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Denna undersökning har haft som syfte att redogöra för hur lärare använder sig av betyg 
och bedömning som pedagogiskt verktyg. Samt belysa de eventuella svårigheter och 
möjligheter det innebär att möta det nuvarande betygsystemet. Arbetets litteraturdel 
ämnar klargöra de konsekvenser betygsystemets utformning har för planeringen och 
genomförandet av undervisningen samt möjligheten att göra likvärdig bedömning vilket 
undersökningen sedan vidareutvecklar. Undersökningen har genomförts i form av 
kvalitativa intervjuer av lärare med lång arbetslivserfarenhet. Intervjufrågorna har 
berört den praktiska tillämpningen och synen på utvecklingsmöjligheter i arbetet med 
betyg och bedömning. Urvalsgruppen bestod av tio lärare från två kommuner i 
Södermanlands län. Det som framkom var att många lärare hade problem med att ge en 
likvärdig bedömning och utforma likvärdiga betygskriterier. De uppfattade systemet som 
utmanande och kände att samarbete och fortbildning, samt involvering av elever och 
vårdnadshavare, var nyckeln till framgång.  
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1. Inledning: 
Hösten 2011 kommer den nya lärarutbildningen att träda i kraft med större fokus på 
lärares ämneskunskaper. Till detta kommer nya styrdokument som också ökar kraven på 
ämneskunskap hos barn och elever, samt att det kommer nya betygskalor. I den politiska 
debatten finns, oavsett positiv eller negativ attityd, argument som baseras i 
forskningsresultat. Det kan göra det problematiskt att ta ställning i frågan. Å ena sidan 
framhävs betyg i lägre åldrar och ekonomiskt bistånd till skolor som presterar höga 
resultat. Till detta kommer även att betygen har en pedagogisk funktion och att det 
snarare är hur lärare arbetar med frågan som är avgörande för kunskapstillägnandet och 
elevens utveckling. Å andra sidan kan det finnas en risk att barnen stämplas och 
identifierar sig med sina betyg. Betyg ses ofta som en urvalsmetod av eleverna utan 
pedagogisk funktion som främjar arbetsmarknaden mer än kunskapstillägnandet 
(Lagerberg, 2007). Hur arbetar då lärare med betyg och bedömning i sin verksamhet? 
Det står klart uttryckt i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lpo-94, 2006) att skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar 
förmåga att själv kunna bedöma sina resultat och ställa egna och andras bedömningar i 
relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. Finns det då ett 
pedagogiskt användningsområde för bedömningen som verkar för att främja den 
enskilde elevens utveckling, så väl som lärarens? 

1.1 Syfte: 
Syftet med undersökningen är att ge en inblick i hur lärare, utifrån sin erfarenhet och 
verksamheten där de ingår, på olika sätt använder sig av betyg och bedömning i sitt 
arbete.  

1.2 Frågeställning: 
1. Hur arbetar lärare med betyg och bedömning som ett pedagogiskt redskap i 

förhållande till de fastslagna riktlinjerna i styrdokumenten? 

1.3 Begreppsdefinitioner: 
Metakognition innebär att en person blir medveten om sig själv och sin egen inlärning. 
Det vill säga reflektion över det egna tänkandet och lärandet. (Stensmo, 2008) 
 
Individuell utvecklingsplan (IUP) är ett verktyg som underlättar arbetet med att 
klargöra en elevs utvecklingsbehov. I den individuella utvecklingsplanen framgår vilka 
mål ur styrdokumenten som eleven behöver hjälp med att uppfylla och hur detta på 
bästa sätt kan åstadkommas. (Zetterström, 2006: Skolverket, 2009) 
 
Formativ bedömning är en bedömningsform som innebär att eleverna under arbetets 
gång och i sin läroprocess blir bedömda. Detta har en pedagogisk reflektionsaspekt 
(Korp, 2003). 
  
Summativ bedömning är en bedömningsform som används mer för urval eller 
rangordning och innebär att all inhämtad kunskap sammanställs och redovisas vid ett 
tillfälle, exempelvis med ett prov (Korp, 2003).  
 
Teknokratisk styrning är en styrningsform där ansvaret lämnas till dem som anses som 
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experter inom ett område (Lindensjö och Lundgren, 2000). 

2. Litteraturdel  
Litteraturdelen är sammanställd i syfte att göra en grundläggande kartläggning av betyg 
och bedömningssystemets implikationer sammanfatta utvecklingen av det svenska 
betygsystemet utifrån ett historiskt perspektiv. Det historiska perspektivet avspeglar 
samhällets (framförallt demokratiska) utveckling som förändrat synen på människan 
och synen kunskap. Kunskapssynen i samhället avspeglas i den politiska styrningen av 
skolan och dess betygsystem. Det är viktigt inför undersökningens resultat- och 
analysdel att vara medveten om förändringarna som skett inom betygsystemet och dess 
tillämpning. Förståelsen för att likvärdig bedömning, samt att betygen skall relatera till 
elevens kunskaper och personliga utveckling är en relativt ny företeelse. På samma sätt 
har den pedagogiska aspekten av betygen, involveringen av eleven och vårdnadshavarna 
och den metakognitiva aspekten inte alltid varit något självklart. 

2.1 Från regel- till målstyrning - Ett historiskt perspektiv  
Betygsystemet infördes i första hand som ett svar på samhällets behov av utsållning till 
vidareutbildning. I likhet med Selghed (2006) beskriver Petterson (2007) ett Sverige 
som i mitten av 1800-talet genomgick två stora reformer. Från ett utpräglat 
jordbrukssamhälle till industrisamhälle med nya typer av sysselsättning och krav på 
ökad konkurens. Sedan inträdet i kunskapssamhället (det som idag kallas för 
informationssamhället) med ökade krav på spetskompetenser och förmåga till dynamik. 
Detta har för skolans del inneburit att dess betygssystem har svarat mot kraven som 
samhället och den aktuella politiska styrningen krävt (Selghed, 2006: Petterson, 2007). 

Industrisamhället under tidigt 1900-tal och den dåvarande samhällssynen på 
standardisering och centralisering medförde en liknande struktur även för skolans 
styrning. I förlängningen kom detta även att gälla dess betyg- och 
bedömningsutformning (Selghed, 2006). Tanken var att skolan skulle bedrivas genom 
ett fast uppsatt reglemente som, förutsatt att alla följde det, skulle innebära att rätt 
kunskap och färdigheter förmedlades och förankrades. Kort sagt, följs reglerna så 
uppnås målen. I mitten på 1900-talet hade skolan en centraliserad syn, vilket innebar att 
det endast fanns ett system och därigenom skulle kunskapen ut till alla elever på samma 
sätt. I och med denna syn infördes det relativa betygsystemet. Ett visst antal av alla betyg 
skulle delas ut. De flesta betyg var av medelvärde och ett fåtal var låga och höga 
(Selghed, 2006). Det finns ytterligare en aspekt till varför systemet accepterades och 
infördes: den ekonomiska. Det blev möjligt att i besparingssyfte kunna dra ner 
resurserna till skolan och därigenom försämra kvalitén på undervisningen, utan att för 
den delen visa på sämre betyg. Genomsnittet förblev alltid detsamma. Före 
regelstyrningen fanns även "resursstyrning” vilket innebar att skolan undervisade utefter 
de resurser som fanns och kunskapstillägnandet och kvaliteten fick anpassas sig därefter 
(Selghed, 2006). 

Efterhand har det relativa betygssystemet framförallt kritiserats av olika anledningar. 
Det skapade konkurrens mellan eleverna istället för samarbete. Då en elev hjälpte en 
klasskamrat till högre betyg så sänktes oundvikligen det egna betyget. Dessutom visade 
inte betygen om eleven tillägnat sig någon kunskap, utan endast hur mycket han eller 
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hon tillägnat sig (och hållit sig till reglerna) i förhållande till eleverna i dennes klass 
(Selghed, 2006). Per Måhl (1991) hävdar till och med att systemet inte var förenligt med 
skolans mål att ge varje elev möjlighet till positiva val efter förutsättningar och intressen. 
De relativa betygen kunde inte spegla elevernas individuella kompetens.  

I och med introduktionen av kunskapssamhället under 1990-talet förändrades synen på 
såväl människan som kunskap och framförallt tillägnandet av kunskap. Teorin blev att 
alla är olika och lär på olika sätt. Detta skedde delvis på grund av samhällets förändrade 
krav och förväntningar men även genom ny forskning inom pedagogik och psykologi. 
Skolan decentraliserades och gick från att styras av regler till att styras av gemensamt 
uppsatta mål (Selghed, 2006). Det blev upp till kommunerna och i slutänden läraren att 
skapa vägen dit. Det gällde att även få ett betygsystem som svarade mot 
kunskapstillägnandet, så det gick att utläsa huruvida en elev tillägnat sig kunskapen som 
krävdes för vidare utbildning eller yrkesverksamhet. Det blev viktigare att lära elever att 
göra rätt saker istället för att göra saker rätt (Selghed, 2006). Till skillnad från tidigare 
system känner många lärare att arbetet med det kunskapsrelaterade betygsystemet, och 
då framförallt återkopplingsaspekten av det, kan vara ett stöd. Inte bara för deras egen 
professionalisering, utan även i arbetet med planeringen, genomförandet av 
undervisningen och vid föräldrakontakt (Selghed, 2006). 

2.2 Målformulering och likvärdighet  
Lärarens ansvar är att sätta sig in i det rådande betygssystemet, att i angivna årskurser 
bedöma och betygssatta elevers prestationer, då betygssättning är en reglerad 
myndighetsutövning (Petterson, 2007). Kriterierna för betyget godkänt måste arbetas 
fram lokalt av lärare med hjälp av skolverkets uppnåendemål. Det finns en rad 
styrdokument som syftar till att reglera betygsättningen, men även fungera som stöd vid 
framtagningen av dess kriterier. De styrdokument som finns tillgängliga är skollagen, 
läroplanerna, grundskole- och gymnasieförordningen, kursplaner och skolmyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd. Skollagen ger regler för utbildningens utformning, syfte 
och värdegrund men inga direkta anvisningar om betygssättningen. Riktlinjer för 
kunskapsmål och bedömning ges av läroplanerna samtidigt som grundskole- och 
gymnasieförordningen reglerar betygssystemet mer i detalj. I kursplanerna finns 
dessutom på förhand bestämda och formulerade kriterier som anger kraven för de olika 
betygsgraderna som elevens prestation ställs emot (dock endast för de högre betygen). 
Stöd och råd kring detta ges även ut genom skolmyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd (Jansdotter Samuelsson och Nordgren, 2008). Systemet är framtaget så att det i 
teorin bara är för regeringen att ge målbeskrivningarna till rektorer eller andra 
huvudmän och låta dem bedriva verksamheten efter förmåga (Petterson, 2007). 

