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Abstract 
Skolans styrdokument beskriver svensk skola som en skola för alla, vilket utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv blir komplext. Vi har idag ett mål och resultatstyrt 

skolsystem, vilket innebär att om elever ska lyckas i skolan krävs det att eleven blir 

godkänd utifrån kunskapskriterier som förväntas uppnås inom en bestämd tid. Syftet 

med denna litteraturstudie är att försöka förstå och förklara hur betyg och bedömning 

påverkar elever, lärare och kunskapssyn. Vårt resultat visar att bedömning och 

betygsättning är ett fenomen som skapar ett dilemma mellan lärare och elever eftersom 

lärare ständigt ska bedöma sina elever. Lärarna upplever att de känner sig styrda i det 

reglerade systemet. De nationella proven och olika internationella mätningar styr 

undervisningen, eftersom resultaten på dessa prov och tester är ”bevis” på om skolan är 

en bra skola och resultaten är även en del i elevernas betyg. Lärarna framhåller att de 

inte tycker att betygen är likvärdiga och därför inte heller är ett bevis på vilken kunskap 

eleven besitter. Samtidigt som läraren ska göra professionella bedömningar finns det 

även krav från elever, föräldrar och skolledning att sätta höga betyg för att uppnå höga 

meritvärden. Höga meritvärden har betydelse på den fria skolmarknaden, både för 

eleverna och för skolledningen. Vidare kan vi se att lärare ibland gör bedömningar i 

betygsättningen som inte följer de uppsatta direktiven, vilket blir ett dilemma då läraren 

måste välja mellan att följa sin erfarenhet eller de uppsatta kunskapskriterierna. Betyg 

har en väsentlig funktion för elevers fortsatta studier och framtid som lyckade 

samhällsmedborgare. De elever som inte når de högt uppsatta kunskapskraven och inte 

får de betyg som krävs riskerar att sorteras ut och möjligheterna för framtida studier 

försämras. Lärarens ursprungsuppgift som bör vara att i interaktion med eleven väcka 

nyfikenhet och lust att lära för att skapa förutsättningar för kunskap och lärande tar ett 

rejält steg tillbaka. Elever vittnar om att de lärt sig att navigera i dagens skolsystem 

även om de inte alltid förstår vad det är läraren vill att de ska förbättra. Idag blir elever 

skolade till att bli bedömda redan från första dagen i skolan. De lär de sig hur de ska 

framställa sig som välfungerande elever samt att hitta strategier för vad de ska visa upp 

för kunskap. Betyg i sig är inte motiverande för att få elever att vilja öka sin kunskap, 

eftersom många ser betyg som inträdesbiljett för vidare studier. Vi har i vår studie 

kommit fram till att när elever ständigt bedöms och testas är risken stor att de får 

instrumentell inställning till kunskap. 
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1 Inledning 
Vad menar vi med en skola för alla? Skolans styrdokument beskriver svensk skola som 

en skola för alla, vilket utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv blir komplext. Vi 

ställer oss frågande till de villkor som skolan bedriver vad gäller en skola för alla, 

eftersom inte alla elever har samma möjligheter att lyckas i skolan. Att lyckas kan 

definieras olika, att lyckas utifrån sina förutsättningar eller att lyckas efter de krav som 

finns i styrdokumenten. För att lyckas i skolan krävs det att eleven blir godkänd utifrån 

kunskapskriterier som förväntas uppnås inom en bestämd tid. Samtidigt kan vi läsa i 

styrdokumenten att elever skall ges möjlighet att lyckas så långt som möjligt utifrån 

sina förutsättningar, men det innebär inte att alla elever lyckas att bli godkända. Är detta 

skrivet enbart för att “hålla ryggen fri”, så långt som det är möjligt...? Hur kan vi kalla 

det en skola för alla när målet är att bli godkänd och kanske mindre att utvecklas och ta 

till sig ny kunskap? Elever går nio år i grundskolan och det finns vissa elever som sällan 

får uppleva känslan av att lyckas. Elevernas kunskapssyn formas efter skolans 

kunskapskriterier men lärprocessen blir som vi ser det inte en del av kunskapen utan det 

är resultatet som räknas. Det är viktigt att försöka förstå hur elever, lärare och 

kunskapssyn påverkas i det reglerade systemet. Betyget blir en avgörande faktor för om 

eleven lyckas eller inte. Vi funderar på vad som händer med eleven, läraren och 

kunskapssynen i det rådande skolsystemet? 

 
Denna studie uppkommer utifrån vår nyfikenhet och frustration över hur det kommer 

sig att bedömning och betyg har så stor betydelse i skolan. Skolan ska vara en plats där 

kunskap och nyfikenhet flödar, där all kunskap är viktig och där alla elever ska få 

utvecklas utifrån sina enskilda förutsättningar. 

 

Jag (Malin) kom tillbaka in i skolans värld som lärare fast med en annan infallsvinkel än 

när jag själv var elev. Med en ny kunskap om vad kunskap kan vara började jag arbeta 

som lärare på det estetiska programmet som danslärare. Dansen lärde mig en kunskap 

bortom alla böcker och rätt och fel, dansen är utforskande och oförutsägbar. I dansen får 

även känslan, intuition och estetik ta plats. Ett betyg hade inte gjort att jag presterat 

bättre, utan det var nyfikenheten, viljan och passionen för dansen som gjorde att jag 

utvecklades som dansare, människa och danspedagog.  

 

Att se de små framstegen hos varje elev och se hur eleverna växte för varje dag, var det 

som gjorde mitt arbete så fantastiskt. Men glädjen tog slut när jag skulle ge eleverna 

betyg, IG, G, VG, MVG. Vad säger betyget om elevens framsteg? Vad gör ett betyg 

med eleven? Ofta fick jag börja om med att jobba med elevens självförtroende, att våga 

utmana sig själv och att våga misslyckas. Att sätta rätt betyg var inte svårt, men att 

förklara syftet med betyget var svårare. Kunskap för mig är att lära mina elever att tänka 

själva, förstå nya saker och framförallt vara nyfiken på kunskap. Den enda förklaring 

jag kunde ge var att jag var tvungen att bedöma deras kunskap utifrån kursmålen och 

kunskapskriterierna. 

 

Även jag (Anna-Karin) har under mina år som lärare i idrott och hälsa upplevt att betyg 

och bedömning har varit något som jag känt som påtvingat och onaturligt i idrottsämnet. 

Eftersom idrottsämnet liksom dansen ska grunda sig på en nyfikenhet, vilja, lust att röra 

på sig och känna rörelseglädje. Det viktiga för mig som idrottslärare har under åren varit 

att förmedla en känsla hos eleven att hitta olika former av fysisk aktivitet som eleven 

upplever som lustfyllt och givande för stunden men även inför elevens framtid. En del 

av mitt uppdrag som idrottslärare är att erbjuda eleverna olika möjligheter att utveckla 
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kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur de i sin tur kan påverka 

sin egen framtid och utveckla goda levnadsvanor. 

 

En annan del är att väcka elevens intresse för natur och friluftsliv, vilket jag anser är 

något som enbart ska handla om välbefinnande och fortsatt eget intresse inför framtiden. 

Att betygsätta elever i denna som jag ser det livslånga process känns som om jag som 

idrottslärare tar bort glädjen och nyfikenheten för många elever, då syftar jag särskilt på 

elever som inte från början upplever idrott och hälsa som positivt. Dessa elever får jag 

försöka motivera extra för att de ska hitta nyckeln till att vilja röra sig och förstå 

betydelsen av fysisk aktivitet och hälsa. Jag har så många gånger upplevt att många 

elever känner sig misslyckade innan de kommer till idrotten och sedan hittat en 

drivkraft att vilja utvecklas och sedan när jag som lärare måste betygsätta känns det inte 

lika naturligt för dem längre. Många elever kämpar för att få ett godkänt betyg i idrott 

och hälsa. Och vad säger det betyget? Ett betyg som godkänner vadå? Att misslyckas är 

det vi lär oss av men tyvärr finns det inte något utrymme för att misslyckas i dagens 

betygshets, varken för elever eller lärare. 

 

Betyg är något som vi måste förhålla oss till för det är den styrande faktorn i skolan, 

men hur påverkar det lärare och hur påverka det eleverna? Det är det vi vill undersöka i 

denna studie. Vi anser att bedömning och betygsättning är en problematik inom skolan 

då såväl lärare som elever, skolledning och kunskapssynen påverkas. Vår åsikt är att 

bedömning och betygsättning är ett fenomen som skapar ett dilemma mellan lärare och 

elever eftersom lärare ständigt ska bedöma sina elever. Samtidigt som de ska göra 

professionella bedömningar är vår upplevelse att de känner krav från elever, föräldrar 

och skolledning att sätta höga betyg för att uppnå höga meritvärden. Vi anser att det 

finns mindre och mindre plats för olikheter i en skola som ska vara för alla. Betygen har 

en väsentlig funktion för elevers fortsatta studier och framtid som lyckade 

samhällsmedborgare. De elever som inte når de högt uppsatta kunskapskraven och inte 

får de betyg som krävs riskerar att sorteras ut och möjligheterna för framtida studier 

försämras. Skolan får då enligt oss en sorteringsfunktion. Vår erfarenhet är att eleverna 

ofta kopplar samman sitt betyg med sin person, vilket vi tror kan vara skadligt i 

längden. Vi anser att kunskap ska vara något som känns värdefullt, inte något som 

nödvändigtvis måste kunna mätas. Om kunskap blir något snävt och mätbart försvinner 

lusten och kreativiteten i lärandet. 

 

Vi presentera vår studie utifrån olika delar, först en presentation av aktuell forskning 

som är relevant för vår forskningsfråga, vilket är studiens teoretiska anknytning. 

Därefter redovisas vårt resultat där synliggör vi empirins syfte, metod och resultat. 

Sedan följer en diskussion, där vi har tematiserat vårt resultat tillsammans med aktuell 

forskning och egna slutsatser. Studien avslutas därefter med en egen reflektion där vi 

talar fritt inom vår forskningsfråga. 

 

2 Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras aktuell forskning som är relevant inom det valda området. 

 

2.1 Aktuell forskning inom betyg och bedömning 

Emanuelsson (2006) liknar skoldebatten vid en höjdhoppstävling. 

