att 

denna individuella tolkning bland lärare finns där och att möjligheterna med att frångå 

denna är svår, däremot kan faktorer som kollegiala samtal och en medvetenhet av den 

undervisande läraren gällande läroplanen, samt stödet från skolans ledning i att utveckla 

arbetet kring kursplaner och läroplan. Vikten av det kollegiala samtalet för att kontinuerligt 
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upprätthålla den undervisande lärarens förståelse för läroplanen, kunskapskraven och 

betygskriterierna kan inte framhävas nog. För att uppnå en någorlunda samlad och enhetlig 

bedömning lokalt såväl som nationellt krävs kraftansträngningar från skolledningar och i 

slutänden skolminister och regering.  

8.3. Metoddiskussion 
Utifrån framlagda resultat så upplever jag att valet av diskursanalys som metod var rätt 

beslut att ta. En kvalitativ studie baserad på intervjuer har genererat mycket information 

och bidragit till att få fram en bild av hur de undervisande lärarna talar om sina egna 

möjligheter att sätta ett rättvist betyg i den egna praktiskt-didaktiska verkligheten. Den 

insamlade empirin blev mycket omfattande då allt material transkriberades, och trots att det 

”bara” rörde sig om sammanlagt sju stycken respondenter som intervjuades så blev 

arbetsbördan ganska stor. Jag upplever att valet av diskursanalys som metod var korrekt då 

denna systematiska arbetsmetod med att sortera och kategorisera hjälpte att leda arbetet 

framåt. En annan metod, exempelvis en kvantitativ studie med enkätundersökningar som 

skickats ut digitalt hade kanske genererat en större mängd information som då kunnat ge 

mig möjligheterna att statistiskt behandla materialet. Men det hade resulterat i en helt 

annan undersökning och jag upplever att detta arbete med tillhörande metod har genererat 

en otrolig mängd värdefull information angående de undervisande lärarnas åsikter och 

tankar som inte hade framkommit med en annan metod. 

8.4. Förslag på vidare forskning 
Det finns ett utrymme att fylla när det gäller studier av denna typ som fokuserar på lärares 

egna upplevelser av hur de uppfattar läroplanen och det egna arbetet med betyg och 

bedömning. Vidare studier skulle kunna innebära en djupare analys av en eller två av de 

identifierade diskurserna. Det som har varit det mest framträdande i detta arbete var den 

tydliga bilden av lärarnas tankar och åsikter angående tolkningen som framträdde. En 

fördjupning som mer fokuserar på den tolkningen skulle troligtvis kunna ge en mer tydlig 

och konsekvent bild, och kanske skulle kunna bidra till att hjälpa undervisande lärare i sin 

bedömning och betygsättning. En alternativ vinkel av en vidare studie skulle även kunna 

vara att utöka studien till att även innefatta elever och få höra deras röster hur de ser på 

betygsättningen. Detta tror jag skulle ge en än mer mångfacetterad bild som skulle kunna 

hjälpa både lärare och elever i arbetet mot ett rättssäkert och mer objektivt betyg.  
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10. Bilagor 

10.1. Intervjuguide och intervjufrågor 
Intervjuguide: 
Bakgrundsfrågor 

1) Hur gammal är du? 
2) Vilken slags lärarutbildning har du? 
3) Hur länge har du arbetat som lärare? 
4) Vilka ämnen undervisar du i? 
5) Vilken/vilka årskurser jobbar du med nu? 

 
Frågor 

1) Upplever du det som svårt eller enkelt att tolka betygskriterierna/kunskapskraven? 
Varför?  

2) Anser du att skolverkets bedömningsstöd är till hjälp för att tolka 
betygskriterierna/kunskapskraven? Eller använder du dig av något annat 
bedömningsstöd? I så fall varför?  

3) Har du fått hjälp och stöd i betygssättningen, t.ex. av kollegor och/eller ledning?  På 
vilket sätt? 
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4) Anser du att det nya betygssystemet/skalan är svårare, eller enklare än det gamla? 
På vilket sätt? 

5) Hur vidarebefordrar du kunskapskraven till elever och föräldrar? 
6) I hur stor utsträckning använder du dig av nationella provet i din bedömning och 

betygsättning? 
7) Upplever du att nya direktiv från skolverket, t.ex. gällande betyg alltid efterlevs till 

punkt och pricka på din arbetsplats? 
8) Tyckte du att du under din utbildning som lärare fick tillräcklig undervisning 

gällande betyg och bedömning? 
9) Upplever du att du har möjligheten att sätta rättssäkra objektiva betyg på elever? 
10) Hur går du tillväga för att sätta rättssäkra objektiva betyg? 

 
 