Kommunerna fick problem med att formulera klara ramar för betygsättningen i det 
målstyrda systemet. Mycket på grund av bristande erfarenhet inom området men även 
eftersom läroplanerna som utformades var motstridiga och diffusa. Lärarna fick 
dessutom inte den fortbildning som krävdes för att kunna tolka formuleringarna i 
kursplanerna och blev därför ofta kvar i sitt traditionella tänkande kring 
bedömningsfrågor. Det blev helt enkelt för mycket för den enskilde läraren att tolka, 
utforma och genomdriva lokala betygskriterier (Petterson, 2007) 
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Problemen med kriterier och ramar kommer sig framförallt av dilemmat målstyrning 
och likvärdig bedömning (Petterson, 2007). Skollagen kräver att utbildningen inom 
varje skolform skall vara likvärdig samtidigt som undervisningen skall anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov (Skollagen 1 kap. 2 och 9: Lpo-94, 2006). Skollagen 
kräver alltså att utbildningen ska vara likvärdig. Samtidigt lämnas uppdraget öppet för 
egen tolkning (Jansdotter Samuelsson och Nordgren, 2008). Dagens betygsystem är inte 
konstruerat för att kunna jämföra samma betyg i ett och samma ämne satt av olika lärare 
(Petterson, 2007). 

"Likvärdigheten är styrsystemets svåraste fråga" – (Skolverket, 2007, sid. 13) 

En förutsättning vid arbetet med likvärdig bedömning är samarbete (Per Måhl, 1998). 
Elever och föräldrar har god insyn i verksamheterna och detta kräver att lärare är 
överens om vad undervisningen syftar till och hur de bedömer vad en elev kan. Lokala 
betygskriterier skiljer sig nämligen ibland åt mellan skolor och i vissa fall saknas 
kriterier för betygsättning. Detta kan resultera i att lärarna faller tillbaka i de 
betygsystem de är inskolade och bekväma med (Petterson, 2007). Därför infördes ett 
nytt verktyg i sammanhanget: Nationella prov. Dessa prov utformades i relation till 
kursplanerna, uppnåendemålen och läroplanens syn på kunskap och lärande. Det blev 
en måttstock för lärare att dels för att se hur eleven låg till men även som analytiskt 
verktyg för att se var de behövde arbeta vidare (Selghed, 2006). Det är dock viktigt att 
poängtera att de nationella proven givetvis inte kan inkludera alla kursplanens mål och 
kan därför inte enskilt vara avgörande vid betygsättning. 

2.3 Fri tolkning och gemensam utformning 
Att det finns utrymme för fri tolkning av läroplanerna och kursplanerna vid utvecklingen 
av de lokala verksamheterna är något som med avsikt har utformats. Det brukar 
benämnas det lokala frirummet och ger elever och lärare möjlighet att gemensamt 
utforma vad undervisningen skall innehålla för stoff och hur de skall gå tillväga för att nå 
fram till målen (Skolverket, 2007).  

I den lokala undervisningens utformning och planering har eleverna inte bara rätt att 
utan krävs vara delaktiga. Under mål och riktlinjer i Lpo-94 (2006) står beskrivet att 
läraren skall planera och utvärdera undervisningen tillsammans med såväl andra lärare 
som elever. Eleverna skall ha ett reellt inflytande över arbetssätten, arbetsformerna och 
stoffet (Skolverket, 2007). Bedömningen av elevernas kunskap måste nämligen relateras 
till det som ingått i undervisningen. Detta arbete kräver att eleverna även blir 
införstådda i målen som uttrycks i såväl läroplaner som kursplaner samt givetvis att 
kriterierna för bedömningen tydliggörs. Inte minst för att eleverna måste ha något att 
basera sin studieplanering på, men även eftersom dessa kriterier inte nödvändigtvis går 
att läsa sig till i de officiella dokumenten då dessa varierar från skola till skola. Allt som 
föreslås och fastställs gällande arbetssätt och planering skall sammanställas i en 
gemensam arbetsplan. Arbetsplanen har ännu större delaktighetskrav på sig då den skall 
utarbetas av rektorn i samverkan med lärare, övrig personal, företrädare för eleverna 
och till och med deras vårdnadshavare. I skolverkets allmänna råd insisterar man på att 
föra diskussioner kring lokala tolkningar mellan lärare i olika skolor, årskurser och 
inriktningar för att skapa likvärdiga förutsättningar för bedömningen av eleverna 
(Skolverket, 2007).  
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"En god planering av undervisningen tillsamman med eleverna lägger en god 
grund för tydliga krav på eleverna." – (Skoverket, 2007, sid. 25) 

Läroplanen, Lpo-94 (2006), kräver även att läraren skall sträva efter att göra eleven 
kapabel till att själv bedöma sina resultat och ställa dessa i kontrast, inte bara till sin 
egen arbetsinsats, utan även till sina individuella förutsättningar. I grundskolan klargörs 
kunskapskraven som eleven skall ha uppnått i slutet på nionde skolåret för att bli 
godkänd även om det är läraren som utformar kriterierna. De högre betygen har 
fastställda kriterier och i gymnasiet gäller detta för alla betygssteg (Skolverket, 2008). 
Läroplanerna hänvisar, vad gäller betyg och bedömningskriterier, till kursplanerna för 
respektive ämne eller ämnesblock. Läraren skall vid betygssättning utnyttja all 
information från tidigare dokumenterade studieresultat och utvecklingsbehov till att 
göra en allsidig bedömning (Lpo-94, 2006).   

2.4 Kunskapssyn  
Den rådande kunskapssynen i skolan bottnar fortfarande i tidig socialdemokratiskt 
utbildningspolitik som dominerade Sverige under lång tid och som präglades av en stor 
tilltro till statliga myndigheter (Lindensjö och Lundgren, 2000). Den politiska 
dominansen underlättade genomförandet av skolreformer. Tilltron till politikers 
kompetens innebar en överskattad teknokratiskt styrning. Den kunskap som värderades 
liknade den vetenskapliga expertkunskap som politikerna använde sig av. Det visade sig 
dock vara kontraproduktivt och överlämnandet av ansvar för pedagogiska frågor till 
lärarna visades främja både måluppfyllelse och effektivitet. Idag arbetar politiker istället 
med den visionära delen av reformationen. Politiker utformar läroplaner och 
teoretiserar kring skolan, historiskt och framöver. (Lindensjö och Lundgren, 2000) 
 
Kunskapssynen ger nya förutsättningar för utvärderingar av kunskaper och 
provuppgifterna kan inte längre endast vara redovisande av minneskunskaper. Det 
betonas att lärare och elever tillsammans bör planera innehåll, metoder och bedömning 
det vill säga att eleven involveras i bedömandet. Läraren måste också analysera vad 
eleven kan göra med sin kunskap som exempelvis problemlösning och tillämpning 
snarare än att redovisa minneskunskaper. Läraren kan använda pedagogiska redskap 
som intervjuer, problemlösning, essäer, utställningar och portföljer. Denna typ av 
bedömning gör att elevers kunskapstillägnande effektivare synliggörs. Den 
målrelaterade bedömningen är inte lämpad för urval men ger ett större underlag för 
utvärdering på nationell och lokal nivå (Petterson, 2007). 

Kunskapssynen har en avgörande roll för betygsättningen. Betyget skall vara en allsidig 
bedömning av flera aspekter hos eleven inom ämnet i förhållande till kriterierna 
uppsatta i kursplanen. Problemen uppstår när det måste göras en bedömning som skall 
vara individuell, kunskapsbaserad och allsidig i ämnen som kan vara vitt åtskilda i 
karaktär. Många skulle föra argumentet att ett skriftligt prov kan räcka som underlag för 
att sätta ett helt kursbetyg i matematik, medan andra menar att det finns flera 
kunskapsaspekter som inte framkommer vid sådan bedömning. (Selghed, 2006) 
 
Styrdokumentens kunskapssyn ger utrymme för individuell tolkning endast förutsatt att 
kunskap inte blir ett entydigt begrepp. Kunskap kan tillägnas och komma till uttryck i 
olika former. Här talas det framförallt om de fyra F:en, fakta, förståelse, färdighet och 
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förtrogenhet (Lpo-94, 2006). Att vara insatt i dessa begrepp och förstå hur de relaterar 
till varandra samt hur de kommer till nytta inom olika aspekter av ämnen är nödvändigt 
för att läraren skall kunna göra en allsidig och individuell bedömning (a.a.).  
 
Kursplanerna bekräftar att det kan vara problematiskt för läraren att inkludera dessa 
fyra kunskapsaspekter dels i utformandet av undervisningen, men även vid utvecklandet 
av bedömningsformerna. Ämnet idrott och hälsa t.ex. kräver att läraren skall kunna 
bedöma huruvida eleven har utvecklat sin lust att röra sig och förmåga att leka 
självständigt såväl som sin kunskap kring vad som främjar hälsa och vilka insatser som 
krävs vid vissa nödsituationer både på land, i och vid vattnet krävs ett flertal olika 
former av kunskapstillägnande eftersom alla lär på olika sätt. Läroplanen, Lpo-94 
(2006), fastslår att kunskapen måste få komma till uttryck i flera olika former. Det kan 
vara muntliga och skriftliga genomgångar och prov, praktisk övning och genomförande, 
diskussioner, alternativa uttrycksformer såsom bild, teater eller sagor. Görs inte detta 
blir inte bedömningen allsidig. Det bör även förtydligas att detta är något som gäller all 
bedömning, oavsett ämne. (Skolverket, 2008) 

2.5 Betygens funktioner.  

Varierade bedömningsformer svarar på läroplanens krav och hjälper läraren att 
individualisera undervisningen. Det stödjer elevernas utveckling av kognitiva, 
metakognitiva och sociala färdigheter. Den västerländska utbildningsfilosofin och 
arbetsmarknaden värderar högt dessa tre aspekter som inte kan mätas med ett 
traditionellt prov (Korp, 2003). Betygen i skolan har enligt Petterson (2007) tre syften: 
urval, motivation och information. I likhet med Petterson (2007) beskriver Jansdotter 
Samuelsson och Nordgren (2008) också betygens funktioner men lyfter ytterligare två, 
kontroll- och disciplinfunktionen. 
  
Urvalsfunktionen innebär att betyget används som underlag för vilka som får företräde 
till utbildningar och jobb (Petterson, 2007). Gällande urvalsfunktionen lyfter Lagerberg 
(2007) problematiken med att elever anser att de endast går i skolan för betygens skull, 
vilket de ser som en förutsättning för att senare få jobb. Eleverna ser alltså bara 
urvalsfunktionen. Det finns dock inget som säger att den bästa sjukvårdaren finns bland 
de som har höga betyg. Skolan blir ofta för resultatinriktad på grund av jämförelser med 
andra skolor. Detta fenomen, kallat kontrollfunktion, kommer som ett krav på 
likvärdighet. Skolor måste jämföras för att se om de sätter betygen på en likvärdig grund 
och att kriterierna överensstämmer (Petterson, 2007). En konsekvens av urvals- och 
kontrollfunktionen är att det skapar en maktrelation mellan lärare, elever och skolor. 
Detta kallas disciplinfunktionen. Elever anpassas till skolan och lärarens vilja då betyget 
är ett kvitto på genomförd utbildning och uttryck för elevens prestationer. Eleverna lär 
sig därför hitta strategier kring vad som ska göras för att behaga läraren (Stensmo, 
2008). Då resultatet blir viktigare än kunskapstillägnandet leder det till att eleverna 
många gånger utför uppgifter som de själva inte är intresserade av. 