 
Situationen liknar- och liknas faktiskt i debatter ibland vid- en 

höjdhoppstävling, där alla ska kvalificera sig genom att hoppa över en för 
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alla på samma höjd placerad ribba, oberoende av deltagarnas olika 

förutsättningar för att kunna hoppa. Den stora skillnaden mellan skolans 

krav på ”godkänd” och kvalificeringen i höjdhoppstävlingen är att skolan 

kräver obligatoriskt deltagande. (Emanuelsson 2006, s. 53) 

 

Det har i skolan blivit en ökad standardisering av betygsättningen och fler 

standardiserade kunskapstest. Detta tenderar att minska lärarens möjlighet att verka som 

professionell bedömare. I och med detta menar många forskare idag, både nationellt och 

internationellt, att lärarkåren har genomgått en deprofessionalisering. När läraryrkets 

legitimitet minskar och statusen försämras finns det en risk att läraren får en försvagad 

position gentemot såväl elever och föräldrar som skolledning framhåller Larissa 

Mickwitz (2015a, s. 35) i en artikel i Utbildning & Demokrati vol 24. Vidare betonar 

hon att de yrkeskårer som inte har samhällets tilltro är mer benägna att låta sig styras 

uppifrån, vilket har skett med lärare. En konsekvens av detta är att de känner sig 

tvungna att implementera nya ovälkomna reformer. Det kan handla om ökat krav på 

dokumentation och betygsättning. Detta är något lärare idag tycker tar tid från den 

egentliga undervisningen. I Utvärdering av den nya betygsskalan samt kunskapskravens 

utformning (Skolverket 2016, s. 92) påpekas hur viktigt det är att ta hänsyn till lärarens 

förutsättningar och förhållningssätt när en ny läroplansreform ska genomföras. Det 

konstateras att det oftast är brister i implementeringen eller att lärare inte varit 

tillräckligt involverade i reformen om det tar tid för reformen att landa i verksamheten 

(a.a). Mickwitz (2015a, s. 44) problematiserar lärarens möjlighet att utöva sin 

profession i de nya skolreformerna. Hon skriver att professionell status och möjlighet att 

utöva professionalism hänger samman, men när man konstruerar professionalism 

handlar det snarare om kontroll än höjd status. Man kan se hur lärare blev mer 

kontrollerande i och med att läraryrket skulle få högre status. Ett problem som Forsberg 

och Wallin (2006, s. 14-17) poängterar är att dagens kontrollregim av skolan är på andra 

premisser än vad läroplanerna erbjuder. Lärarnas möjlighet till frihet att självständigt 

utforma verksamheten utifrån läroplanens institutionella restriktioner och egna 

tolkningar sätts åt sidan. Vidare noterar de att skolans värde och normsystem nu är 

ekonomiskt förankrade begrepp med uttryck av kvalitetsredovisningar och inspektioner 

av kontroll av skolverksamhet. Dessa begrepp är för skolan en främmande värdebas 

vilket riskerar att utesluta de institutionella värden som tidigare varit skolans grund 

(a.a). Utvärdering har fått en tydligare funktion som styrinstrument i skolan framhåller 

Lundahl och Forsberg (2006, s. 21-24) Tidigare har utvärderingar främst haft funktion 

som verktyg i planerings och beslutsprocesser. Detta innebär att det skett en 

förskjutning från att tidigare ha varit en ambition att förklara variation med 

utgångspunkt i utbildningens samhällsuppdrag till att ta fram och enhetliga och 

jämförbara resultatmått (a.a). 

 

Vi kan i läroplanen Lgr 11 läsa om vad likvärdig utbildning innebär: 

 
En likvärdig utbildning innebär att undervisningen inte ska utformas på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska 

tas till elevernas olika förutsättningar och behov.  

(Skolverket 2016, s. 8) 

 

Nu har fokus flyttats mot att kontrollera om skolors resultat är likvärdiga, i stället för 

som det var tidigare då utvärderingsresultatet var baserat på en diskussion om hur man 

skulle arbeta på ett likvärdigt sätt samt under likvärdiga förutsättningar mot läroplanens 

mål (Forsberg & Lundahl 2006, s. 24). 
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Emanuelsson (2006, s. 52-57) hävdar att det är viktigt att förstå betygsättningens 

relation till skolans mål för undervisningen. I Lpo 94 talas det om strävansmål och 

uppnåendemål. Dessa mål har olika syften. Strävansmål ska vara högt satta och 

långsiktiga och är till för det livslånga lärandet. Vidare framhåller han att uppnående 

målen är fastställda i etapper som är tänkta att nås vid samma tidpunkt, tills den dagen 

då betyget ska sättas. Det finns krav definierat på vilken kunskapsnivå eleven ska ligga i 

varje ämne vid en viss tidpunkt. Detta gör att de långsiktiga målen får ta ett steg 

tillbaka. Emanuelsson ifrågasätter vilken plats de långsiktiga målen får i 

betygsättningen och i verksamheten. Han poängterar att elever har olika förutsättningar 

för att lära sig, men om idealet är att de lär sig samma sak på samma tid innebär det att 

godkändnivåerna blir relativa (a.a). Lpo 94 och Lgr 11 skiljer sig, en skillnaden är att i 

Lpo94 fanns det två olika  mål- mål för skolan att sträva mot för skolan och mål för 

eleven att uppnå. I lgr 11 finns det ett mål för eleven och riktlinjer att nå dessa för 

läraren och skolan. De tidigare strävandemålen är nu mål att uppnå, med tydliga 

riktlinje för hur eleven når målen. Ytterligare går det att utläsa att mycket ansvar läggs 

på eleven självständighet och entreprenörskap (John 2010). 

 

Lundahl och Forsberg (2006, s. 34-36) framhåller att vi har gått från ett 

läroplanstänkande där målen gav lärare och elever möjlighet att styra det urval av 

kunskap som de skulle arbeta med. Till att övergå till ett läroplanstänkande där läraren 

fortfarande har frihet att välja arbetsform och innehåll, som sedan ska bedömas enligt en 

standardiserad måttstock och offentliggöras. Detta framhåller författarna är ett sätt att 

kontrollera skolan utifrån resultat snarare än ett underlag för utveckling. Vidare 

poängterar författarna att kontroll kan utveckla skolan, frågan är vad som kontrolleras 

och hur eventuella brister åtgärdas. Författarna problematiserar att det i teorin finns en 

läroplan som utlovar ett stort lokalt handlingsutrymme. Dock etableras en annan 

läroplan i praktiken där det finns externt satta kriterier och en nationell standard som ger 

riktlinjer för hur arbetet inom skolan ska ske.  

 

En kriteriestyrd undervisning stänger skolan och begränsar lärarens handlingsutrymme 

enligt Forsberg och Wallin (2006, s. 179). Vidare framhåller författarna att möjligheten 

för lärarna att individualisera utifrån elevernas intressen och olikheter minskar. Detta 

leder till att det blir svårt för lärarna att göra skolan till en spännande resa för alla 

elever. I läroplanen står det att skolan har ett särskilt ansvar för de som har svårigheter 

att nå målen.  

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. (Skolverket 2016, s. 8) 

 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. (Skolverket 2016, s. 8) 

 

Meningsfullheten i skolarbetet minskar när det finns mindre möjlighet att utgå från 

elevers intressen. Risken att kriterierna tar över målens funktion i skolan är stor, i 

synnerhet när centralt utarbetade prov får en stor omfattande roll i skolans vardag. 

Samtidigt som resultat uppmärksammas i media och dessa uppfattas som en absolut 

sanning av samhället (Forsberg & Wallin 2006, s. 179). 
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Måluppfyllelsen bedöms men inte i relation till samtida effekter och villkor. Skolans 

resultat visar hur väl den enskilde eleven klarar att uppnå sin utbildning. Enligt Lundahl 

och Forsberg (2006, s 23) kan man i och med detta se att likvärdighet är mer kopplat till 

den enskilde elevens prestationer än till skolans mål och förutsättningar. Skolans 

resultat är något som man ska kunna kontrollera genom utvärderingar. De ökade kraven 

från regeringen handlar numera om kommunernas egenkontroll att göra 

kvalitetsredovisningar som sedan ska publiceras i databasen SIRI där även resultaten av 

de nationella proven publiceras (a.a). I läroplanen står det följande: 

 
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. 

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen.  

(Skolverket 2016, s. 8) 

 

Lundahl och Forsberg (2006, s. 23) understryker att när man vill kontrollera genom 

resultatjämförelse är det viktigt att resultatmåtten är likvärdiga. För att stärka 

likvärdigheten av kontrollen använder man sig av betyg och resultat av de nationella 

proven, som sedan offentliggörs (a.a).  Lundahl & Tveit (2014, s. 318)  poängterar att i 

och med att nationella prov har blivit obligatoriska i svensk skola och rättningen blivit 

mer och mer externt kontrollerad får det en negativ inverkan på provens legitimitet och 

lärarens status som bedömare. Vidare framhåller författarna att dagens nationella prov 

skulle med större sannolikhet komma bättre till sin rätt om lärarna fick ökat 

självbestämmande över de nationella proven och mer tid till att arbeta med 

bedömningsstöd och sambedömning samt minska antalet prov (a.a).  

 

I en rapport från Skolverket konstateras att elever blir mer motiverade att studera för ett 

betyg och kämpar hårdare för att få ett bra betyg. Betyg blir viktigare än kunskap, dock 

poängterar författarna att det inte finns något forskningsstöd för att betyg ska ha en 

generell motiverande effekt. Både elever och lärare upplever att kunskap försvinner och 

lusten till att lära minskar då man främst fokuserar på betyget. Utifrån ett 

motivationspsykologiskt perspektiv är det rimligt att ett ökat fokus på syfte och ämnets 

mål och även förväntningar på kvalité kan ha en motiverande effekt. Däremot bör man 

skilja på motivation i relation till prestationsmål och motivation i relation till 

lärandemål. Motivation i relation till prestationsmål innebär att lärandet inte är i fokus 

utan hamnar på andra aspekter som reproduktiva kunskaper i stället för en mer komplex 

kunskap (Skolverket 2016, s. 92). 

 

2.2 Historiskt perspektiv 

Persson (2010, s. 15-16) skriver att skolan är Sveriges största arbetsplats och det finns 

ingen annan samhällsinstitution som under så lång tid har så stor påverkan på oss. 

Numera utgör skola och utbildning en självklar del i vårt samhälle. Det är dock viktigt 

att påminna om att institutionaliserad fostran och utbildning är ett relativt sentida 

fenomen. Utifrån ett historiskt perspektiv är 50 år tillbaka i tiden en kort tid men jämför 

vi dagens skola med den för ett halvsekel sedan finns det påfallande skillnader. Vi hade 

i vårt land under denna tid småskola och folkskola som var till för alla barn, oavsett om 

man hade avsikten att fortsätta studera. Ungefär 25-30 procent av årskullarna gick sedan 

vidare till realskolan medan 8-10 procent gick vidare till gymnasiet och endast 3-4 

procent ägnade sig åt universitetsstudier, växlingen till att fortsätta studera på 

läroverken var socialgruppsrelaterade mycket på grund av de höga kostnader som högre 

studier innebar. Idag har vi ett skolsystem där eleverna går fram till att de är 16 år och 

ca 98 procent av årskullarna studerar vidare på gymnasiet och 45 procent av dem 
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studerar sedan vidare på universitet eller högskola. Skolan är en gigantisk verksamhet så 

med lärare och elever handlar det om nästan tre miljoner människor som går till skolan 

varje dag. Persson betonar att utifrån denna bakgrund är det anmärkningsvärt att skolan 

fungerar så väl som den faktiskt gör även om debatten i media ofta använder uttryck 

som att ”det var bättre förr”. Skolan bör förstås i relation till både interna och externa 

processer (a.a). Ända sedan folkskolan infördes och särskilt sedan grundskolan 

upprättades har regleringen av utbildningen diskuterats. Under de senaste två årtiondena 

har konstruktionen för styrningen av utbildningen utsatts för stora förändringar. 

Styrningen som tidigare fokuserat på mål, organisation och processer har utökats med 

ett mer och mer kontrollerande system. Flera olika faktorer har påverkat vilka 

bedömningsmetoder som har skapats och reformerats över tid. Utifrån möjligheten att 

tillgå skriven text, förväntningar på läskunnighet och skrivkunnighet har skolämnen och 

traditioner vuxit fram (Forsberg & Lindberg 2010, s. 24 ).  

 

Forsberg & Lindberg (2010, s. 24-27) noterar att skolans innehåll också är internt 

förknippat med samverkan mellan lärare och elever och de arbetsformer som används. 

Med klassundervisningens införande grundades ett kommunikationsmönster som håller 

än idag. Denna stabilitet bekräftas både nationellt och internationellt. Det traditionella 

mönstret består av att läraren frågar och eleven svarar och läraren bedömer i elevens 

svar det vill säga i vanemässigt förekommande bedömningssituationer. Dit hör även 

elevernas handuppräckning och lärarens val av vem som får tala.  Redan tidigt har 

svenska klassrumsforskare identifierat det klassiska mönstrets turtagning, initiering, 

respons och evaluering. Alla dessa företeelser kan förstås som utveckling anknutna till 

det som idag benämns som normativ bedömning i klassrummet. Nya 

undervisningsmetoder har även resulterat i förändringar inom bedömningspraktiken. 