Betyget har även en informationsaspekt i form av en enkel och tydlig rapportering till 
elev, vårdnadshavare och skola. Om det finns en återkoppling till lärandeprocessen kan 
det medföra att ambitionsnivåer och arbetsformer kan förändras till det bättre. Ett 
betygsystem med tydliga betygskriterier anser lärare själva vara personligt utvecklande. 
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Det ökar kravet på såväl skola som lärare att eleverna når en viss gräns (Allard, Måhl & 
Sundblad, 1994). Att ett betyg kan fungera som en drivkraft för att anstränga sig brukar 
benämnas som motivationsaspekten. Detta medför enligt Petterson (2007) att ett betyg 
kan påverka självkänslan, motivationen och inställningen till studier både positivt och 
negativt. Självvärderingen utvecklas framförallt i samspel med någon form av mentor, 
till exempel en lärare och även ett negativt omdöme kan ha positiva egenskaper då 
eleven genom detta känner sig bekräftad (Allard, Måhl & Sundblad, 1994). Läraren kan 
här använda sig av små tekniker, även inom det målinriktade systemets ramar, som kan 
ha avgörande betydelse för motivationen. Läraren kan vid början av skolåret välja att 
berätta för eleverna att de redan har högsta betyg och bara har som uppgift att behålla 
det. Elever som upplevt detta känner att läraren visat förtroende för dem och att det blir 
lättare att fokusera på skoluppgifterna (Docan, 2006). Efter hand skiftar dock 
uppfattningen och eleverna känner sig istället stressade eftersom de inte kan höja sina 
betyg och därför inte har någon väg att gå förutom nedåt.  

Petterson (2007) refererar till en undersökning som gjorts i tolv klasser, där en tredjedel 
av klasserna fick betyg på sina arbeten, en tredjedel fick betyg och utvecklande 
kommentarer och resterande klasser fick enbart omdömen. Resultatet visade att i 
klassen med enbart betyg var det endast eleverna med höga betyg som utvecklade 
intresse för vissa ämnen. De behöll sina betyg i dessa ämnen, men ingen övrig utveckling 
skedde. Likartat resultat framkom i klasserna med betyg och kommentarer. I klasserna 
med enbart omdöme ökade eleverna sina prestationer och visade ett större intresse för 
arbetet och ämnet. Detta stärker teorin att omdöme ökar prestationer. Ett omdöme kan 
dock göra mer för självbilden och eleven kan arbeta enbart för att få beröm. Att ge 
omdöme och beröm är viktigt men för att detta ska verka som en formativ bedömning 
måste eleven ta emot informationen och ha möjlighet att använda detta för att förbättra 
sina prestationer (Petterson, 2007).  

Skillnaden mellan formativ och summativ bedömning är att den formativa bedömningen 
har ett pedagogiskt syfte som den summativa bedömningen saknar. Summativ 
bedömning är endast en sammanställning av resultat. Precis som relativa betyg kan 
traditionell summativ bedömning medföra konkurrens mellan eleverna. Det kan 
medföra stress hos elever som ofta misslyckas, vilket ytterligare sänker motivationen 
(Korp, 2003). Även om stress förekommer i alla former av betygsystem, kan viss stress 
ha positiv inverkan på motivationen (Docan, 2006). Detta sker framförallt genom ett 
aktivitetshöjande hormon som kroppen utsöndrar som svar på stress. På lång sikt kan 
detta dock leda till utbrändhet eftersom kroppen hela tiden bränner resurser som 
egentligen inte finns och till slut säger ifrån.  

2.6 Vad är betygsgrundande? 
Bedömningens funktion idag är att dokumentera och utveckla elevens kunskap. Nya 
redskap för att utföra bedömningar har utvecklas som dagböcker, loggar och portfolio. 
Petterson (2007) lyfter problematiken om hur många gånger läraren måste se att målen 
uppfylls för att veta att eleven nått målen. Om kunskapen som mäts är för entydig, eller 
inte svarar mot måluppföljningen, finns risken att det kommer att krävas onödigt många 
bedömningstillfällen. En allsidig bild av eleverna kan endast ges om det finns 
bedömningsinstrument som involverar flera aspekter hos eleven genom att variera 
bedömningsformerna. Detta leder dessutom till upptäckter av elever som behöver stöd i 
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sin utveckling. Eftersom bedömningen en lärare gör skall vara allsidig bör detta inte 
göras på basis av ett enskilt provtillfälle (Skolverket, 2007). Alltså kan inte heller ett 
standardiserat prov såsom de nationella proven utgöra en tillräcklig grund. De 
standardiserade proven kan endast fungera som indikationer för vilken typ av 
utvecklingsbehov eleven eventuellt kan behöva, samt fungera som ett statistiskt verktyg 
på nationell nivå. Lärare anser ofta att det är lättare att basera bedömningen på enbart 
skriftliga prov då de inte vet hur de ska gå tillväga för att göra en helhetsbedömning 
(Petterson, 2007). Risken med detta är att lärare kan komma att lägga för mycket tillit 
till resultaten av dessa nationella prov.  

Det finns vissa skillnader mellan prov som läraren konstruerar och nationella prov. Det 
nationella provets tyngdpunkt ligger på resonemang och strategier som kan utarbetas på 
plats. Lärarkonstruerade prov däremot lägger sin fokus på att använda modeller och 
strukturer som bearbetats tidigare i undervisningen. Det finns stora variationer i hur 
lärare förbereder, genomför och använder resultatet från de nationella proven. 
Dessutom ger denna typ av prov fördelar till de elever som har resurser nog att kunna 
tillgodogöra sig tidigare års prov och därigenom kunna förbereda sig på ett annat sätt. 
Det bidrar till att upprätthålla betygsnormer som redan finns och förstärka befintliga 
skillnader hos eleverna utifrån exempelvis social och kulturell bakgrund, genus och 
ekonomiska förutsättningar (Petterson, 2007). 

Då läroplanerna fastslår att betygen skall återspegla elevens kunskaper i ämnet samt att 
bedömning och betygssättning skall göras med utgångspunkt i kursplanernas mål och 
betygskriterier, betyder detta att arbetsinsats, ambition, läxläsning, attityd och 
samarbete inte skall vara betygsgrundande (Skolverket, 2007). Styrdokumenten, skollag, 
kursplanerna och dess betygskriterier ger inget stöd för att betygsätta 
personlighetsegenskaper. Det som utvärderas i form av betyg är kunskapsmässiga 
utvecklingen, fast den sociala utvecklingen betonas i läroplanen (Andersson, 1999). 
Betygen ska inte ges utrymme att belöna elevers flit om det inte ökar kunskapsnivån 
(Jansdotter Samuelsson och Nordgren, 2008). Det finns undantag där kursplaner 
specificerar deltagande i projektarbeten, debatter, laborationer och andra aktivteter. 
Detta handlar mer om att det skall vara betygsgrundande. Deltagandet är obligatoriskt 
för att kunna göra en bedömning över huvud taget (Skolverket, 2007).  

Enligt 7 kap. 13 § i grundskoleförordningen (2008:525) skall en elev som inte nått 
betyget godkänt tilldelas ett skriftligt omdöme i anknytning till sitt slutbetyg. Det 
skriftliga omdömet skall ge uttryck för de kunskaper eleven tillägnat sig (främst vid 
språkstudier), vilka mål som uppnåtts och vilka eventuella stödåtgärder som satts in. 
Omdömet skall inte fokusera på problem utan på det positiva och på tänkbara lösningar 
(Skolverket, 2007). Det skriftliga omdömet skall ges i alla ämnen som eleven inte erhållit 
betyg i och det finns inga färdiga formulär för utformningen.  

2.7 Vårdnadshavarens betydelse 
Skolan skall främja elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling genom 
utvecklingssamtal, vilket skall hållas minst en gång per termin (Grundskoleförordningen 
2005:179, 7 kap. 2 §). Läraren måste kunna göra en allsidig bedömning av elevens 
kunskapsutveckling i förhållande till kursplanen. Han eller hon måste även klart kunna 
redogöra detta muntligt och skriftligt för eleven och hemmet, samt även informera 
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rektorn. Detta skall, utefter föräldrarnas önskemål, ske fortlöpande och läraren måste 
inkludera all tillgänglig information vid fastställandet av elevens utvecklingsbehov (Lpo-
94, 2006). Här är IUP ett viktigt redskap i arbetet med att genomföra flertalet fastslagna 
krav ur läroplanen och riktlinjer i styrdokumenten (Zetterström, 2006). Syftet med IUP 
är att stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella planeringen 
genom att ge konkreta exempel på de insatser och åtgärder som behövs för att eleven 
skall utvecklas i riktning mot målen. 
 
Även om hemförhållanden kan vara den avgörande faktorn i barnens akademiska 
utveckling, både i val av inriktning eller resultat betyder inte detta att skolans inflytande 
är försumbar. De skolor som lyckats bäst i att hjälpa elever med svåra hemförhållanden 
att ändå uppnå goda studieresultat är skolor som lagt sin fokus på undervisning och 
måluppfyllelse samt framförallt klargjort betygskriterier och kraven för eleverna. 
Kännedom kring att ligga efter eller få låga betyg på grund av bristande kunskaper (trots 
ansträngningar och skötsamhet) är inte vägledning nog. Det ger inte eleven insikt i vad 
som saknas eller hur det går att ta sig vidare. (Allard, Måhl & Sundblad, 1994)  

Ett naturligt beteende när människor vill mäta något är att se hur det ligger till i 
förhållande till något annat. Därför blir betyg en enkel måttstock för föräldrar att 
använda sig av. Lärares uppgift ställer sig i kontrast till detta. De skall endast jämföra 
eleverna med sig själva och med lärandemålen. Allard, Måhl och Sundblad (1994) menar 
att det borde framställts ett informationssystem som tillgodoser föräldrarnas önskningar 
men som inte nödvändigtvis involverade eleven. Elever i låg och mellanstadiet har inte 
en tillräckligt utvecklad förmåga till obundet, abstrakt och relativt tänkande och riskerar 
därför att endast drabbas negativt eftersom de kan känna en mental press och egentligen 
inte kan dra nytta av informationen. Eleverna är intresserade av kunskapstillägnandet 
och processen, det vill säga vad som skall göras och vad som kommer härnäst (Allard, 
Måhl & Sundblad, 1994). 

3 Metod 
I följande metoddel redogörs för vilket val av metod som gjorts och varför. Vi 
presenterar sedan genomförandet och vilken urvalsgrupp som användes. Avsnittet 
innehåller även bearbetning, analys och etiska ställningstaganden.  

3.1 Metodval 
Vi vill undersöka synen på betygets funktion och möjligheter hos lärare med längre 
arbetslivserfarenhet. Därför genomförde vi ett antal kvalitativa semistrukturerade 
djupintervjuer med erfarna lärare. I likhet med Denscombe (2009) beskriver Stukát 
(2005) skillnaden mellan strukturerade och semi- eller ostrukturerade intervjuer som 
att de strukturerade intervjuerna bygger på en stark kontroll över utformningen där 
informanten erbjuds en begränsad uppsättning svarsalternativ. I en semi- eller 
ostrukturerad intervju ges informanten utrymme att vidareutveckla och prata kring 
frågorna. Forskaren ingriper därför så lite som möjligt. Alla intervjutyperna utgår i olika 
grad ifrån en förutbestämd mall av ämnen eller frågor som ska behandlas. Det gäller att 
skapa ordning så teman och frågor följer varandra (Bryman, 2002). Intervjufrågorna bör 
formuleras på ett sätt som underlättar till att undersökningens frågeställning besvaras. 
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Intervjufrågorna som använts relaterar i fallande grad direkt till undersökningens 
frågeställning. Vi valde en mer ostrukturerad intervjuform för att vi vill belysa 
motivationen bakom lärarnas arbetssätt. Vid denna typ av intervju är det av stor vikt att 
inte ställa ledande frågor eller lägga ord i munnen på informanterna (Bryman, 2002). 
 
Även om metoden kan kännas enkel och genomförbar varnar Denscombe (2009) för att 
intervjuer kan innebära dolda risker. Det kan bli ett misslyckande om de inte baseras på 
en god planering och noggranna förberedelser. Det krävs improvisationsförmåga och 
ämneskunskap för att kunna hantera de komplexa krav på interaktion som en 
djupintervju kräver. Vi förberedde intervjuerna dels genom diskussioner med kollegor 
och genom inläsning av litteratur. Syftet var att få en fördjupad bild av och insikt i hur 
frågan har utvecklats och var vi ligger i dagsläget. Detta skapade en mer gemensam 
plattform för diskussioner. Det gjorde även att vi vid behov, kunde uppdatera 
informanten med information kring en fråga eller ett ämne som det saknades kunskap i. 
Denna typ av förberedelser ger bättre förutsättningar för ett kvalitativt resultat 
(Denscombe, 2009). Det viktigaste redskapet i datainsamlingen är forskaren själv då 
han/hon är den som väljer inriktning, urval och metod. En ostrukturerad intervju är 
beroende av improvisationsförmåga. Även den kvalitativa forskningen kan bli subjektiv 
då resultatet ofta bygger på forskarens uppfattningar om vad som är viktigt och 
betydelsefullt (Bryman, 2002).  

Fördelen med denna metod är att den kan ge en mångfacetterad bild av eventuella 
möjligheter till utveckling. Den kan ge inblick i alla de små kringliggande faktorer som 
spelar in i det praktiska arbetet (Stukát, 2005). En observation kan till exempel ge en 
bild av världen och den sociala verkligheten genom deltagarens ögon. Men intervjuer 
berättar ofta om utvecklingen. Hur det var då och hur det är nu. Detta är svårt att få 
fram med observation. (Bryman, 2002). Nackdelarna kan vara att vi får en bild som inte 
överensstämmer med det som faktiskt sker i verksamheten. Svaren kan vara vinklade till 
att avspegla lärarens eller skolans bättre sidor (Stukát, 2005). 

3.2 Urval 
Intervjuundersökningen utfördes genom kvalitativa djupgående intervjuer, med tio 
pedagoger ifrån två olika kommuner i Sverige. Det är en liten grupp informanter men 
Stukát (2005) belyser vikten av att använda en mindre grupp, då denna 
datainsamlingsmetod är tidskrävande vilket kan leda till att analysen kan bli ytlig om 
den totala gruppen informanter blir för stor. Samtliga informanter har arbetat inom 
skolväsendet mer än 20 år. De kunde därför bidra med mer nyanserade svar baserade på 
fler referenser och personlig erfarenhet. Den långa arbetslivserfarenheten medför det att 
snittåldern måste vara något högre än den generella snittåldern bland lärare. 
Informanterna hade olika åldersinriktningar. Två informanter var från 
förskoleverksamhet. Fem var från grundskoleverksamhet, varav två från grundskolans 
tidigare år. Tre var från gymnasial- eller vuxenutbildning. Förskollärarna togs med 
eftersom det kändes viktigt att studera kunskaperna och inställningen även hos lärare 
som kanske inte arbetar aktivt med betygsättning, men som ändå trots allt är lärare. 
Studien är överrepresenterad av kvinnor eftersom vi fick en sämre respons på 
missivbreven än väntat och var tvungna att ta de respondenter som hörde av sig. Även 
om vi tagit informanter ifrån olika skolor i olika kommuner med olika arbetsinriktningar 
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behöver detta inte nödvändigtvis garantera säkrare information (Stukát, 2005).  
 
Då vi anser att det är viktigt att läraren utgår ifrån ett lärarperspektiv och inte sin 
personliga roll och åsikt är miljön och platsen för intervjun avgörande. Därför valde vi 
att i största möjliga mån kunna genomföra intervjuerna på deras arbetsplats. Detta 
poängterar också Stukát (2005) men påpekar även att det är viktigare att informanten 
bör vara den slutgiltiga väljaren av plats. Detta skapar förtroende vilket är viktigt 
eftersom det eftersträvas en lugn, trygg och bekant atmosfär. Tidpunkten för denna typ 
av intervjuer, med tanke på valet av ämne, är dock mindre avgörande (Denscombe, 
2009). Detta är något som informanterna fick ta ställning till och det blev upp till 
intervjuaren att anpassa sig.  

3.3 Genomförande, databearbetning och analysmetod 

Genomförandet inleddes genom att sammanställa och utvärdera ett missivbrev som 
lämnades ut på diverse skolor av olika utbildningsformer och åldersinriktningar i de två 
kommunerna. Utefter tillgänglighet bokades intervjuer in med de respondenter som 
visat intresse för undersökningen. Intervjuerna genomfördes på respektive skola i 
arbets- och konferensrum och utgick från en intervjuguide som sammanställts i förväg. 
Intervjuerna hade en tidsspann på ca 25-30 minuter. Diktafon användes vid alla 
intervjuer och transkriberades sedan innan de sammanställdes. Inspelning och 
transkribering av en intervju gör att vårt minne förbättras, synliggör omedvetna 
tolkningar och underlättar en noggrann analys. Det gäller dock att även föra 
anteckningar om bandspelaren går sönder eller om en informant inte låter sig spelas in 
(Bryman, 2002). Sammanställningen gick till så att intervjuerna lästes högt. Likheter 
och skillnader urskiljdes och sammanfattades i ett separat dokument. Informanterna 
representerade sin yrkesgrupp och hade i och med detta ett visst krav på sig att prestera 
svar i enighet med styrdokumenten. De var dock införstådda i att det var deras 
personliga erfarenhet vi var intresserade av.  

3.4 Validitet och reliabilitet  
Vi har försökt tillgodose flera aspekter för att stärka undersökningens validitet. Eftersom 
syftet är att se möjligheterna med betyg och bedömning som pedagogiskt verktyg är det 
av vikt att läraren har referenser och erfarenhet att basera sina åsikter på. Att de kan 
jämföra olika system och metoder med varandra. Huruvida läraren sedan har arbetat 
med elever i olika åldrar, eller har sin inriktning specifikt mot ett visst ålderspann, kan 
vara ett problem men även vara en möjlighet till ett mer nyanserat resultat. Detta gällde 
även metodvalet som även det gav en mer nyanserad bild (Stukát, 2005). Eftersom de 
ostrukturerade intervjuerna gav nyanserade svar fanns det alltid relevant information 
tillgänglig i förhållande till syftet. Detta resulterade ofta i att det tog plats vid slutet av 
arbetsdagen eller kvällstid. Svaren på de specifika intervjufrågorna rör personliga åsikter 
och bör inte variera i förhållande till tiden på dagen. Informanterna var dessutom väl 
införstådda i att det var just deras personliga erfarenhet som efterfrågades. Detta i 
samband med att deltagandet var frivilligt och att all information behandlades 
konfidentiell, tillstyrker validiteten hos informanterna. 
 
Det visade sig vara svårt att få fram informanter. Undersökningen har därför en relativt 
låg reliabilitet då svaren med stor sannolikhet skulle kunna variera med en annan 
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urvalsgrupp. Missivbrevet fick nämligen inte den genomslagskraft som väntades och 
därför valdes informanterna mer efter tillgänglighet. Anledningen till att det var så svårt 
att hitta informanter är svårtolkad, men missivbrevet var med stor sannolikhet inte det 
avgörande. Problemet att hitta informanter medförde att vissa kategorier av lärare fick 
en smal representation. Urvalsgruppen kan spela in på sammanställningen (Stukát, 
2005). Hade intervjuerna gjorts bland lärare med varierad arbetslivserfarenhet hade 
inställningen eventuellt varit annorlunda. Nya lärare kan teoretiskt sett ha en annan syn 
på grund av nyare utbildning och annorlunda uppväxt och skolgång. 

3.5 Etiska ställningstaganden  

Det finns riktlinjer och krav som ska skydda undersökningspersonens integritet: 
informations- samtycke- konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2002). Informanterna i undersökningen informerades genom ett missivbrev med 
information om arbetets syfte, vårt tillvägagångssätt, omfattningen av informanter, vårt 
sekretessunderlag och information om oss som genomförde studien. Det framgick att 
deltagandet var frivilligt i enighet med samtyckeskravet. Missivbrevet informerade också 
om att all information skulle behandlas konfidentiellt samt att deltagarna fick vara 
anonyma. I enighet med nyttjandekravet kommer vi inte delge information av någon 
form av kommersiellt eller icke vetenskapligt ändamål (Stukát, 2005). 

4. Resultat 
Vi vill förtydliga det informanterna svarade genom indelning i tre teman som kunnat 
urskiljas. Svaren presenteras i resultatsammanfattningen. De citaten som valts ut finns 
med för att tydliggöra vad sammanfattningarna baserats på.  

 
4.1 Resultatpresentation 
Det som framkom i resultatet har delats in i tre teman. Det politiskt/ekonomiska som 
styr de yttre ramarna och förhållningssätten. Ramar som exempelvis resurser, tid, 
skollag, värdegrund. Dessa avspeglar till stor del skolans gemensamma kunskapssyn, 
även om den kan variera från person till person. Kunskapssynen ligger sedan till grund 
för den pedagogiska aspekten av arbetet.  