Den ökande andelen eget arbete medför att lärarnas feedback till eleverna i större 

omfattning blir skriftlig och att eleven senare får ta del av den. Bedömningsmatriser är 

vanligt förekommande och i relation till bedömning finns numera intressanta aspekter 

som handlar om lägesändringar i ansvar mellan lärare och elever. Det krävs i större 

omfattning av eleverna att planera, genomföra, registrera och värdera sitt arbete och till 

sin hjälp har de planerings- eller loggböcker. Det kommer in som nya verktyg i 

bedömningen som innefattar både självvärderande och av läraren utvärderande moment 

som används för både normativ och summativ bedömning. Mätningar, värderingar, 

dokumentation, spridning och användning av information om elevers prestationer har 

varit och är fortfarande en central del för skolans sorteringsfunktion, likaså betygen 

(a.a). 

 

År 1723 blev föräldrar och lärare uttryckligen ansvariga för undervisning av tjänstefolk 

och barn. Kunskaperna och resultaten kontrollerades genom årliga inspektioner som 

genomfördes av präster. Prästen inspekterade var och en av församlingsmedlemmarnas 

läsförmåga och religionskunskap som sedan antecknades i kyrkoregistren. Redan under 

1600- och 1700-talen lagstadgades husförhören och då fanns betygen med. I 

anteckningar från husförhören, infördes betyg i innanläsning, katekeskunskap, begrepp 

och förstånd. Vissa av betygen angav huruvida något var mer eller mindre bra och 

betygsskalan varierade. År 1842 flyttades utbildningen till skolan men familjens och 

kyrkans inflytande över undervisningen fanns fortfarande kvar. Här ersattes prästens 

husförhör av skollärarens läxförhör samt av offentliga förhör som bestämdes av 

skolstyrelsen men genomfördes av prästerna (a.a, s. 23). 
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2.3 Olika betygssystem 

Betygen som kontrollfunktion, informerande, motiverande och vägledande ändamål och 

dess funktion vid särskiljning inom skolan samt vid byte mellan skolformer har livligt 

påpekats. Vid flera tillfällen har betygssystemen avlöst varandra (a.a., s. 28). Under 

1900-talets andra hälft har det funnits tre betygssystem, det absoluta, det relativa och det 

mål- och kunskapsrelaterade betygssystem. 

 

Det absoluta betygssystemet fanns fram till 1960-talet och innebar att en absolut och 

säker kunskap skulle överföras till eleverna. Varje betyg visade på ett visst mått av 

kunskap, dock fanns det mycket få direktiv om vilka krav de olika betygsstegen 

motsvarade vilket innebar att den enskilde läraren var väldigt fri i sin bedömning. Detta 

innebar att olika metoder för betygssättning användes av olika lärare i olika ämnen. Då 

betygen användes som urvalsverktyg vid antagning till realskola, gymnasieskola och 

universitet ökade kraven på att betygen skulle vara ekvivalenta. Eftersom det inte fanns 

några anvisningar som angav vilka kunskapskrav de olika betygsstegen motsvarade 

kritiserades detta betygssystem (Skolverket 2014). 

 

Det relativa, eller grupprelaterande betygssystemet infördes 1 juli 1962 samtidigt som 

införandet av läroplanen för grundskolan Lgr 62. Det relativa betygssystemet grundade 

sig på den matematiska teorin normalfördelning med syfte att på ett metodiskt och 

säkert sätt rangordna eleverna för att på det sättet garantera ett objektivt urval till vidare 

studier. Betygen fördelades efter en femgradig skala där det framgick hur många 

procent av alla elever som skulle inneha ett visst betyg (Skolverket 2014). 

 

Betyg sattes redan på lågstadiet i ämnena svenska, matematik, kristendom, 

hembygdskunskap, musik, gymnastik och i årskurs 3 även slöjd. Därefter sattes betyg i 

fler ämnen i de högre årskurserna. När läroplanen för grundskolan Lgr 69 infördes 

minskade antalet betygstillfällen. Betyg gavs då endast i slutet av vårterminen i årskurs 

3, 6 och 7 samt i slutet av varje termin i årskurs 8 och 9. Även nu gavs fler betyg i de 

högre årskurserna. Betyg i ordning och uppförande upphörde i samband med Lgr 69 

som började gälla läsåret 1970/71(Skolverket 2014). 

 

I samband med införandet av läroplan för grundskolan Lgr 80 övergick man till att sätta 

betyg enbart i åk 8 och 9, både höst- och vårtermin. Betyget på vårterminen skulle gälla 

för hela läsåret och skulle även innefatta det som behandlats under höstterminen.  

Betyget angavs i en femgradig skala med medelbetyg tre. Någon procentsats för de 

olika graderna skulle inte finnas men normalt skulle antalet tvåor och fyror vara fler än 

ettor och femmor i en klass. Som riktningsgivare för betyg tre fanns det standardprov 

som skolorna kunde använda. Det relativa betygssystemet betvivlades och kritiserades.  

Kritiken grundade sig främst på att betygen inte visade något om elevernas verkliga 

kunskaper i ett ämne utan mer hur elevernas kunskap stod i relation till andra elevers. 

Samtidigt som betygssystemet inte heller alltid användes som det var tänkt uppfattades 

det därför som orättvist. En orsak kunde vara att lärare ibland fördelade betyg i 

förhållande till procenttalen i klassen (Skolverket 2014). 

 

Med införandet av läroplanen för grundskolan Lpo 94 infördes det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet som i jämförelse med det grupprelaterade ger bättre 

information om elevers kunskapsutveckling. Skillnaden är att i detta system ska läraren 

bedöma vad eleven kan och kunskaperna ska bedömas i förhållande till de nationella 

kunskapskraven som bestämmer vilka kunskaper eleverna ska ha för olika betyg. 

Betygsskalan G (Godkänt), VG (Väl godkänt), MVG (Mycket väl godkänt) samt inom 
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gymnasieskolan IG (Icke godkänt) användes fram tills nya läroplanen infördes 2011 då 

det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet reformerades och återigen infördes en 

ny betygsskala som används idag. Den skala som används idag sätts utifrån fem 

godkända betyg från E till A, då A är högsta betyg och E betecknar godkända kunskaper 

(Skolverket 2014). 

 

Det har visat sig i kontroller av hur nationella prov rättas och i jämförelser mellan 

nationella prov och betyg att det finns konsekventa skillnader i lärares bedömningar. 

Detta har resulterat i att frågor ställts om lärares kompetens att bedöma elevernas 

kunskap och utveckling. Även lärarnas kapacitet att utforma prov, anordna 

bedömningssituationer och sätta motiverade betyg har ifrågasatts. Det har även skett 

förändringar inom dessa moment i lärarutbildningen (Lundahl & Forsberg 2006, s. 29). 

 

Statens ökade insatser kring betyg på 1990-talets senare del hade olika motiv, 

resultatkontroll, att betygsfrågan skulle kopplas till likvärdighet och det fanns även 

förväntningar av mer pedagogiska slag. Att ett målrelaterat system skulle harmoniera 

mer med målstyrning av skolan och främja ett bättre arbetsklimat i skolan. En 

förutsättning som ansågs viktig i betygsreformen på 1990-talet var att betyg inte skulle 

ha så stor roll i urvalssammanhang. Betygens nya roll skulle snarare vara information 

som riktades till den enskilde eleven och föräldrar om framtida möjligheter eller om det 

fanns behov av extra insatser. Dock visade det sig att urvalsfunktionen fortfarande var 

aktuell och i med detta blev det en fråga om hur likvärdiga och rättvisa betyg är (a.a., s. 

26). 

 

I skolans läroplaner finns inte bara föreskrifter. Där anges även vilka värden som skolan 

ska bidra med, i de senaste läroplanerna har detta uttryckts genom värdegrund. Skolans 

värdegrund ska också genomsyra skolans mål att sträva mot och mål att uppnå. I Lpo 94 

och Lpf 94 handlar det om att stärka det regionala ansvaret för skolans mål och 

utvärderingen av skolans verksamhet. Utvärderingen skulle bidra till att vidga skolans 

resultatbegrepp.  I utvärderingssammanhang skulle betyget nu fungera som resultatmått 

kopplat till mål i läroplanen. Betygen ansågs även kunna ha en mer begränsad och 

positiv funktion för den enskilde eleven. Nu fick kriterier, tolkning och information 

träda fram runt betygsättning och rättvisa och objektivitet fick träda tillbaka.  Det som 

poängterades i det tidiga 1990-talet var att inte införa en nationell utvärdering om man 

riskerade att äventyra det lokala utvecklingsarbetet. För att utvärderingen skulle anses 

valid var följande tre komponenter viktiga: ideologisk validitet, progressiv validitet och 

ämnesvaliditet (a.a., s. 34-35). Dessa tre komponenter utgör tillsammans en 

läroplansvaliditet för den läroplan som höll på att växa fram var valida resultat i denna 

övergripande mening en förutsättning och ett medel för skolans fortsatta utveckling. 

Författarna framhåller att efter det att man i olika utredningar närmat sig insikten om att 

”skolans resultat är mycket mer än enkelt mätbart” blev konsekvensen att man snarare 

hade avgränsat sig än hade försökt att närma sig problemet. Detta har enligt författarna 

gjort att man anpassat läroplanen till de resultat som går att få fram. Skolverket 

organiserades då för att försöka få en läroplansvalid resultatproduktion (a.a). 

 

2.4 Kontrollfunktion i svensk skola 

Betygsättningens primära funktion är selektion enligt Asp-Onsjö (2015, s. 7-15). Betyg 

används som medel till urval för högre utbildning. I den marknadsstyrda skolan har 

konkurrensen hårdnat och betygen kryper ner i de lägre årskurserna. Vidare konstaterar 

hon att bedömning har fått en mer prioriterad position i svensk skola idag genom 

utökade prov och kontrollinsatser, att skolor jämförs med varandra och mäts i olika 
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internationella tester. Dock kan man dra paralleller till en långt driven provkultur som 

riskerar att sänka skolresultaten. Detta kan man se i svenska elevers sjunkande 

studieresultat i de internationella jämförelserna som PISA (a.a). Betyg och bedömning 

används även för att informera föräldrar om elevers prestationer och för att avläsa 

utbildningssystemets utveckling och standard. Det finns en avgörande skillnad från hur 

man tidigare använde sig av elevernas prestationer och skillnaden idag är att elevernas 

resultat även blir ett resultatmått för bedömning av organisationen och systemets 

kvalité. I Sverige finns idag möjlighet för föräldrar att välja skola för sitt barn och 

skolorna använder även elevers resultat för att marknadsföra och locka ”rätt” elever till 

sin skola (Forsberg & Lindberg 2010, s. 37-38).  

 

Under hela 1990-talet har det funnits motsättningar kring stödjande och styrande ansats. 

Det mest framträdande var stegringen av kraven vad det gäller konkretisering, 

precisering och synliggörande och jämförelse av resultat. Dessa resultat har sedan 

rangordnat olika elevgrupper, skolor, skolformer och kommuner, detta i samverkan av 

nationella prov, betyg, lokala och nationella utvärderingar. Lundahl & Forsberg (2006, 

s. 23). Lärarens bedömning och betygsättning har en avgörande betydelse för elevernas 

fortsatta chanser att studera vidare eftersom betyg används som redskap för selektion. 

Resultatet kan öppna eller stänga dörrar för olika utbildningar och karriärer (Forsberg & 

Lindberg 2010, s. 8). 

 

Emanuelsson (2006, s. 49) konstaterar att de utbildningspolitiska kraven i 2000-talets 

början handlade om kunskapskontroll och tidigare insatt specialundervisning. 

Tidigareläggande av betygsättning och mer differentierad betygsättning genom mer 

kravspecificerat urval till gymnasieskolan är exempel på att ” en skola för alla” är på 

väg att avskaffas. Vidare hävdar han att det finns underliggande tankar med utifrån 

ovanstående insatser vilket är att man tidigare och mer effektivt kan göra 

differentierande och anpassade urval av elever till kommande högre studier.  