4.1.1 Det politisk/ekonomiska perspektivet 

Eftersom informanterna hade arbetat länge inom skolväsendet kunde de bidra med 
tankar och åsikter utifrån ett historiskt perspektiv. Grundkollärarna jämförde då 
framförallt skiftet i fokus från mätbar kunskap utifrån en mall, till en reflekterande 
förtrogenhet. En informant berättade att: ”Nu krävs det mer att barnen ska reflektera, 
visa med skrift och bilder att de nått upp till målen. Det gör att eleven blir mer delaktig 
i bedömningen… tidigare satt man en diagnos framför eleven och de skulle skriva det 
rätta svaret.”. Samtliga informanter gav uttryck för att eleven idag blir mer delaktig men 
att det även kräver mer av bägge parter: ”… mer press på både lärare och elev nu, beror 
också på vad man har för elevgrupp.”. Elever skall idag framförallt klara målen, vilket 
flera informanter var väl medvetna om, en informant från grundkolan uttryckte på 
följande sätt: ”Målet nu är att alla ska klara sig, min uppgift är att hitta olika former 
för att de ska nå målen.”. Skolans förändringar handlade framförallt om synen på 
kunskapstillägnandet och bedömning.  
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Några informanter, framförallt från grundskolans tidigare år och förskolan kände att 
skolan trots förändringarna stod och trampade i samma spår. Att systemet trots 
reformerna fortfarande är för inriktat på resultat och därför riskerar att missa viktiga 
sociala aspekter. Detta framgår tydligt av följande citat från en grundskollärare: ”Jag 
kan känna att skolan är väldigt gammaldags … Vi skulle kanske egentligen fokusera 
på annat än målen … det är inte alltid kvaliteterna som bedöms som eleven har nytta 
av när man har gått ut skolan. En som har gått i skolan och nått upp till höga betyg 
skolmässigt, den personen behöver inte vara bättre lämpad för ett arbete.”. Det som 
lärs ut för att sedan kunna bedömas kan med andra ord vara vitt skiljt från det eleven 
verkligen har nytta av. Det informanterna gav uttryck för var att tillämpningen av 
kunskaperna i form av praktiskt arbete inte alltid värdesätts, utan förblir teoretisk 
kunskap.  

Om kunskapstillämpningen och de sociala aspekterna försummas kan det medföra att de 
som väljs till högre utbildningar inte alltid blir de mest lämpade för arbetet. En 
informant uttryckte det på följande sätt: ”Det finns ju inget som säger att bara för att 
du har 5:or i alla ämnen är du lämplig att komma in på läkarlinjen eller 
polishögskolan.”.  Vissa informanter, främst de som inte arbetade aktivt med betyg i 
grundskolan och från förskolan, såg tillämpningen av betygen som att det i slutändan 
alltså framförallt är arbetsgivare och högre utbildningar som har användning av 
systemet. Då främst i syfte att välja ut de bästa. En informant från förskolan sa: ”Ja, det 
är ju slutänden arbetsgivarna som gynnas, det är jag övertygad om. De, och sen 
intagningar till högre utbildningar. Betyg är en urvalsprocess, så är det ju. Det finns 
till för att skilja agnarna från vetet.”. Dessa informanter var alltså kritiska till betyg i 
lägre åldrar. En informant från grundskolan uttryckte det på följande sätt: ”Jag förstår 
inte varför de då vill ha betygen längre ner i åldrarna. Det är något jag aldrig har haft 
mycket förståelse för.”. Eftersom urvalsprocessen dock fortfarande har en stor del i 
betygssystemet uppstår det etiska konflikter när bedömningen inte är likvärdig mellan 
skolor och kommuner.  

Dilemmat kring likvärdig bedömning blev påtagligt. Inga förskollärare tog upp detta 
utan det var framförallt någon som uppmärksammades av informanterna i skolan. En 
informant inom gymnasiet berättade att: ”Vi har arbetat framförallt med problemet 
med likvärdig bedömning. Eftersom vi arbetar i så pass olika åldrar och med elever 
med olika bakgrund, utbildningsmässigt då och sen i övrigt också.”. Det saknades 
tilltro till de statligt utformade nationella proven som hjälpmedel. De sågs mer som ett 
statistikverktyg, vilket framkommer av följande citat från en lärare från 
vuxenutbildningen: ”Många lärare här skriver ju sina egna prov istället och jag tror 
att det finns en skall man säga pedagogiskt aspekt av det med. Många ser nog de 
nationella proven mer som ett statistikverktyg än ett utvärderingsverktyg.”. Även 
många andra svårigheter togs upp. Många kände att det fanns så många mål att det inte 
gick att göra en fullgod uppföljning av allting. Tiden räckte helt enkelt inte till. En 
informant från grundskolan beskrev det som: ”Mer jobb, man känner pressen på sig. 
Man vill ju att eleverna ska klara målen. Även krav ifrån rektor att jag ska klara.”. 
Förutom tiden som skall avsättas för diskussioner inom arbetslag och mellan 
verksamheter skickar kommunen dessutom utvärderingar som skall fyllas i vilket var 
något även förskollärarna kände mycket av. Utvärderingar som kan kräva nya 
arbetsverktyg och fortbildning om exempelvis språk- och matematikutveckling. En 



16 
 

informant från förskolan kände sig uppgiven inför tiden detta stal från den pedagogiska 
verksamheten och menade på att: ”Det är ju när kommunerna vill ha den typen av 
utvärdering och feedback. Det tar jättemycket tid, alla ska hinna gå utbildningen och 
alla går inte samtidigt och så hamnar alla i olika fas och så faller allting. Det är ju 
verkligheten som finns därute.” Tidsbristen ledde till ytterligare komplikationer för den 
likvärdiga bedömningen.  

Det gjordes dock försök till samarbete mellan skolorna. En informant från grundskolan 
berättade att: ”Vi diskuterar. Vi sitter tillsammans ett och tvålärare (lärare från första 
och andra klass) och har med oss underlag att diskutera utifrån pedagogiska 
planeringen. Och framförallt de osäkra fallen, ja men har den här nått upp till målen 
eller inte. Det gör att jag tror att vi får en likvärdig bedömning då vi samarbetar. 
…lärare ifrån olika skolor borde träffas och diskutera om bedömning, för att kunna ge 
varandra olika synsätt och tolka målen.”. Samtalen stannade alltså oftast inom 
arbetslagen eller åldersindelningarna. De informanter som upplevde att de hade ett stöd 
uppifrån, från exempelvis ledningen, rektor eller kommunen var tacksamma för det och 
en informant från vuxenutbildningen menade på att: ”Jo, det är ju som jag sa tidigare, 
våran rektor är ju väldigt insatt och får ju oss att arbeta med det aktivt, såväl inom 
arbetslaget men även i seminarier tillsammans med andra verksamheter …”. De kände 
med andra ord att det kan vara svårt att driva igenom sådant på egen hand. Vilket 
innebar att stöd från ledningen var till stor hjälp både för samverkan och för planering 
av formell fortbildning. 

Informanternas åsikter skiljde sig åt gällande huruvida det tillhandahållits tillräcklig 
fortbildning. En informant från grundskolan berättade att ”Jag känner att jag har varit 
med och diskuterat med andra lärare men absolut inte fått en enda dag i fortbildning 
av det här utan man har fått läst sig till det själv.”. Det hade dock för vissa av 
informanterna på grundskole- och gymnasienivå tillhandahållits formell utbildning 
kring förändringarna i exempelvis läroplaner och skollag. De flesta kände att de slängdes 
in i uppgiften och hade ont om tid för det praktiska arbetet. Några tog på sig uppgiften 
med fortbildning själva och kände sig därmed tryggare i arbetet. 

4.1.2 Kunskapsperspektivet 

Gällande elevers delaktighet i planering, genomförande och utvärdering så visade det sig 
vara lättare för elever som är äldre att bli delaktiga. Med tiden har eleverna samlat på sig 
fler strategier och arbetssätt som underlättar samarbetet vid utformningen av 
undervisningen. En informant från grundskolan gav följande utförliga resonemang: 

”Där måste man i den pedagogiska planeringen ta med eleverna så de blir 
delaktig i hur de vill lära sig och ju äldre de blir ju mer delaktiga kan de vara. I 
år 1 har de inte så mycket erfarenhet av hur man kan jobba med olika områden. 
Men ju fler områden de har jobbat med och där man som lärare har poängterar 
att nu jobbar du enskilt, i grupp, tillsammans... ger man dem redskap för vad de 
kan välja så de kan vara med och påverka senare i skolan.”. 

Ju äldre eleverna blir desto större inflytande har de över sin utbildning och därmed även 
ett annat engagemang. Detta bekräftades av en annan informant från vuxenutbildningen 
som menade att: ”Eftersom våra elever är myndiga och själva tar initiativ och 
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ansvarar för sin utbildning så är de ju också mer intresserade av sina resultat. Eller, 
inte bara av resultaten såklart men även av utbildningen i sig.”. En informant från 
grundskolan såg detta ur en annan synvinkel och menade att det räckte med att 
informera eleven om var han/hon låg i förhållande till målen: ”Ja de är delaktiga genom 
utvecklingssamtal där jag visar hur de ligger till. De ser ibland när jag följer upp och 
säger det här måste du träna mer på och skriver hem”. Andra informanter från 
grundskolan ville inkludera eleverna i processen: ”Vi tittar även på hur de utvecklas i 
processen, vilka tillgångar de hade ifrån början och hur de utvecklas framåt. Att det 
faktiskt sker utveckling, barnen är med i bedömningen.”. De tittade alltså på var de 
började och var de slutade i syfte att tydliggöra vilken utveckling som skett. Eftersom ett 
skriftligt betyg innehåller relativt lite information om utvecklingsprocessen använde sig 
tidiglärarna av omdömen i sin utvärdering.  

I omdömet inkluderas bland annat elevens sociala, samarbets- och 
kommunikationsförmåga. En informant från grundskolans tidigare år berättade att: 
”Det är social kompetens som vi kollar av. Hur barnen fungerar ihop med andra 
kamrater. Det är det viktigaste på de här stadierna, att de trivs och att det är rolig.”. I 
likhet med detta tillade ytterligare en informant från grundskolans tidigare år att: ”När 
de nått upp till målet så kan man skriva bredvid omdömet, att de till exempel jobbar 
intensivt och engagerat. Det är ju flit men det är utöver i så fall, men det står inte om 
eleven har gjort läxor eller andra egenskaper. Samarbetsförmåga tittar vi på och 
resultat.”. Omdömet visar alltså på fler aspekter än betyget gör.  

4.1.3 Det pedagogiska perspektivet 

Vid förfrågan om hur de arbetade med betyg och bedömning som ett pedagogiskt 
verktyg, samt vilka hjälpmedel de hade till sitt förfogande, svarade informanterna i 
skolan att de använde kursplanens mål och kriterier som verktyg vid utformningen av 
verksamheten. En informant från grundskolan berättade att: ”Ja, man ökar fokus på sig 
själv och jag förklarar bättre och tydligare och inser att det är viktigt med olika 
material.”, viket visar att de kände det som en hjälp att fokusera på målen. I likhet med 
detta framhävde en annan informant från grundskolan att: ”Jag fokuserar mig 
verkligen på målen, jag flummar inte ut, jag håller mig till läroplanen och målen. Jag 
blir nog tydligare som pedagog.” Dessa informanter upplevde att det blev mer 
strukturerat vilket krävde att de själva blev tydligare och använde sig av olika metoder 
och material. 