 

Målet ”en skola för alla” har funnits med i officiella sammanhang sedan 1940-talet, men 

målet har varit svårt att uppnå av olika skäl. Dock menar Emanuelsson att målet ” en 

skola för alla” hotades påtagligt i slutet av 1990-talet. På grund av den fortgående 

decentraliseringen av ansvaret och utvecklingen i skolan. Vidare noterar han att det 

finns fler tecken på ” olika skolor för olika barn” än en gemensam skola för alla barn. 

Det finns nu möjlighet för elever och föräldrar att välja den skola som de tror passar 

bäst för just deras behov. Möjligheten att starta friskolor och specialskolor gör också att 

skillnaderna mellan skolor ökar. Vidare lyfter han att det idag även pågår ett 

”rekryterande” av ”de rätta eleverna ” detta sker genom betygsprofilen skolan söker. 

Idag mäts skolans kvalité på vilket medelbetyg skolans elever har (a.a). 

 

2.5 Sortering  

När skolan lägger fokus på resultat finns det en risk att resultat får större betydelse än 

kunskap. Att läraren formar sin undervisning för att förmedla färdiga kunskaper 

missgynnar de elever som behöver ett aktivt och kreativt lärande. Hur barns och 

ungdomars kunskaper bedöms i skolan är ett ständigt dilemma. Skolan ska vara rättvis 

men betyg och olika former av bedömning bidrar ändå till att alla inte får samma 

möjligheter i samhället (Lundahl 2006, s. 235-238). Korp (2006, s. 260) poängterar att 

konkurrensen mellan skolor och elever har bidragit till en större skillnad mellan ökad 

status och resultatskillnad. Det innebär att elever med höga betyg, högt socialt, kulturellt 

och ekonomiskt kapital samlas i skolor och på program med hög status. Därmed hamnar 

de elever med låga betyg på skolor och program med låg status.Vidare framhåller 
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författaren att konkurrensen om elever, där elevens resultat är viktigast i kombination 

med den ekonomiska resultattilldelningsmodellen kan innebära att skolor blir beroende 

av att kunna rekrytera rätt elever, vilket leder till en betygsinflation. 

 

Emanuelsson (2006, s. 54) noterar att det är ca 20-25 % av eleverna som lämnar 

grundskolan inte uppnår nivån godkänt i något av skolans ämnen. Detta misslyckande 

läggs visserligen i skoldebatter på skolorna men det blir de elever som inte uppnått 

godkänt som får ta de tyngsta konsekvenserna av att de inte räckt till, varit tillräckligt 

normala i relation till skolans förväntningar. Vidare poängterar han att detta är något 

som kunde förutsägas med erfarenhet av det tidigare relativa betygssystemet, då andelen 

som inte skulle nå kunskapskriterierna för godkänd i det nya systemet skulle bli samma 

som för de som fick 1:or och 2:or i det tidigare betygssystemet. Med denna bakgrund 

understryker han att det är allvarligt att ca 20-25% av eleverna får misslyckas i skolan i 

det målrelaterade systemet, då man med tidigare erfarenheter kunde förutsäga att det 

skulle bli så. Vidare ifrågasätter han hur skolan obligatoriskt kräver av barn och 

ungdomar att de ska delta i en verksamhet som leder till att vissa bedöms vara icke 

godkända. Det som bedöms är elevens förutsättningar i stället för deras prestationer, 

vilket ofta sker tidigt under skolgången. Ord som anpassning efter elevens behov är 

enligt Emanuelsson ett sätt att dölja utslagningen. Vidare poängterar han att 

specialundervisningen är fylld av erfarenheter som belyser de svårigheter och 

konsekvenser i segregerade miljöer för de som riskerar att inte bli godkända. Han 

framhåller att det även kan finnas en annan tolkning av urskiljningen mellan elever. Det 

befriar undervisningen för de mer gynnade eleverna att fortsätta med sin utbildning utan 

störningar och risker för hinder. Det kan uttryckas som hot mot den så kallade 

kunskapsstandarden i samhället, utifrån ett elit- och urvals perspektiv. 

 

Emanuelsson (2006, s. 47-48) framhåller att sammanhållning är det som är viktigast och 

nödvändigt för att man ska kunna ta till vara på olikheter individer emellan, det finns 

utvecklingskvaliteter i olikheter som sådana. Vidare lyfter han fram att ett mål med ”en 

skola för alla” är något som utmanar förhållande, behov och villkor som riskerar att 

särskilja medborgare. Dessa kallas ofta annorlunda och avvikande individer. Han 

påpekar att en betygsättning som ska skilja på de som är godkända och de som inte blir 

godkända är exempel på en process inom skolan som tydliggör skillnader mellan 

medborgare. 

 

2.6 Kunskapsmätning  

Den kunskapseffektiva skolan fokuserar på elevers kunskaper och på hur vi kan få en så 
effektiv undervisning som möjligt, där man sedan kan mäta elevens kunskap. Elever i 

svensk skola deltar i olika internationella mätningar som exempelvis Program for 

International Student Assesment (PISA) där man mäter kunskaper i matematik, 

läsförmåga och naturvetenskap. Prov, tester, diagnoser, utvärderingar mäter inte enbart 

den enskilde eleven utan visar även vilken kunskap som anses vara relevant och ska 

prioriteras i skolan framhåller Aspelin & Persson (2011, s. 29-30). Även Forsberg & 

Lindberg (2010, s, 8) framhåller att skolan genom bedömning signalerar vilken kunskap 

som är viktig. Tillsammans med undervisningen och läro- och kursplaner utgör 

värdering och bedömning utbildningens ”message systems” (a.a.).   

 

Vi har gått från en mättradition till en bedömningstradition, vilket enligt Petterson 

(2010, s. 7-8) kan gynna eleverna om det används på ett korrekt sätt. Bedömning kan ha 

en enormt utvecklingspotential för lärandet. Bedömningen ska vara koncentrerad till att 

analysera kunskaper där eleven får konstruktiv återkoppling, där både starka och svaga 
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sidor ska lyftas fram. En annan viktig faktor är att eleverna ska vara delaktiga i 

bedömningen och själva lyfta fram vad de kan och inte kan vilket ökar 

kunskapsutvecklingen. Vidare poängterar hon att det är viktigt att förstå att syftet med 

bedömning är att förbättra undervisningen och lärandet. När läraren bedömer innebär 

det att elevers prestationer värderas utifrån om en prestation uppfyller kriterier eller mål.  

 

I formativ bedömning finns det tre nyckelprocesser: att fastställa var eleven är i sitt 

lärande, vad ska eleven nå och vad behövs för att komma dit, betonar Pettersson (2010, 

s, 7-8). Bedömning kan användas för olika ändamål. Vi kan dra ett likhetstecken mellan 

bedömning och prov men läraren kan också se bedömning som en process som 

innefattar olika steg. I denna process samlar läraren in information för att analysera och 

efter det går man vidare efter tolkning av resultaten (a.a.). I läroplanen kan man utläsa 

att målet är att eleven ”utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa 

egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 

förutsättningarna” (Skolverket 2016, s. 18). Pettersson (2010, s. 7-8) framhåller vikten 

av att kunna ge gensvar till eleven och till sig själv som lärare, detta för att ge 

återkoppling till eleven och för att läraren ska kunna förändra sin undervisning om det 

är relevant (a.a). Att formativ bedömning och bedömning för lärandet har fått så stort 

genomslag är  enligt Lundahl & Tveit (2014, s. 317) för att rättvisa betyg inte uppstår i 

mötet mellan statliga betygskriterier och elevers prestationer. Betyg sätts av lärare som 

bär på egna kunskaper, värderingar och erfarenheter.  

 

En utbredd provkultur styr skolans verksamhet. Den dagliga verksamheten i 

klassrummet är till stor del centrerad kring prov, tester, prestationer och olika mätbara 

kriterier. De nationella proven har över tid tagit ett stort utrymme i den dagliga 

verksamheten enligt Asp-Onsjö & Holm (2014, s. 32) och fältstudier de genomfört visar 

på att eleverna lägger mycket kraft på att koda av hur de ska agera för att nå höga 

resultat. Det visar på att den performativa kulturen uppmuntrar så kallad “fabricering”, 

där eleverna framställer sig på ett visst sätt för att tillmötesgå kraven som ställs i 

undervisnings situationen, vilket är något som uppmuntras av lärarna. Ett sådant 

förhållningssätt till skolan och kunskap riskerar att gynna en instrumentell inställning 

till skolan och lärandet (a.a). 

 

Asp-Onsjö & Holm (2014, s. 31) noterar att de nationella proven har ett flertal 

funktioner, diagnostiskt på individnivå, utvärdera måluppfyllelse nationellt. Ett 

ytterligare argument för de nationella proven är att dessa prov bidrar till likvärdig 

bedömning. Dock framhåller författarna att de nationella proven är både störande och 

styrande moment i skolans verksamhet (a.a). Utgångspunkten med de nationella 

provens funktion är att de ska vara stödjande för en likvärdig betygsättning, inte 

styrande som standardproven tidigare kritiserats för. Kritiken bestod i att 

standardproven kom att styra undervisningen mot det som är enkelt och mätbart. År 

1996 fick skolverket i uppdrag att utforma de nationella proven så att de var stödjande 

och inte styrande för läraren i betygsättningen. Det är kriterierna i kursplanerna som ska 

vara styrande för undervisningen. Dock framhöll utbildningsdepartementet att det kan 

finnas behov av centralt utformade prov för att stödja en likvärdig betygsättning när ett 

nytt system införs. Provens betygsstödjande funktion mot läroplanen förtydligades år 

1997, då provresultat framhölls som ett mått på skolkvalité. Nu betonar regeringen 

vikten av att proven måste anpassas mot läroplanens och kursplanernas kunskapssyn, 

detta för att provdatan ska användas som mått på skolkvalité (Lundahl & Forsberg 

2006, s. 31-32). I skollagen går det att utläsa att resultat på nationella prov är en 

indikation på om en elev är i behov av särskilt stöd  
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§ 5 a Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett 

nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en 

elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att 

en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska 

eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av § 8.  

 

Korp (2006, s. 261) beskriver att syftet med det kriterierelaterade betygssystemet ska 

vara en tydlig koppling mellan betyg och elevers kunskapsstandard. Elever som har 

samma betyg ska besitta samma kunskap, hennes studie pekar på att det detta inte 

stämmer utan att det finns en stor variation i hur lärare hanterar de nationella proven i 

alla led från förberedelse till betygsättning. Exemplevis kan elever godkännas utan att 

nå alla mål i kursen, lärare kan använda sig av beteendekriterier och det finns ibland ett 

motstånd hos läraren mot systemet som inte upplevs legitimt. Det går även att utläsa att 

vissa känner press från sina rektorer att inte underkänna elever. 
 

2.7 Elevers olika förutsättningar 

I skolan är frågan om normalitet en viktig faktor som man bör reflektera över, 

framhåller Gustafsson (2002, s. 27-34). I det vardagliga lärarspråket finns det olika 

uttryck som ”svaga”, ”medel” och ”starka” elever utifrån hur de presterar i olika ämnen. 

Därmed finns det en outtalad föreställning om den ”normala” eleven.  

 

Några av skolans kanske viktigaste uppdrag är att lära eleverna att läsa, skriva och 

lyssna samt att kunna koncentrera sig. Det skrivs mycket i media om att läs- och 

skrivkunnigheten inte är på den nivå som den borde vara efter nio år i grundskolan. Det 

skrivs dock mindre om att kraven har ökat. De ungdomar som förr i tiden slutade skolan 

med bristande kunskaper i läs- och skrivförmåga klarade sig ändå bra i samhället då det 

fanns fler hantverksbetonade yrken. Dessa yrken har idag antingen ändrat karaktär eller 

försvunnit. Gustavsson (2002) tar upp exempel som bilverkstäder som oftast bara 

anställer de som gått fordonsprogrammet på gymnasiet och för att komma in på 

gymnasiet måste du ha godkänt i svenska och engelska. Alltså har kraven på läs- och 

skriv förmågan ökat. Här kopplar han det till hur normaliteten har snävats in, toleransen 

har minskat och fler elever hamnar utanför normaliteten och misslyckas enligt 

Gustafsson (a.a.). Detta konstaterar även Joakim Isaksson (2009) i sin avhandling 

Spänningen mellan normalitet och avvikelse om skolans insatser för elever i behov av 

särskilt stöd. En konsekvens med övergången till den nya uppbyggnaden av kontroll 

blir en tydligare gränsdragning mellan de som uppnår målen och de som inte når målen. 

De sistnämnda klassas som elever i behov av särskilt stöd och i det nya resultatbaserade 

systemet synliggörs lättare de elever som inte når kunskapsmålen. Vidare påpekar 

Isaksson att alla elever inte har samma möjlighet att uppnå en godkänd nivå då 

betygssystemet i sig medför en avgränsning mellan normalitet och avvikelse på 

elevnivå. Betygssystemet kan därav vara en förklaring till att fler elever anses vara i 

behov av särskilt stöd (a.a., s. 23). Isaksson drar paralleller med den tidigare 

formuleringen ”elever med svårigheter/behov av stöd” då svårigheterna betraktades som 

elevens problem (a.a., s. 40). Medan det nya begreppet ”Elever i behov av särskilt stöd” 

som begreppsmening innebär att skolsvårigheterna kan förstås i ett möte mellan eleven 

och omgivningen (a.a., s. 11). Det handlar om att de som blir godkända i dagens 

betygssystem framstår som normala i stället för att det är normalt att bli godkänd (a.a., 

s. 23). I skollagen i kapitel 1 § 4 står det:  
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I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn 

och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 

möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 

elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

 

Även Emanuelsson (2006, s. 55-57) framhåller att det sätt som betygssystemet är 

uppbyggt inte möjliggör för alla elever att uppnå betyget godkänt. All forskning visar på 

att barns och ungdomars lärande inte sker på samma sätt. Alla lär sig inte lika mycket på 

samma tid bara för att de är lika gamla eller vistas i samma undervisningsmiljö. 

Lärandet är ett resultat av processer som är beroende av elevernas olika förutsättningar i 

olika avseenden. Variationen mellan elever i samma ålder är stor och det innebär att 

förväntningar på att barn kan lära sig samma saker på samma tid är orimlig. 

 

I en obligatorisk skola borde en godkänd nivå snarare vara en slags garanti mot 

målsmän och elever. Det skulle innebära att man utgår från elevens förutsättningar av 

skilda slag för lärande och tillägnande. Det kommer då att handla om vad eleven har rätt 

att lära sig och är då utformad olika för olika elever. I  åtgärdsprogram finns principen 

med olika etappmål för eleven men de är utformade för de elever som riskerar att inte 

nå godkändnivån, de elever som bedömts vara i behov av särskilt stöd. Då knyts också 

oftast problemtiken till elevens förutsättningar att kunna tillgodogöra sig den 

undervisning som erbjuds. Vidare framhåller han att om vi ska få en likvärdig skola bör 

det för alla elever finnas olika etappmål som är kopplade till elevernas förutsättningar. 

En likvärdig utbildning kan inte vara en fråga om kvantitativa mått på kunskaper utan 

kvalitet för lärandet. Dock måste det vara väsentligt att variationen blir så liten som 

möjligt för att få en likvärdig utbildning. Vidare framhåller Emanuelsson att eftersom 

elever har olika förutsättningar skiljer sig även elevernas ansträngningar i skolarbetet. 

Vissa elever behöver inte anstränga sig alls medan andra måste anstränga sig oerhört 

mycket. Oftast är det de elever som måste arbeta hårt som också misslyckas att nå 

godkänt och deras ”belöning” blir att de inte blir godkända, vilket leder till lägre 

självvärdering. Att ständigt misslyckas för den elev som trots sin ansträngning i 

skolarbetet ändå inte har de förutsättningar som krävs för att bli godkänd gör att denne 

inte heller kan känna sig delaktig och betydelsefull. När eleven får ett betyg på sin 

prestation eller på sig själv, att han/hon inte duger är sannolikheten stor att denne inte 

känner någon stimulans till fortsatt lärande (a.a). 

 

Emanuelsson (2006, s. 58) framhåller att skolan istället borde värdera elevprestationer 

utifrån den enskilde elevens förutsättningar och godkänna utefter en gedigen insats. 

Vidare poängterar han att i det kunskapsrelaterade betygssystem finns en orimlighet att 

eleverna kommer till skolan som ”ännu icke godkända”. Eleverna bör istället ses som 

godkända och kapabla och att alla har kvaliteter som är utvecklingsbara och att de efter 

hand kan utveckla sin kompetens. 

 

Emanuelsson konstaterar att problemen idag framhålls som individbundna. Det blir 

eleven som har brister på olika sätt, inte passar in eller räcker till vilket leder till att de 

inte godkänns. Enligt Emanuelsson (2006, s. 54) är det specialpedagoger som lyfter 

denna problematik. Även om skolan har ett gemensamt ansvar för skolans elever är det 

specialpedagogen som möter de elever som inte är godkända. Det är därför 

specialpedagoger ser tydligast vilka konsekvenser det blir för de elever som inte blir 

godkända. 

 

Det finns en tendens att prata om skolmogna elever. En sådan elev kan anpassa sig till 

den undervisning som ges i skolan. Om eleven inte uppfyller detta är det ”fel” på eleven 
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eller har inte eleven rätt förutsättningar för det som bjuds i skolan. Emanuelsson 

framhåller att en konsekvens av godkändnivåer i det kunskapsrelaterade betygssystemet 

blir att en del elever kan tänkas behöva längre tid än 9 år i grundskolan de kan också 

komma att behöva att behöva särskilt stöd på olika sätt eftersom de inte hinner bli 

godkända under utsatt tid. Detta medför konsekvenser för den enskilda eleven som i 

systemet inte är skolmogen, eleven blir onormal. Detta blir då även en moralisk - etisk 

problematik för den betygsättande läraren (a.a., s. 53). 

 

3 Syfte 
Vi vill i den här studien försöka förstå och förklara hur bedömning och betyg påverkar 

elever, lärare och synen på kunskap utifrån tidigare forskning inom den svenska skolan. 

 

3.1 Frågeställningar 

Hur påverkar betyg och bedömning eleverna?   

Hur påverkar betyg och bedömning lärarna?   

Hur påverkar betyg och bedömning elever och lärares sätt att se på kunskap? 

 

4 Metod 
I det här avsnittet presenteras val av metod och tillvägagångssätt.   

 

Vi har valt att göra en litteraturstudie, en litteraturstudie innebär att systematisk söka 

och kritiskt granska för att sedan sammanställa litteratur inom det valda området 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wenström 2013).  

 

Den systematiska litteraturstudien bör fokusera på aktuell forskning inom området och 

kan syfta till ledande principer för utbildning och för nya forskningsstudier (a.a). Vi 

insåg att vi att behövde vidga vår syn när vi sökte efter tidigare forskning kring 

betygens betydelse för att kunna få ett helhetsperspektiv inom vår forskningsfråga. 

Att genomföra en systematisk litteraturstudie innebär att man arbetar i olika steg som 

innefattar: 

 

• Motivera varför studien genomförs (problemformulering) 

• Formulera frågor som går att besvara 

• Formulera en plan för litteraturstudien 

• Bestämma sökord och sökstrategi 

• Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga 

rapporter   

• Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 

• Analysera och diskutera resultatet 

• Sammanställa och dra slutsatser.   (Eriksson Barajas, Forsberg & Wenström 2013, s. 

33)  

 

Vi började med att lyssna på föreläsningar och ett program som finns att tillgå på ur.se. 

Vi ville få inspiration och en aktuell överblick över bedömning och betygsättning. Vi 

lyssnade på följande föreläsningar: Christian Lundahls föreläsning Att bedöma lärande 

(2012) Åsa Hirsh Bedömning för lärande och av lärande Forskningsnytt om formativ 

bedömning (2016) samt Nationella prov i grundskolan (2016) Astrid Pettersson 

Bedömning av kunskap (2013). Det program vi lyssnade på var: Lärandets 

idéhistoria:vad är betyg? (2013).   

 

http://ur.se/
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Insamlingen av vår emperi har skett genom sökningar på följande databaser: Libris, 

Artikelsök, Eric, Google Scholar, SwePup med sökorden: elever, bedömning, betyg, 

prov, tester, formativ, kunskapsbedömning, kunskapssyn samt motivation. Vi 

kombinerade sökorden olika för att få fram så mycket relevant material som möjligt. 

Först läste vi vetenskapliga artiklar för att orientera oss inom området. Vidare valde vi 

att läsa abstrakt till olika avhandlingar och därefter valde vi ut den empiri som vi ansåg 

vara relevant för vår forskningsfråga. Under sökningsförfarandet är det viktigt att tala 

om vilka avhandlingar som inkluderats och eventuellt vilka som exkluderats. Därför 

gjorde vi avgränsningar med hjälp av exklusions - och inklusionskriterier. De 

avhandlingar som exkluderats var de som som var för ämnesspecifika, och icke för vår 

studie åldersadekvata samt de som inte innehöll något intervjuvmaterial.  

 

4.1 Val av undersökningsmaterial 

Vi har valt att fokusera på lärare, elever och kunskapssyn eftersom dessa aktörer i 

skolan inverkar på varandra och tillsammans påverkas av bedömningspraktiken i 

skolan. Detta resulterade i att vi valde fyra avhandlingar var av en licentiatavhandling 

som belyste vår forskningsfråga utifrån olika perspektiv:  

 

• En reformerad lärare: Konstruktionen av en professionell och betygsättande 

lärare i skolpolitik och skolpraktik (Larissa Mickwitz 2015) 

• I den betraktades ögon: Ungdomar om bedömning i skolan (Jennie Sivenbring 

2016) 

• Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan (Maj Törnvall  

2001) 

• Man kan aldrig kunna allt om musik – det känns verkligt stort: En pragmatisk 

studie om gymnasieungdomars begreppsliggörande av kunskap och lärande i 

musik (Johan Nyberg 2011) 

 

4.2 Bearbetning  

Efter valet av empiri läste och arbetade vi sedan metodiskt för att känna oss väl insatta i 

materialet. En viktig del av resultatet är elevernas och lärarnas röster, därför har vi 

använt oss av det intervjumaterial som finns i avhandlingarna.  

 

Vi har i vår analys bearbetat vårt resultat fyra gånger. Första gången ringade vi in de 

olika delarna som belyser vårt syfte med studien. Andra omgången fick både 

författarens röst, elever och lärare dela på uppmärksamheten. Tredje omgången tog vi 

bort författarens röst så enbart elever och lärare tydliggjordes. Sista bearbetningen 

skapade vi en mindmap utifrån vårt syfte, där den centrala punkten var : Hur påverkar 

betyg och bedömning de olika aktörerna? Sedan gjorde vi en mindmap runt varje aktör 

där vi drog paralleller från det centrala till de olika aktörerna. Utifrån det sammanställde 

vi det gemensamma hos varje aktör och kom då fram till de olika tematiseringarna. 

 

5 Resultat 
I följande del presenterar vi vårt undersöknings- och empiriska material. 

 

5.1 Vårt undersökningsmaterial 
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5.1.1 En reformerad lärare: Konstruktionen av en professionell och betygsättande 
lärare i skolpolitik och skolpraktik  

En reformerad lärare: Konstruktionen av en professionell och betygsättande lärare i 

skolpolitik och skolpraktik (Larissa Mickwitz 2015, Stockholms Universitet). 

Avhandlingen tar upp en viktig aspekt inom den forskningsfråga vi har valt. Hur 

påverkas lärarna av den nya skolreformen där mätningar och kontroll är vardagen för 

lärare. På vilka villkor agerar en lärare idag, där resultat är måttstock för en likvärdig 

skola. 