Det visade sig att samtliga informanter oavsett åldersinriktning såg samarbete som ett 
verktyg i sig. En informant med gymnasieinriktning sade bland annat att: ”Visst finns 
det verktyg som vi kan använda oss av, det beror ju på hur vi ser på ordet verktyg. Jag 
tycker nog att mina kollegor är mina bästa verktyg.” Samarbete i flera olika former 
framhävdes, bland annat av en informant i grundskolan: ”Vi har nu den här terminen 
pedagogisk planering en gång i veckan. Där vi har träffats… och tittat på hur vi ska 
bedöma eleverna.” I likhet med detta svarade några informanter från både grundskolan 
och vuxenutbildningen att de arbetade dels mellan årskurserna men även med andra 
skolor gällande de mer komplexa frågorna som exempelvis likvärdig bedömning. 

De flesta informanterna ansåg att det fanns nyttiga aspekter av betyg och bedömning för 
såväl lärare, elever och vårdnadshavare. Förutsatt att det även här fanns ett samarbete 
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mellan parterna, uttryckt i följande citat av en informant från grundskolan: ”Jag tror att 
alla tre parter har nytta om det görs på ett positivt sätt, ett framåtskridande sätt. Att 
man tänker att de blir en fortsättning, så det blir bättre för eleven.”. I likhet med 
föregående resonemang berättade en annan informant från grundskolan att: ”Mitt jobb 
att lägga fram bedömningen som en utveckling och tillsammans med 
vårdnadshavarna hitta ett sätt att komma vidare. Samarbeta med hem och skola.”. 
Intentionen fanns att arbeta med betygen i syfte att blicka framåt och titta på de 
utvecklingsbehov som fanns. För att kunna göra detta var det viktigt för dem att eleven 
var delaktig och intresserad och att det hölls en öppen dialog. En informant från 
vuxenutbildningen menade att: ”Tyvärr ser du ju väldigt lite på de skriftliga betygen. 
Så det hör ju till att du också för en dialog med dem (eleverna).”. Här syftade 
informanten på betygen utformning. Det faktum att eleverna bara får några bokstäver 
att relatera till i de skriftliga betygen. De såg även vikten av att tillhandahålla 
vårdnadshavarna relevant information. Inte bara klargöra hur eleven låg till i 
förhållande till målen utan även varför och vad som eventuellt kan hjälpa eleven att nå 
dit. 

Informanterna hade skilda uppfattningar kring den pedagogiska aspekten av betygens 
tillämpning. Vissa såg motivationsaspekten som en morot. En informant från förskolan 
uttryckte det på följande vis: ”Jag tror visst att det kan bli som en sporre, eller som en 
morot för vissa barn om det är en positiv bedömning och om de då har lagt ner lite 
extra. Det kan vara motiverande.”. Till varje morot hör även en piska, vilket den andra 
informanten från förskolan uppmärksammade: ”För dem som känner att det inte 
hjälper, så kan det kännas kränkande och misströstande. Det kan kännas uppgivet, 
varför skall jag anstränga mig?”. Informanten såg denna negativa aspekt och 
framhävde en (enligt informanten) viktigare morot: ” Lärandet skall ju bygga på lusten 
att lära.”. En informant inom vuxenutbildningen ansåg att lärare har ett ansvar att inte 
göra betygen till något som avskräcker eleverna från vidare studier, särskilt om de haft 
tidigare dåliga erfarenheter. Informanten uttryckte detta på följande sätt: ”… andra har 
ju väldigt negativ erfarenhet av skolan vilket var anledningen till att de kanske 
hoppade av. Så där har vi ju ett stort ansvar att försöka motivera och ge dem en 
nytändning och visa på att utbildningen är viktig, att kunna göra dem involverade på 
ett annat sätt än tidigare.”. 

5. Resultatanalys och diskussion 

5.1 Resultatanalys 
Det vi uppmärksammat och som frekvent återkom i resultatsammanställningen var 
samtliga informanter belyste samarbetets betydelse som hjälpmedel i de komplexa 
frågorna kring betyg och bedömning. Det tog formen av två huvudaspekter. Samarbete 
som ett arbetsverktyg och samarbete med en pedagogisk aspekt. Samarbete som ett 
arbetsverktyg involverade framförallt kollegor och andra verksamheter i frågor som 
likvärdig bedömning och kriterieutformning. Samarbete med en pedagogisk aspekt lade 
fokus på elev och vårdnadshavare i ett metakognitivt återkopplingssyfte, framförallt vid 
utvecklingssamtal. Det framkom även flera användningsområden för betygsmaterial 
som pedagogiska verktyg. Det användes då framförallt vid planering och utformning av 
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verksamheten. Vid denna utformning användes framförallt de lokala betygskriterierna 
och följdes sedan upp av IUP, nationella prov och omdömen.  

De gemensamma svårigheterna med bedömning som vi kunde urskilja var 
arbetsbelastningen och tidspressen som gällde samtliga informanter. Vidare var press 
ifrån rektor och föräldrar samt likvärdigheten i bedömningen stora svårigheter för 
informanterna från grundskolan och gymnasie- och vuxenutbildningarna. Många 
informanter såg dock svårigheterna som utmaningar vilka i förlängningen stärkte deras 
pedagogiska roll och samarbete. Dessa svårigheter inkluderas i de kommande styckena 
kring samarbete och betygsmaterial. 

5.1.1 Samarbete som arbetsverktyg  

Samtliga informanter belyste att samarbete med kollegor är ett viktigt hjälpmedel i 
bedömningen. En informant från vuxenutbildningen menade att: ” Jag tycker nog att 
mina kollegor är mina bästa verktyg.”. Även gällande likvärdig bedömning var samtliga 
informanter inom skolan överens om vikten av samarbete. Likvärdig bedömning sågs 
som en svårtolkad fråga som lämnar mycket öppet för diskussion. Även om alla 
informanter som arbetade i skolan utgick från skolverkets riktlinjer för likvärdig 
bedömning så fanns det rum för egen tolkning. Det sågs dock som en gemensam grund 
att utgå ifrån och sträva mot och de som arbetade över gränserna tillsammans med 
andra verksamheter kände att det var bidragande. De informanter som inte hade 
möjlighet att ta del av de andra verksamheternas erfarenheter var ändå medvetna om att 
detta skulle vara ett steg i rätt riktning. En informant från grundskolans tidigare år 
ansåg att: ”… lärare ifrån olika skolor borde träffas och diskutera om bedömning, för 
att kunna ge varandra olika synsätt och tolka målen.”. Det fanns en vilja att ordna 
diskussionstillfällen mellan olika verksamheter. Dessa diskussionstillfällen har en 
fortbildande effekt även om de i sig inte är formell utbildning. Problemet med att 
genomdriva detta samarbete verkar vara organisationsförmågan och bristen på hjälp 
från ledningen. För att arbetet med likvärdig bedömning skall kunna säkerställas bör 
även lärarna ges likvärdig förutsättningar för samarbete (Måhl, 1998). Vi tolkar svaren 
som att detta inte sker i praktiken. Flera av informanterna, även de som arbetade inom 
förskolan kände att det inte ens fanns tid för de obligatoriska utvärderingarna från 
kommunens sida. En förskollärare menade att: ”Det är ju när kommunerna vill ha den 
typen av utvärdering och feedback. Det tar jättemycket tid, alla ska hinna gå 
utbildningen och alla går inte samtidigt och så hamnar alla i olika fas och så faller 
allting. Det är ju verkligheten som finns därute.”. Samtliga informanter som inte hade 
möjlighet till arbete tillsammans med andra verksamheter i form av seminarier och 
diskussioner gav uttryck för en uppgivenhet vid arbetet med likvärdig bedömning. 
Uppgivenheten infann sig eftersom likvärdig bedömning förutsätter gemensam tolkning 
och utvärdering.  

Lärare inom samma verksamhet kunde ha olika uppfattning kring den fortbildning som 
fanns tillgänglig. Fortbildning kan vara nödvändig för att känna sig säker i hanteringen 
av dagens betyg och bedömningssystem. En informant inom skolan menade att: ”… men 
absolut inte fått en enda dag i fortbildning av det här utan man har fått läst sig till det 
själv.”. Vissa informanter har alltså fortbildat sig själva eftersom de kände att det annars 
fanns krav som inte kunde uppfyllas. Fortbildningen har även skett utifrån eget intresse. 
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Återigen var det som efterfrågades mer tid och mer samarbete, denna gång i 
fortbildningssyfte. 

5.1.2 Samarbete som pedagogik 

Samtliga informanter var medvetna om förändringar som skett i och med införandet av 
dagens betygssystem samt de nya kraven som kom i samband med det. Krav som 
samarbete, delaktighet, inkludering och återkoppling. Informanterna var även medvetna 
om att skolan idag skall göra eleverna involverade i utvecklingsprocessen. Betygen skall 
endast reflektera elevernas kunskaper och bedömningen av dessa kunskaper måste ske 
på ett varierat sätt med olika uttrycksformer. I och med detta kände sig några 
informanter inom skolan pressade eftersom de var tvungna att lägga ner tid och resurser 
på att införskaffa och utvärdera dessa nya bedömningsformer.   
 
Arbetet tillsammans med vårdnadshavare framhävdes av grundskollärarna, och då 
framförallt de som arbetade mot tidigare år, som en grundläggande del i det praktiska 
arbetet med betyg och bedömning. Det märktes hur uppskattat det var när det hade lagts 
tid på förberedelser och tagits del av information. Det kan vara motiverande för eleven 
att känna att vuxna visar intresse vilket kan göra de själva mer involverade. Framförallt 
var det informanter inom vuxenutbildningen som ansåg att eleverna kan utveckla sin 
metakognitiva förmåga. Förutsatt att läraren för en dialog med eleven eftersom skriftliga 
betyg inte ger en tillräcklig nyanserad bild. En informant från grundskolans tidigare år 
framhävde vikten av återkoppling för elevens metakognition: ”Vi tittar även på hur de 
utvecklas i processen, vilka tillgångar de hade ifrån början och hur de utvecklas 
framåt. Att de faktiskt sker utveckling, barnen är med i bedömningen.”. Även här var 
alltså samarbete nyckeln till framgång.  

Tidigarelärarna ansåg att delaktigheten i bedömningen var tillräcklig men hade olika syn 
på vad tillräckligt innebar. De flesta ansåg att det vara viktigt för barnen att få vara 
delaktiga i planering och utformande av verksamheten. Det fastslås även i läroplanen 
som kräver elevernas delaktighet i utformningen av undervisningen (Lpo-94, 2006). 
Givetvis inom vissa ramar. Kravnivåerna som ska uppnås var ofta synliga i klassrummet 
och eleverna fick vara med och ge förslag på hur undervisningen kunde genomföras för 
att nå målen. Detta skedde dock framförallt med något äldre elever som samlat på sig 
mer erfarenhet kring hur undervisning kan gå till. Det kan dock verka motstridigt att 
detta inte skulle kunna inkludera de yngre eleverna bara för att de inte har de 
nödvändiga referensramarna. Denna inkludering skall ske även inom 
förskoleverksamheten.  
 