 

Larissa Mickwitz är född 1969 och är legitimerad lärare och forskare vid Institutionen 

för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Mickwitzs utgångspunkt som 

lärare och hennes erfarenhet av att sett de förändringarna som skett inom läraryrket som 

genomförts genomåren gjorde att hon valde att framförallt fokusera på betygens 

betydelse i skolverksamheten (se Larsson 2015). 

 

Avhandlingen utgår från Mickwitz iakttagelser av lärarens pedagogiska dilemma i 

samband med den betygsättningens motsägande krav i policy och skolpraktik. En viktig 

utgångspunkt i avhandlingen är att det är läraren fokus riktades på i debatten om 

bristande likvärdighet gällande betyg och betygsättning i svensk skolpolicy. 

 
Avhandlingens syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med avhandlingen är att ”begripliggöra läraren och läraryrkets 

handlingsvillkor utifrån hur läraren konstrueras i skolpolicy och i lärares egna 

berättelser om skolans praktik.”  (Mickwitz 2015, s. 17).  

 

Analysen fokuseras på ”hur en professionell och en betygsättande lärare konstrueras på 
respektive nivå och hur vi kan förstå dessa konstruktioner i relation till varandra.” 
Undersökningen avgränsas av tre reformperioder: decentraliseringen och avregleringen 

av den svenska skolan runt 1990, perioden mellan de två läroplansreformerna 1994 och 

2011 samt av lärarlegitimationsreformen 2011(a.a., s. 24). 

 

Författarens metod 

I avhandlingen representeras fem skolor i Stockholmsområdet skolorna ligger i både 

välmående socioekonomiska områden och mer utsatta socioekonomiska områden. Det 

är sammanlagt 14 lärare som intervjuats, varav tre av lärarna har intervjuats både innan 

och efter de nya läroplansreformen och lärarlegitimationsreformen.   

 

Författaren har genomfört sex stycken fokusgruppintervjuer både innan 

lärarlegitimationen införts och betygssystemet är från IG - MVG och efter. Författaren 

har även bett lärarna att reflektera över ordet betyg i samband med intervjuerna.  

 

Författarens resultat 

Det som undersöks i avhandlingen är hur vi kan förstå läraren och läraruppdraget såväl 

utifrån lärarens perspektiv som utifrån ett skolpolitiskt perspektiv. Det är mötet mellan 

skolpraktik och skolpolitik i ljuset av betygs och läroplansreformer som genomförts 

sedan 1990-talet och lärarlegitimationsreformen som genomfördes 2011 som Mickwitz 

intresserats utav (a.a., s. 57). 

 

I denna avhandling analyseras skolpolitiska texter som bidrar till diskurser om vad 

problemet är i svensk skola och varför den behöver reformeras. Mickwitz tittar på 
”sanningar”, en ”sanning” är att betygen är tecken på måluppfyllelse. Resultat används 
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som mått på skolans kvalité och likvärdighet. Hon belyser ett pedagogiskt dilemma 

mellan att vara professionell betygsättande lärare och att hantera den dagliga 

verksamheten. Lärarna slits mellan att förhålla sig till styrdokument och påtryckningar 

från elever, föräldrar och rektorer som efterfrågar höga betyg. Under 2000-talet har 

betygen fått allt mer fokus i den skolpolitiska debatten och i och med detta lyfts även 

den betygsättande läraren fram i svensk skolpolitik. Det är relationen mellan skolpolitik 

och skolpraktik som lyfts fram i avhandlingen (a.a., s. 15). 

 

Mickwitz konstaterar att läraren under kommunaliseringsreformen fungerade som 

garanti för skolkvalitet medan under 2000-talet blivit mer ifrågasatt och granskad. 

Samtidigt som den svenska skolan har beskrivits som en skola i kris. Lärarens betydelse 

för skolframgång framhålls i de europeiska och i svenska skolpolitiska dokument. Nu 

söks både orsaken och lösningarna till problemen hos läraren. Mickwitz framhåller att 

när lärarens roll framhålls så starkt för elevers skolframgång finns det även risk för att 

det blir lärarens fel när resultaten sjunker i PISA och en högre andel av eleverna inte 

fullföljer gymnasiet. Frågan som hon ställer är hur mycket en lärare kan kompensera för 

svenska skolans förändrande arbetsvillkor och de förändringar som sker i samhället 

(a.a., s. 251). 

 

Mickwitz konstaterar också att likvärdighetsbegreppet har förskjutits från input i skolan 

till elevers måluppfyllelse (a.a., s. 177). I sin analys noterar hon att när policylösningar 

riktas mot läraren konstrueras läraren som den främsta orsaken till problemen och inte 

tidigare skolreformer (a.a., s. 255). Det rätta betyget konstruerats som ett ideal läraren 

kopplar till den professionella läraren, som kan hantera och vill följa det reglerade 

systemet.  

 

Även eleverna upplevs vara mer intresserade av betyget än de formativa skriftliga 

omdömena, vilket då kan upplevas att de är mer intresserade av betyget än lärandet. När 

betyg har så stort fokus, medför det att undervisningen som tidigare gick ut på att träna 

på saker i stället skiftar fokus och nu görs uppgifterna för att de ska betygsättas. Det 

som framkommer är att de nationella proven, betygsättningen, lärarlegitimationens 

betydelse har för stort inflytande över undervisningen och de pedagogiska 

bedömningarna (a.a. 2015). 

 
5.1.2  I den betraktades ögon: Ungdomar om bedömning i skolan 

I den betraktades ögon: Ungdomar om bedömning i skolan (Jennie Sivenbring 2016, 

Göteborgs universitet). Avhandlingen tar upp ett perspektiv som är viktig för vår 

forskningsfråga och det är elevernas perspektiv, hur de påverkas av 

bedömningspraktiken i svensk skola. Avhandlingen synliggör hur styrdokument och 

ständig avtestning av elevernas kunskap gör att eleverna lär sig att navigera i skolan och 

låter sig formas utefter skolans krav. 

  

Sivenbring har tidigare arbetat inom fritidspedagogik och undervisning för yngre åldrar 

samt som specialpedagog i förskola och grundskola. Författarens forskningsintresse 

ligger främst i fältet mellan ungdom och det granskningssamhälle som villkorar vår 

samtid. I avhandlingsarbetet har hon studerat hur ungdomar talar om bedömningar i 

skolan och hur de navigerar utefter dessa. Särskilt fokus riktades mot: subjektsskapande 

processer makt och motstånd och hur bedömning utgör möjlighetsvillkor för hur 

ungdomar kan vara och agera (Johansson 2015). 
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Avhandlingens syfte och frågeställningar  

I denna avhandling är det elever i årskurs 9 som är i fokus och hur eleverna förhåller sig 

till de bedömningarna som görs i skolan. Jennie Sivenbring fokuserar främst på hur 

bedömning villkorar subjektskapande och möjlighetsvillkor för att agera i skolan. De 

mest centrala frågeställningarna i avhandlingen är : 

 

• Vilken betydelse tillskriver eleverna skolan och de formella bedömningar som görs i 

skolan? 

 

• Hur talar eleverna om att bedömningar inverkar på dem? 

 

• Hur navigerar eleverna efter de formella bedömningar som görs i skolan? (Sivenbring 

2016, s.17) 
 

Författarens metod 

Författarens metodval är semistrukturerade intervjuer och fokusgruppintervjuer. Det är 

elever i årskurs 9 som intervjuas, eleverna går på tre olika skolor. Skolorna är strategiskt 

utvalda för att de ska kunna representera olika strukturella villkor baserade på sin 

placering och områdets generella socioekonomiska status. Syftet med detta urval var att 

spegla hur bedömning kan förstås av olika ungdomar. De ungdomar som ingår i studien 

har olika erfarenheter, ursprung, intressen och uppväxt. 

 

 Författarens resultat 

Avhandlingen belyser bedömningsmomentet i skolan, bedömning och betygsättning är 

en myndighetsutövning som ska vila på objektivitet, likvärdighet och rättssäkerhet (a.a., 

s. 163). Det innebär att den betygsättande läraren måste ha ett professionellt kunnande 

och reflektion. Det finns dock inte några enkla samband mellan betygens betydelse och 

kunskapsutveckling enligt Sivenbring, skillnaden är marginell mellan att få eller inte få 
betyg. Betygen befäster elevens självbild, enligt Sivenbring, antingen som en självbild 

som en elev som inte presterar. Likväl som att betyg kan ge en möjlighet att befästa 

självbilden som en av de lyckade i skolan, som kan prestera (a.a., s. 43). 

 

Bedömningar inverkar på eleverna, på vilket sätt de värderar sig själva gentemot 

kriterier de själva inte alltid förstått eller erkänt. De ser sig själva som ansvariga för de 

möjligheter som kan erbjudas och hur det ska hantera och agera i skolsituationer för att 

få tillräckligt höga betyg så de kan konkurrera på skolmarknaden. Detta kallar 

Sivenbring för investeringsmentalitet där eleverna kan utbyta ansträngningar mot betyg. 

En sådan mentalitet uppkommer genom betygssystemet och organiseringen av mätbara 

mål och kriterier. Vidare påpekar Sivenbring att ständigt bli observerad i syfte av att bli 

bedömd gör att eleverna anpassar sig i mötet med olika lärare och de informella 

reglerna som finns i klassrummet. Genom bedömning hamnar eleverna i ett 

beroendeförhållande gentemot sina lärare, det skapas tydliga gränser mellan experter 

och adepter (a.a., s. 223-227). 

Vidare belyser hon att när eleverna finner ”skolspråket” kunskapskraven och vägen att 

nå målet otydligt, använder de sig av mer synliga strategier för att nå bättre bedömning 

och betyg. Därmed blir beteende, uppförande och relationen till läraren ett sätt för 

eleven att nå bättre betyg.  

Sivenbring konstaterar vidare att den individuella utvecklingsplanen inte fungerar som 

ett framåtsyftande pedagogiskt verktyg utan mer som ett kvitto på att läraren gjort sitt 

jobb. Enligt eleven är skriftliga omdömen bra men otillgängliga och där med förlorat 

sitt syfte (a.a., s. 133). 
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Sivenbring framhåller också att ungdomarna i studien inte ifrågasätter hur bedömningar 

har en sorterande funktion inför det framtida gymnasievalet, utan de ser det som ett 

likvärdigt och rättvist instrument för att göra urvalet möjligt. Vidare konstaterar hon att 

bedömning hjälper till att konstruerar idéer om likvärdighet, då det kan ses som att alla 

elever har lika möjligheter att använda sig av det som erbjuds till framtida val som i 

verkligheten är sorterande. I och med detta så läggs ansvaret av framgång hos den 

enskilde eleven (a.a., s. 233). 

 
5.1.3 Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan  

Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan (Maj Törnvall 2001, Malmö 

Högskola, Lärarutbildningen) 

 

Utifrån vår forskningsfråga tar denna avhandling upp två viktiga perspektiv. Lärares och 

elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning i skolan. Både lärare och elever är 

delaktiga i bedömningsprocessen och kunskapsutveckling, därav är båda parters 

uppfattningar viktiga att synliggöra för att få en helhetsbild av bedömningsfenomenet. 

Avhandlingens utgångspunkt är att både lärare och elever är inblandade i bedömning av 

kunskaper och kunskapsutveckling, därför är det av stor betydelse att synliggöra båda 

parters uppfattningar för att det kan hjälpa till att ge en helhetsbild av 

bedömningsfenomenet. Intresset bakom denna undersökning är att visa på 
bedömningsproblematiken inom grundskolan (Törnvall 2001, s.1) 

 

I avhandlingen kan man läsa att redan under de tidiga skolåren verkar 

bedömningsfrekvensen öka. Mängden prov utökas sedan i högstadiet till flera prov i 

veckan. Elever och deras prestationer bedöms från skolstarten i grundskolan fram till 

den dag de slutar den obligatoriska skolan. Bedömningen sker genom läxförhör, prov 

test och diagnoser men även genom lärares iakttagelser och genom elevsamtal. En del 

av direktiven och bedömningsunderlagen kommer från Skolverket. Det är ofta läraren 

själv som sätter ihop sina egna prov då det vanligtvis är fritt för läraren att använda de 

flesta underlag (a.a., s. 14-15). Lärare motiverar olika bedömningsmetoder beroende på 
syfte, därav används skriftliga och lätt mätbara prov i stor utsträckning (a.a., s. 1). 

 
Avhandlingens syfte och frågeställningar 

Avhandlingens övergripande syfte är att ta reda på både lärares och elevers 

uppfattningar och upplevelser av bedömning i skolan. Avhandlingen har även ett syfte 

att visa elevers reaktioner samt göra granskningar med hänsyn till detta, för att vara ett 

led i skolans insatser av elevens totala utveckling (a.a., s. 16-17). 

 

Författarens metod 

Författarens intresse är att ta reda på hur elever i skolan upplever och uppfattar den 

bedömning som sker. På grund av elevernas ålder som är 7-16 år valde hon 

fenomenografisk intervju som metod. 42 elever intervjuades, varav 16 elever på 
lågstadiet, 14 elever på mellanstadiet och 12 elever på högstadiet. Genom grounded 

theory-metoden som är en form av öppen kodning har intervjudatan brutits ner i delar 

som jämförts och analyserats. Valet av intervjupersoner genomfördes utifrån lärarnas 

uppskattning av sina elever utifrån ”låg-mellan och högpresterande” och samma för de 

olika stadierna med motivering att det skulle finnas alla kategorier representerade med 

samma fördelning som i en ”normalklass” (a.a., s. 80- 105). 
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För att undersöka lärares uppfattningar valde hon att göra enkätundersökning. Eftersom 

hon önskade att få lärare från hela landet att delta och även för att samtliga skolår skulle 

vara representerade för att kunna utröna om bedömningsförfarandet skiljer sig inom 

olika åldrar. Slumpmässigt valdes lärare sporadiskt ut från hela landet, med avsikten att 

lärarna skulle hämtas från olika skolor inom grundskolans alla stadier samt från olika 

kommuner med olika storlek. Det resulterade i att 12 skolor och 270 lärare deltog i 

enkätundersökningen (a.a., s. 103). Utifrån svaren bildades fyra huvudkategorier 

angående syftet med bedömning enligt följande: 

 

1. Undervisningsrelaterade 

2. Elevrelaterade 

3. Föräldrarelaterade 

4. Resultatrelaterade (Törnvall 2001, s. 106) 

 

Författarens resultat 

Törnvall konstaterar att samhällsutvecklingen med förändrad kunskapssyn och ändrade 

behov har resulterat i att krav om bedömningar av elever har förändrats. Det ställs krav 

på elever att kunna ha förmågan att använda och utveckla sina kunskaper. Skolans mål 

är att eleven utvecklar förmågor som att förstå, tillämpa, tolka och analysera. Lärarna är 

medvetna om att dessa förmågor inte är överensstämmande med bedömningar som 

endast görs på faktakunskaper - och färdighetsprov. Lärarna arbetar enligt sedvanliga 

provmodeller men upplever samtidigt press från bl.a. läroplanen, ändrad kunskapssyn 

och ändrade behov att förändra sin bedömning, vilket innebär att de ser 

bedömningsproblematiken som ett konfliktområde. Törnvall betonar att lärare upplever 

ett behov av subjektiva bedömningar av elevens hela kompetens, men hur man går till 

väga upplevs i avhandlingens undersökning som ett problem (a.a., s. 159-160). 

 

I avhandlingen presenteras att elevernas tankar är överensstämmande med lärarnas syn 

på bedömning i många avseenden. Lärarna ser provresultat och annan bedömning som 

kunskapskontroll och underlag för betyg samt som stöd för vidare undervisning. 

Törnvall framhåller att lärarnas syfte är att stärka elevernas självkänsla genom 

kunskapsutveckling och förmåga. Men trots att många lärare anser att det är uppenbart 

att en stor grupp elever, särskilt de svaga är ängsliga inför bedömningar och prov så 
fortsätter man i stor omfattning med den formen av bedömning (a.a., s. 153) 

 
Törnvall påpekar att det finns en problematik som på riksnivå måste lyftas fram, en 

konstruktiv kommunikation där lärare öppet kan diskutera olika möjligheter när det 

gäller bedömning. Hon konstaterar att det många gånger verkar som om lärare är 

ensamma kring sina funderingar gällande bedömning. Lärare måste erbjudas tid att 

utveckla sin kompetens kring bedömning sammankopplat med undervisning och 

elevutveckling. Då syftar Törnvall på ordentligt med tid inte enbart några få 
studiedagar, vilket ofta förekommer. Det är ett stort ansvar lärare har vid bedömning av 

sina elever, en felaktig bedömning kan vara avgörande för en elevs framtid. Vidare 

framhåller hon att det även är viktigt att förankra tillvägagångssättet gällande 

bedömning hos elever och föräldrar (a.a., s.174). 

 

I avhandlingen framgår att den vanligaste uppfattningen bland elever om varför man 

bedöms i skolan är en blandning av tanken att kunskap ska kontrolleras och att läraren 

vill veta vad eleven lärt sig för att eleven i sin tur ska få kunskap om sitt kunnande. De 

flesta elever accepterar skriftliga prov på grund av att deras uppfattning är att prov 

uppmuntrar dem att lära sig mer och att det i längden resulterar i höga betyg (a.a., s. 1). 
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Vidare framgår det att elever på högstadiet upplever det extra påfrestande och känner en 

prestationsängslan när de under vissa perioder har flera prov under en vecka och inte 

hinner läsa på ordentligt. Både hög och lågpresterande elever känner oro och stress 

kring provsituationer men lärares uppfattning är det framförallt är de svagpresterande 

eleverna som är oroliga. Lärares uppfattning är att även elevernas självkänsla påverkas 

av misslyckanden vid skriftliga prov medan eleverna själva anser att de inte känner 

obehag vid lärares subjektiva bedömning (a.a., s. 1). 

 

En del lärare är även av den meningen att elever inte opponerar sig mot att bli bedömda 

genom muntliga och skriftliga läxförhör, regelbundna prov och diagnostiska tester, utan 

uppfattar att de ser det som ett sporrande inslag av den dagliga undervisningen. Endast 

på högstadiet nämner några få lärare att deras upplevelse är att prov och bedömningar 

inte alls påverkar eleverna känslomässigt (a.a., s.112). Samtidigt visar Törnvalls studie 

att eleverna på högstadiet fler gånger kommer med kritik mot prov i samband med 

bedömning än vad lärarna gör. Hon ser det dock inte som motsättningar mellan elever 

och lärare utan upplever att eleverna vill ha prov i någon form för att få en rättvis 

bedömning och för sitt framtida lärande och studerande (a.a., s. 113). 

 
5.1.4 Man kan aldrig kunna allt om musik – det känns verkligt stort: En 
pragmatisk studie om gymnasieungdomars begreppsliggörande av kunskap och 
lärande i musik 

Man kan aldrig kunna allt om musik – det känns verkligt stort: En pragmatisk studie om 

gymnasieungdomars begreppsliggörande av kunskap och lärande i musik (Johan 

Nyberg 2011, Stockholms Universitet). Denna licentiatavhandling tar upp hur elever ser 

på kunskap och lärande när det gäller musik i skolan, samt förståelsen för hur elever 

uppfattar lärandet och skolan som lärmiljö. En viktigt ingång i vår forskningsfråga, som 

vi tolkar det, hur påverkas kunskapssynen i skolmiljön. 

 

Johan Nyberg är född i Stockholm 1970 och är musiklärare med erfarenhet mestadels 

från gymnasiet och det estetiska programmet med inriktning musik, han är även 

frilansande musiker. Parallellt med sitt arbete har han även bedrivit forskning inom 

musikpedagogik vilket resulterade i denna studie. Anledningen till Nyberg sökte sig till 

en forskarutbildning var att han under sin tid som lärare på gymnasiet, både som mentor 

och i undervisningen ofta mött elever som uttryckt skiljaktighet mellan det de kopplar 

ihop med musik i vardagen och det de förväntas åstadkomma inom skolämnet musik. 

Som ett resultat av detta har eleverna av olika orsaker haft svårt att se sambandet mellan 

ett teoretiserande och reflekterande förhållningssätt till lärande i musik i skolan och 

även se kopplingen till musikutövandet utanför skolan. Nybergs lösning för att kunna 

möta eleverna i deras skolvardag är att försöka tolka och begripa deras erfarenheter 

samt lära sig mer om vad det är som påverkar och hur de ser på sitt lärande (Nyberg 

2011, s. 12). 

 

Innehållet i ämnet musik på gymnasiets estetiska program styrs av läroplan, kursplaner 

och betygskriterier vilket innebär att lärare som professionella yrkesutövare måste 

kompensera det uppdrag de är tilldelade och det uppdrag som följer med professionen, 

styrdokumentens ramar, elevernas önskningar samt mål och förutsättningar. Lärare 

befinner sig alltid i en maktposition vilket de bör uppmärksamma gentemot sina elever 

när det handlar om undervisning, ålder, erfarenhet och deras ålagda uppdrag. Eleverna 

är ansvariga för sitt eget lärande på ett annat sätt än tidigare på grund av frivilligheten 

att gå i gymnasiet. Skolans uppdrag blir att göra det möjligt för eleverna att få möjlighet 
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att upptäcka redskap för att genomföra detta ansvarstagande och på det sättet sig själva. 

Författaren ser undervisning på gymnasiet som en relation mellan lärare, elev och 

institution/uppdrag, en relation som cirkulerar kring ett ämne (a.a., s. 15). 
 

Avhandlingens syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att hitta och klargöra vägar till elevers musikaliska lärande. 

Utifrån ett pragmatiskt flexibelt perspektiv är avsikten att utveckla kunskap om 

elevernas uppfattning och begreppsliggörande av musikaliskt lärande. Detta genom en 

kvalitativ studie, där eleverna själva får komma till tals (a.a., s. 16-17). 

 

Studien belyser att det råder brist på forskning om relationen mellan undervisning och 

elevers lärande och att orsaken beror på att det i första hand läggs fokus på lärares 

handlingar snarare än på elevers behållning av undervisningen. En önskan med 

licavhandlingen är därför att resultatet ska vara till hjälp för undervisande lärare och 

andra aktiva inom skolfrågor samt att bidra till en insikt om hur elever ser på kunskap 

och lärande när det gäller musik i skolan. Ett annat perspektiv är att ge läsare möjlighet 

att förstå hur elever uppfattar lärande samt skolan som lärmiljö (a.a., s. 16). 

 

Författarens metod 

Studien är uppdelad i två delar, en enkät samt en uppföljning av enkäterna i form av 

fokusgruppintervjuer. Informantgruppen är 32 elever på det estetiska programmet med 

musikinriktning (a.a., s.63). Eleverna som varit delaktiga i studien kommer från fyra 

olika skolor, både inom den kommunala och fristående sektorn, från två olika 

kommuner i närheten av ett storstadsområde (a.a., s. 80). 

 

En viktig betingelse för enkät- och intervjustudien är hur kunskapsbildning i skolans 

musikundervisning skiljer sig från det som sker i fritidens musiklärande. Eleverna 

uttrycker att det är viktigt att veta vad man bör kunna i musik och att skolans 

musikundervisning ger utrymme för detta via lärares undervisning och skolans 

styrdokument. Betygskriterier och diskussioner om måluppfyllelse visar vad elever bör 

kunna i ett ämne. Eleverna diskuterar skillnader mellan fritidens och skolans 

kunskapsbildning. På fritiden spelar man men i skolan ges ett bredare perspektiv på 
kunskap och lärande i musik (a.a. 2011). 

 

Studiens resultat är uppdelat i två delar, del ett en dialog som innehåller resultatet av 

den narrativa analysen av det empiriska materialet. Del två är en sammanfattande analys 

och problematisering av resultaten som sedan leder till studiens diskussion (a.a., s. 93). 