Förutom vid planering och genomförande var det viktigt att eleverna var delaktiga i 
utvecklingssamtalen. Enligt de olika svar som gavs kan lärare även ha vitt skiljda 
uppfattning kring vad delaktighet innebär. Vissa ansåg det tillräckligt att eleverna blir 
informerade om nuläget medan andra kände att de bör vara involverade i alla aspekter 
av undervisningen. Detta eftersom delaktighet är ett begrepp som är öppet för egen 
tolkning. Det kan dock medföra konsekvenser. Elever kan uppleva radikalt olika krav på 
delaktighet från en klass till en annan.  
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5.1.3 Betyg och bedömning som pedagogiskt verktyg 

Många av informanterna tenderade att sätta likhetstecken mellan betyg- och 
bedömningsverktyg och läroplanernas strävans/uppnåendemål. Även om det ena inte 
nödvändigtvis förutsätter det andra. Strävans/uppnåendemål kan existera utan betyg. 
Dock bör någon form av uppföljning ske för att tydliggöra för elev och vårdnadshavare 
hur målen uppnåtts. Av de informanter som arbetade med lägre åldrar i skolan var flera 
överens om att såväl lärare, vårdnadshavare som elever kan dra nytta av bedömningen 
om lärare har ett inkluderande arbetssätt och en positiv inställning. 

De informanter som arbetade med omdömen i sin verksamhet ansåg det vara en form av 
bedömning med större relevans för eleven. Eleverna blev lättare delaktiga i 
bedömningen eftersom omdömena var utförligt beskrivande. Omdömen inkluderade 
flera aspekter av en elev även om de inte var direkt betygsgrundande, det vill säga när 
eleven redan nått upp till målen. Gällande samarbetsförmåga, social kompetens och 
nivån av engagemang (exkluderat hemläxor) berättade en informant från grundskolans 
tidigare år att: ”När de nått upp till målet så kan man skriva bredvid omdömet, att de 
t.ex. jobbar intensivt och engagerat … samarbetsförmåga tittar vi på och resultat.” 
Omdömen bör dock kunna ges inom betygskriterierna och alltså fungera som en 
alternativ betygsform. Betygen uppfattades som att de sällan avspeglar elevens totala 
kunskaper och färdigheter i ett ämne. Konsekvenserna av den inställningen blir att 
läraren inte använder betygen på ett positivt och utvecklande sätt eftersom betyget ändå 
inte kan ansågs avspegla någon helhet. Det blev inte en fråga om vad kunde göra med 
betygen. Den förutfattade uppfattningen tog istället överhanden.  

De informanter som aktivt arbetade med bedömningsproblematik hade en mer 
nyanserad bild och visade på flera positiva aspekter såsom IUP och dokumentation. 
Vissa såg betygskriterierna som en möjlighet och utgångspunkt att planera den 
pedagogiska verksamheten kring. Dessutom menade vissa att de ökade kraven på 
lärarna medförde att de måste bli tydligare och använda bättre material. Kriterierna kan 
dock vara olika tydligt formulerade och ibland till och med saknas helt på vissa skolor 
(Petterson, 2007). Detta kan ha stor inverkan på hur aktivt kriterierna används som 
verktyg. Det anses vara svårt att hitta verktyg som visar att eleven blivit förtrogen med 
kunskapen och inte enbart tagit till sig faktaförståelsen. Skriftliga prov och många andra 
utvärderingsverktyg, inklusive de nationella proven, är helt enkelt inte tillräckligt 
varierande (Skolverket, 2007).  

De informanter som arbetade inom förskolan och de från grundskolans tidigare år som 
inte arbetade lika aktivt med betyg och bedömningsfrågan hade istället en mer förenklad 
syn. På grund av detta var det enda positiva som kunde urskiljas med betyg och 
bedömning den eventuella sporren vissa elever upplever när det är av positiv natur. 
Samtidigt känner sig eleverna uppgivna och kränkta när betygen är negativa. 
Motivationsfaktorn blir därför inte lusten att lära, utan rädsla för bestraffning. En 
informant från förskolan formulerade detta på följande sätt: ”För de som känner att det 
inte hjälper, så kan det kännas kränkande och misströstande. Det kan kännas 
uppgivet, varför skall jag anstränga mig?”. Denna åsikt delades alltså inte av de som 
arbetat med frågorna mer aktivt. Lagerberg (2007) menar dock att eleverna framförallt 
ser urvalsaspekter i betygen och har inställningen att det är ett nödvändigt ont för att 
senare kunna få ett arbete. 
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Det finns alltså ett samband mellan hur delaktig en lärare är i de komplexa problemen 
inom betyg och bedömningsfrågan och inställningen de har till dess möjligheter. Lärare 
som arbetar i tidigare år och som har relativt lite kontakt med betygsättning har oftare 
en förenklad och förhållandevis negativ syn. De ser oftast urvalsaspekten och menar att 
betygen inte är förenliga med lusten att lära som motivation. De lärare som var insatta, 
pålästa och som framförallt arbetat tillsammans med andra lärare i likvärdighetsfrågor 
hade en mer nyanserad bild. De såg förvisso dessa negativa aspekter men till skillnad 
från de mindre insatta såg de även vissa utvecklingsmöjligheter. Framförallt genom 
inkludering, metakognition och motivation. 

5.2 Diskussion  
Det som framkommer i sammanställningen av resultatet är att de flesta informanter såg 
arbetslaget och samarbete överhuvudtaget som ett hjälpmedel och verktyg, dels i arbetet 
med bedömning men även för problematiken kring likvärdighet. Samtidigt ansåg flera av 
informanterna att det saknades samarbete framförallt mellan skolorna. Som tidigare 
redogjorts i litteraturgenomgången kräver skollagen att utbildningen inom varje 
skolform skall vara likvärdig samtidigt som undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov (Skollagen 1 kap. 2 och 9 §: Lpo-94, 2006). Samtidigt lämnas 
uppdraget om likvärdig bedömning öppet för egen tolkning (Jansdotter Samuelsson och 
Nordgren, 2008). I skolverkets allmänna råd framhävs fördelarna med att lärare mellan 
olika skolor, från olika årskurser och med olika inriktningar aktivt för diskussioner kring 
de lokala utformningarna av betygkriterier (Skolverket, 2007). Det finns lagstadgat att 
det skall avsättas tid för exempelvis utvecklingssamtal (Grundskoleförordningen, 2005: 
179, 7 kap 2 §). Här skulle argumentet enligt samma resonemang kunna föras att det 
därför bör lagstadgas avsatt tid för möten mellan olika verksamheter, eftersom Måhl 
(1998) menar att samarbete är en förutsättning för likvärdig bedömning. Lärare måste 
vara överens kring vilka kriterier de utgår från.  

Det framkom att informanterna inom skolan var medvetna om vikten av samarbete 
mellan skolor, för att se hur de skulle kunna göra bedömningen mer likvärdig. Dock 
framkom det att många lärare inte diskuterar med andra skolor kring likvärdig 
bedömning. Det blev tydligt att tiden inte räckte till och att det var svårt att organisera 
sådana typer av sammankomster på egen hand. Ledningen spelade här en avgörande 
roll. Rektorn skall ansvara för att genomföra utarbetandet av en arbetsplan som skall 
inkludera samarbetsplaner med andra skolor, vilket är något som skolverket insisterar 
på (Skolverket, 2007). Är det rimligt av myndigheter att ställa krav på likvärdig 
bedömning och sedan inte tillhandhålla tid och resurser för att genomdriva den? Även 
om vissa lärare arbetade över skolgränserna saknades erfarenheten hos många. 
Diskussionen stannade ofta inom verksamheten och ibland även inom arbetslaget. De 
informanter som upplevde att ledningen var engagerad, som med andra ord tog tag i 
frågan och ordnade den praktiska planeringen, var glada och tacksamma över detta.  

De fastställda kriterierna i kursplanerna är ytterligare ett hjälpmedel för lärare att 
planera och utforma verksamheten efter. Fokus bör dock inte fastna vid uppföljningen 
av dessa kriterier. Det finns då en risk att låsa sig vid tanken att uppnåendemål/kriterier 
i slutändan också kräver någon form av betyg. Kunskapsmål kan existera utan betyg. 
Betygen infinner sig ofta ändå som ett krav från föräldrar då de vill ha ett enkelt 
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mätinstrument på sitt barns kunskap i förhållande till andra barn i samma ålder (Allard, 
Måhl & Sundblad, 1994). Lärarna visade tydligt en markering att bedömningen, när den 
utformas på detta sätt, mer blir till en urvalsprocess (speciellt när det sker i tidig ålder). 
Skolan idag tittar inte längre på förhållandet mellan elever utan bedömer varje elev 
enskilt i förhållande till lärandemålen och den personliga utvecklingen (Selghed, 2006). 
Risken är annars att betyget får större betydelse än elevens egen återkoppling. Den enda 
pedagogiska aspekt som betyget medför blir då den eventuella motivation som uppstår i 
vissa fall. Dessa aspekter infinner sig så fort betygen kommer in i bilden, då betygens 
natur är att börja separera elever efter förmåga (Petterson, 2007). I förlängningen leder 
detta också till den så kallade kontrollfunktionen där skolor, kommuner och i slutänden 
länder jämförs med varandra (Jansdotter Samuelsson och Nordgren, 2008). 

Resultatet av denna undersökning visade att många lärare kände sig oförberedda att 
hantera utvecklingen av bedömningsverktyg som tydliggör elevens totala 
kunskapstillägnande. Skolverket uppmärksammar dessa svårigheter då de menar att det 
kan vara problematiskt att inkludera alla kunskapsaspekterna i bedömningsformerna 
(Skolverket, 2008). Finns det inte en risk att läraren därför lägger för stor vikt vid 
resultaten av de nationella proven, då dessa prov är statligt utvecklade och därför har en 
viss kvalitetsgaranti? De nationella proven verkar ha en mindre betydelse som 
bedömningshjälpmedel för den enskilde individen utan uppfattas snarare som ett 
statistiskt verktyg. Selghed (2006) menar att de nationella proven infördes framförallt 
som ett hjälpmedel för arbetet med likvärdig bedömning, men att proven i sig inte kan 
vara betygsgrundande då de inte kan inkludera kursplanens alla mål. Detta fastslås även 
i skollagen. De nationella proven, likväl som alla standardiserade prov, kan endast vara 
en indikation på elevens utvecklingsbehov (Skolverket, 2007). 

Kännedom kring var eleven ligger utvecklingsmässigt eller vilket betyg han/hon har ger 
inte tillräcklig vägledning (Allard, Måhl & Sundblad, 1994). Det krävs därför god 
kommunikation och andra verktyg som IUP, dokumentation och utvecklingssamtal. 
Syftet med exempelvis IUP är nämligen att stärka elevens och vårdnadshavarens 
delaktighet genom att vara konkret och endast inrikta sig på konkret vägledning i 
riktning mot målen (Zetterström, 2009). Selghed (2006) menar att betygsystemet idag 
uppfattas av lärare som ett hjälpmedel både ur en återkopplingsaspekt och i 
vidareutvecklandet av deras lärarkompetens. Lärarna känner stöd i det vid 
framställandet och bedömningen av prov, vid planering och vid föräldrakontakt. Detta 
visade också informanterna då de kände att det var deras uppgift att lägga fram 
bedömningen av eleven på ett sådant sätt att de tillsammans med vårdnadshavarna 
kunde hitta ett metod för att arbeta vidare. En medvetenhet fanns kring att fokus måste 
läggas på elevens starka egenskaper och delaktighet i utvecklingsarbetet. Försköts 
fokuseringen till det negativa blev mottagaren snarare defensiv och omottaglig. 
Dessutom måste informationen vara relevant. Elever i låg och mellanstadiet har inte en 
tillräckligt utvecklad förmåga till obundet, abstrakt och relativt tänkande för att kunna 
dra nytta av informationen som ett betyg tillhandhåller (Allard, Måhl och Sundblad, 
1994). Därför bör ett informationssystem framställas som tillgodoser föräldrarnas 
önskningar men som inte nödvändigtvis involverar eleven. De yngre eleverna är endast 
intresserade av kunskapstillägnandet och processen. Det vill säga vad som skall göras nu 
och vad som kommer härnäst (Allard, Måhl & Sundblad, 1994). 



24 
 

Kontakten med hemmen kan vara problematisk i det att föräldrar kan vara svårbemötta 
eller ointresserade. Läraren måste som bekant kunna göra en allsidig bedömning av 
elevens hela kunskapsutveckling (Lpo-94, 2006). Han/hon måste även se till att all 
tillgänglig information inkluderas och redogöra för detta tydligt, såväl muntligt som 
skriftligt för vårdnadshavarna. Hur kan då läraren gå tillväga för att underlätta denna 
kontakt? Detta är en stor fråga, men en sak som framkom var vikten av att läraren går ut 
med information i god tid, så det finns möjlighet att uppmärksamma de vårdnadshavare 
som inte visar intresse. Eleven får aldrig bli länken mellan lärare och föräldrar på grund 
av språkbrist eller andra kontaktsvårigheter. En elev kan aldrig skyllas för bristande 
information till hemmet (Zetterström, 2006). 

5.3 Metodreflektion 
Frågeformuleringen var problematisk. Det upplevdes som en utmaning att inte vinkla 
eller styra intervjun, vilket även Denscombe (2009) påpekar. Vissa frågor blev selektiva 
eftersom inte alla hade tillräcklig erfarenhet eller kunskap att besvara. Detta rörde 
framförallt det historiska perspektivet (jämförelser nu och då). Här blev det viktigt att 
inte ge informanten ny information utan låta frågan passera, eftersom syftet var att 
undersöka deras erfarenheter. Frågan kring de verktyg som fanns tillgängliga till 
förfogande vid arbetet med bedömning gav stort utrymme för egen tolkning. Det blev 
eventuellt för svårt för informanterna att tyda vad det var vi ville ha reda på. 
 
Det blev efter hand uppenbart att studien var tidkrävande. Det krävdes mer tid än 
planerat att framförallt hitta informanterna, men även att planera, genomföra, 
transkribera, sammanställa och analysera. Vi fick använda oss av färre informanter från 
en bredare urvalsgrupp. Vi var tvungna att arbeta efter de tidsmässiga förutsättningar 
som fanns. 
 
Då intervjuerna tog plats i skolmiljö innebar det vissa störningsmoment som att elever 
och kollegor rörde sig i omgivningen. Det finns alltid ett element av mer eller mindre 
direkt yttre påverkan, som kan vara både mental och fysisk (Stukát, 2005). Den fysiska 
påverkan var dock tydligare i detta fall. Något som ibland spelade in var tidpunkten på 
dagen då intervjun genomfördes. Mest på grund av intervjuarens krav på anpassning 
efter informanten.  

5.4 Slutsatser 

Vår analys av intervjuerna visar på sambandet mellan fortbildning inom betygsfrågan, 
engagemanget läraren lägger ner och inställningen till utvecklingsmöjligheterna. Den 
politiska styrningen har format lärarnas syn på betygets funktion och därigenom även 
arbetsmetoderna. Förr sågs betygen som elevens problem och som något som 
separerade och gynnade de begåvade. Idag ser många lärarna betyget som ett 
hjälpmedel för både sig själva och de elever som har det svårt, framförallt i de fall där 
fortbildning tillhandahållits. Förändrades synen på betyg hos lärarna fick det även 
konsekvenser för synen på kunskap och metoderna för att mäta denna kunskap. På 
samma sätt kunde synen på kunskap och utvärdering förändra synen på betygen och 
dess tillämpning. Lärarna använder sig idag av betyg och bedömning genom att fokusera 
på kriterierna och forma verksamheten efter egen kunskapssyn och pedagogisk metod. 
Att använda betyg och bedömning på detta sätt kan innebära svårigheter för lärare som 
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är svårmottagliga för förändring eller arbetar helt på sitt eget sätt. För progression krävs 
samarbete i olika former, både inom arbetslaget, mellan skolor och inte minst mellan 
lärare, elever och vårdnadshavare.  

5.5 Nya forskningsfrågor 
Då undersökningen endast inriktades på lärarens arbete med betyg och bedömning ur 
en pedagogisk aspekt, skulle det kunna vara intressant att titta närmare på elevens 
erfarenheter och synpunkter. Framtida forskning skulle kunna undersöka vad eleverna 
ser för pedagogisk funktion i betygen. Exempelvis om det finns någon 
återkopplingsaspekt för synliggörandet av den metakognitiva utvecklingen. 

En annan fråga som vore av intresse att titta närmare på är om det finns något 
alternativt verktyg för kommunikation mellan hem och skola. Att tillhandahålla 
information kan vara besvärligt och det finns med stor sannolikhet många medier att 
använda sig av. Här kan det dessutom vara av vikt att undersöka den eventuella 
problematik som uppstår kring elev- och föräldrainkludering där det förkommer 
språkbrister. 

5.6 Pedagogisk relevans  
För att ha möjlighet att arbeta med betyg och bedömning på ett utvecklande sätt och 
med ett likvärdigt förhållningssätt, kräver detta att lärare fortbildar sig och är villiga att 
ta del av kollegors och andra skolors erfarenhet. Samarbete är nyckeln till likvärdighet. 
Samarbete är nyckeln till utveckling. Detta framförallt för eleverna och deras 
vårdnadshavare. Hemmets delaktighet är grunden för självinsikten hos eleven. Att bli 
delaktig i sin egen läroprocess och känna att man får stöd. Saknas stödet hemifrån blir 
lärarens roll som mentor än viktigare. Att kunna motivera och synliggöra 
utvecklingsbehoven genom betyg, bedömning, IUP och utvecklingssamtal. 
Undersökningen har visat att involvering och delaktighet i betyg och bedömningsfrågan 
är de främsta verktygen för en eventuell attitydförändring gentemot betygsystemets 
syfte. Från att se betygen som något negativt som separerar och rangordnar, till något 
som kan vara motiverande och utvecklande. De lärare som är insatta och aktivt arbetar 
med betyg och bedömning är samma lärare som arbetar utvecklande med det. 
Litteraturen belyser den kulturinfluens och de tidigare system som skolan genomgått. 
Lärare måste ta del av historien. Att veta var skolan som institution kommer ifrån och 
vad nya beslut baserar sig på är viktigt för att själv kunna ta ställning.  
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Bilaga 1 

 

Undersökning: Lärarens arbete med betyg och bedömning 

Hej.  

Vi heter Martin Thorning och Mikaela Lundin och studerar för närvarande till lärare mot 

tidigare år vid Mälardalens Högskola. Vi går nu vårt fjärde år på utbildningen som har 

inriktat sig på lek, lärande och utveckling. Det är en särskild gren av det allmänna 

lärarprogrammet och inriktar sig på barn i förskolan, men med behörighet att arbeta i 

åldrarna 0-12 år. Detta brev har skickats till er p.g.a. att vi för tillfället är involverade i 

skrivning av vårt examensarbete. Ett examensarbete skiljer sig från vanliga tentamen 

genom att det måste finnas en forskningsaspekt. Därför krävs det att vi tar oss ut i 

verksamheten och samlar fakta för senare analys. Vi söker därför lärare med längre 

arbetslivserfarenhet som kan tänka sig medverka i en intervju om ca 30 min? 

Vårt arbete kommer att handla om betygens olika aspekter och hur betygen relaterar till 

kunskapstillägnande, samt i vilket syfte bedömningen används av pedagoger i praktiken. 

Vi vill ta del av pedagogers synsätt på betygsystemet och dess användningsaspekter. 

Vi kommer alltså att genomföra kvalitativa djupintervjuer i syfte att se hur pedagoger 

använder sig av betyg som pedagogiskt redskap. Intervjuerna kommer i första hand att 

röra eventuella tidigare erfarenheter av andra betygssystem, skillnader mellan olika 

arbetsplatser, lärarlag och påverkan från politisk styrning etc. Deltagande i intervjun är 

helt frivillig och informationen kommer att behandlas konfidentiellt.  

Efter sammanställningen av intervjuerna kommer vi att undersöka den allmänna 

inställningen till betygsättning och bedömningens användningsområden, samt 

komplikationer mellan det teoretiskt optimala och det praktiskt möjliga. Om de känner 

det motiverat att bedöma eller betygsätta barn och hur långt ner i åldrarna det känns 

relevant, samt hur de arbetar med bedömningsfrågor på ett utvecklande sätt.  

 

Martin Thorning  Mikaela Lundin 

martin@thorning.nu mikaelalundin__@hotmail.com 

Tel. XXX-XXXXXXX Tel. XXX-XXXXXXXX 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

- 

1 Hur arbetar du med betyg och bedömning som ett pedagogiskt redskap? 
 
1.1 Vad ser du för svårigheter? 

 

1.2 Vad ser du för möjligheter? 

 

2 Vem anser du dra nytta av bedömningen? (barn, läraren, föräldrar) 

 

2.1 Känner du att barnen får/kan ta del av utvärderingen/bedömningen?  

 

3 Hur ser du på betygssystemet idag jämfört med förr? 

 

4 Känner du att du har tillräcklig fortbildning och information för att hantera dagens 

betygssystem? (Motivera, vad för utbildning? Vad saknas?)  

 

5 Hur går du/ni tillväga när du/ni utformar betygskriterier? 

 

5.1  Vad baserar du/ni bedömningen på hos eleven? 

 

6 Vilka verktyg finns till förfogande vid arbetet med bedömningen? 

 

7 Hur ser arbetet ut med att säkerställa att bedömningen blir likvärdig? 

 