 

Författarens resultat 

Eleverna i studien skiljer på tre olika kunskapsformer inom musiken, teoretisk och 

praktisk kunskap samt uttryck/känsla. Dessa tre kunskapsformer måste interagera för att 

man ska kunna bli en kunnig och skicklig musikutövare. Teorin måste enligt eleverna 

praktiseras genom övningar och den praktiska kunskapen kan i sin tur utvecklas genom 

musikens teori. Genom att lyssna på musik och genom övning uppnås enligt eleverna 

känslan i uttryck och komposition. Vidare uttrycker eleverna att det är viktigt att få visa 

sitt instrument och sin färdighet (a.a. 2011). 

 

I avhandlingens analys framstår läraren som en nyckelperson, en person som kan vara 

avgörande för att lärande sker. Det krävs att läraren har goda kunskaper, både teoretiskt 

och praktiskt men även förmåga att ge uttryck åt känslan i ämnet samt en förmåga att 

omsätta alla dessa kunskapsdelar i sin undervisning. Det innebär även att läraren 
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behöver ha social kompetens och ha en god förmåga att förstå var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt och kan leda en konstruktiv dialog kring detta med sina elever (a.a., s. 

122) 

 

Det framkommer även i studien att eleverna anser att det är viktigt att få veta hur ”man 

ligger till” så att man om det krävs kan förbättra sig. Förutom en jämnvikt mellan 

återkoppling från läraren anser eleverna att det är av stor betydelse att känna till målen 

för lärandet samt vad eleven förväntas kunna.  Det kräver en tydlighet från lärarna men 

även att de som läraren interagerar med känner till målen. Ett meningsfullt lärande 

enligt de elever som deltagit i avhandlingens studie kan skapas både utifrån det egna 

intresset men även genom yttre krav som ställs på eleverna om vad de ”bör kunna”. 

Samtidigt visar analysen i studien att eleverna är överens om att trots att elever når 

högsta kunskapsnivån så går det aldrig att bli fullärd inom ämnet musik (a.a., s. 108-

111). 
 

Nyberg har i sin studie kommit fram till att när det handlar om gymnasieungdomars 

begreppsliggörande av kunskap och lärande i musik, anses beröm vara viktig för 

lärandet. Vidare framgår det i studien att läraren är en nyckelfunktion för lärandet i 

skolan. Det är viktigt att läraren innehar både teoretiskt och praktiskt goda kunskaper 

samtidigt som även förmågan att visa uttryck och känsla i sitt ämne anses vara av stor 

betydelse. Nyberg belyser även vikten av att läraren för en dialog med sina elever. 

Särskilt om det uppstår ett motstånd i en lärandesituation och vad orsaken till det kan 

betyda. Om läraren inte har en dialog med eleven i den situationen kan det resultera i att 

eleven väljer ett sätt att försöka finna en enklare väg att gå. Därför betonar han att det är 

viktigt att tänka på hur kommunikationen mellan lärare och elever blir verklighet och 

vad den har inverkan på. Det framgår även i hans studie att eleverna anser att när det 

handlar om intresset för ämnet, handlar det både om lärare och elever. Om lärare 

uppfattas som intresserade av sina elever, sitt ämne och sin undervisning så kan det 

betyda att en elev som av olika anledningar visat ett motstånd till att lära i stället får lust 

att lära (a.a. 2011). 

 

5.2 Tematiserat material från valda avhandlingar  

I följande del presenterar vi vårt tematiserade empiriska material. 

 
5.2.1 Likvärdighet 

Lärarna i Mickwitz avhandling beskriver sin verksamhet som en betygsättande praktik 

där det finns förväntningar och krav på att sätta höga betyg både från elever, lärare och 

ledning. Betygens betydelse för eleven och ledningen genomsyrar verksamheten. 

 
Mats: Jag tycker att vi har haft ett litet betygsrace här också, även om inte 

någon rektor har gått in och ändrat någonting, man har hela tiden känt piskan 

att: förförra årets nior hade det här medlet, förra årets nior hade lite högre, i 

år ska vi se att det blir ännu lite högre och så har det varit de senaste fem-sex 

åren här att det har varit en självklarhet att vi hela tiden ska höja resultaten 

och det gör ju att man känner piskan och jag tror att många känner jag måste 

sätta högre betyg nu för att vi måste slå den förra klassen annars blir rektor 

ledsen.  

[De andra instämmer]  

Sara: Men, jag känner, jag gör inte det.  

Övriga: Neej  

Rebecka: Men jag tror att det är lätt att, alltså, en del kanske tänker jag får 

inte min lön, blir drabbad, alltså man ligger risigt till…  
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Sara: Ja, för det där är ju lite, att resultatet ska va…  
Rebecka: Resultatstyrt på något sätt.  

Sara: Ja, man ska få typ som lite högre lön när man lyckas höja …”  
(Mickwitz 2015, s 213) 

 

Det går även att utläsa hur utvecklingsarbetet på skolan fokuserar på betyg och 

meritvärde. Här uttrycker en lärare sig om hur betygen får stort fokus på skolan. 

 
Nu har jag ju jobbat som lärare i över tjugo år och jag håller med om att jag 

tycker att fokus på betygen har bara blivit större och större under de här åren 

som jag har liksom jobbat på skolan. Och det är mycket mer. I början så var 

det här ett individuellt projekt. Jag höll på och satte mina betyg själv, men 

nu har det verkligen lyfts upp att vi på konferenserna tillsammans med vår 

rektor. Då visar man betygsstatistiken, alltså man går igenom den här 

preliminära betygsstatistiken mot slutet av terminen. […] Man ska kunna i 

samtal med rektor ha strategier för hur man ska kunna höja meritvärdet. Det 

är på skolan så har man ju formulerat som skolans mål att vi hela tiden ska 

höja vårt meritvärde att det är liksom en… Alltså det man tänker det är 

kvalitet, så att om vi tidigare haft så ska vi sen ha. Helena Sjöskolan (a.a., s. 

211) 

 

Lärare i nedanstående citat belyser problemtiken mellan elevernas kunskapsnivå i 

relations till betygens likvärdighet. 

 
Just när jag hör betyg då kommer också hela den här liksom problemfloran, 

för en. Både då när det gäller vissa enskilda elever och sen kan man fundera 

på hur man själv sätter det i relation till andra. Just 

likvärdighetsproblematiken alltså. Jag tror verkligen inte att det vi kommer 

att kunna sätta… Jag tror inte på systemet att man kan sätta helt likvärdiga 

betyg. Så! Så att det är en möjlighet men det är mycket problem också 
förknippat med betyg. Helena Sjöskolan (a.a., s. 212) 

 
Man kan ju bli förvånad ibland när man läser vad någon skola ute i, var det 

Rågsved, som hade väldigt många invandrarbarn där alla var godkända. Och 

de höjdes till… De fick något pris. Och då blir jag nyfiken. Hur farao bär de 

sig åt? Hur har de lyckats få dem godkända i alla ämnen? Då har de inte 

varit länge i Sverige. Då känner jag såhär, det där skulle jag vilja studera, 

titta. För det är fantastiskt om det är så. Lena, Bäckskolan                                                                            

(a.a., s. 212) 

 

I nedanstående citat kan man utläsa att en lärare är medveten om att hon sätter för höga 

betyg men hon ser samtidigt inget problem med det för hon hänvisar till att andra lärare 

sätter för höga betyg och hon vill inte att hennes elever ska bli drabbade. 

 
Jag vet inte. Jag tycker att det är så tröttsamt allt det här med betyg hit och 

betyg dit. Jag har ingen aning. Jag tycker inte vi sätter för låga betyg. Jag 

tycker vi sätter för höga betyg. Men det kan man ju inte gå ut med. Jag 

känner själv att jag sätter för höga betyg. Men det gör jag ju för mina elever 

får ju inte missa något. För mina elever är fan inte sämre än några andra. 

[…] Jag menar om jag har en klass som jag vet är duktig och så sätter jag en 

nivå som jag tycker är rimlig. Och så ser jag då att andra sätter mycket, 

mycket högre betyg. Då måste jag ju höja mina.  

Lena, Bäck-skolan (a.a., s. 213) 
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I Mickwitz  avhandling beskriver en lärare om hur han hellre godkänner än underkänner 

en elev. De väljer att frångå det reglerade systemet om syftet är att inte stänga ute 

eleven från framtida studier.  

 
Ja, nu pratar jag i nian, jag skulle tänka mig att, om jag ser att, ja hon 

kommer och nå det målet. Hon når det inte nu men hon kommer och nå det. 

Jag ser ingen som helst oro för att hans eller hennes gymnasiestudier. Så då 
skulle jag kunna tänka mig att sätta ett G för att de ska slippa IV […] Men 

däremot skulle jag inte sätta ett, om det står och väger mellan G och VG, och 

jag känner, men det är en liten bit kvar, men hon kommer förmodligen och 

nu upp… Men just för att det är liksom, det är ett år extra i skolan som det 

gäller här då, då skulle jag mycket väl kunna tänka mig att, om jag är 

övertygad om att med den här elevens intresse och ambition och den 

utveckling jag sett hittills så då skulle jag göra det.  

Mats, Havskolan (a.a., s. 210) 

 

I nedanstående citat kan man utläsa att lärarens erfarenhet går före den formella 

betygsättningen. 

 
Eva: Det man var rädd för var ju en A-elev som hade någonting på E. Då 
skulle man ju sätta D.  

Lena: Men vad hände? Man fixade ju till det. [Skratt från övriga] Det är ju 

det man gör. Man är ju inte dum, om man ser sina resultat så upptäcker man, 

hoppsan, det här stämmer ju faktiskt inte. Det här är ju inte en sån elev. Det 

har ju med erfarenheten att göra. Man känner ju i ryggmärgen att, nej men 

det här ger fel bild, för så där kan det inte bli, det kan inte bli så att den här 

eleven ska ha D när den är så himla duktig i det här, den ska ju ha ett C 

minst. Så då fixar man ju till det. Det måste man ju göra. (a.a., s. 225) 

 

Betyget får större betydelse än vad kunskaper har enligt läraren i nedanstående citat: 

 
Eva: Om man säger som föräldrar tänker så tänker de ju… så blir det ju en 

konflikt om man sätter barnen här. Till exempel så får de jättebra kunskaper 

men kanske inte så höga betyg som de hade kunnat få på andra skolor. Så 
tänker de. Men ska de då sätta barnen i en annan skola där de får högre betyg 

men klarar sig sämre på gymnasiet. Ett jättekonstigt val. Men å andra sidan 

kanske de inte kommer in på den gymnasielinje de vill om de går här. (a.a., 

s. 209)  

 

Sivenbring noterar att elever ser på meritvärde och intagningspoäng som ett tecken för 

att skolan de söker har hög kvalité på sin undervisning. 

 
Almira: Ah… alltså det är en sån skola som alla kommer in på… det låter 

inte så bra om man säger alltså jag går på xx-skolan… så men egentligen så 
kanske det inte ska spela så stor roll om man går samma program, alltså 
samhäll här eller där eller omvårdnad här eller där… vad fan spelar det för 

roll egentligen? Men folk är konstiga… jag vet att de snackar så.. speciellt 

på xx-skolan alltså de är så jävla coola och bara ”de på xx-skolan är som 

dräggen” men jag tänker inte så…(Sivenbring 2016, s. 133) 

 

Törnvall uppmärksammar i sin avhandling att lärare har en uppfattning att de 

lågpresterande eller som det även uttrycks ”svaga eleverna” är mest ängsliga inför 

provsituationer. Vidare upplever många lärare att de elever som beskrivs som duktiga 

endast har positiva känslor i samma situation. En anledning att ”kategorin” 
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”lågpresterande" elever tycks vara mer oroliga är att dessa elever nästan aldrig lyckas 

uppnå ett provresultat som de känner sig nöjda med oavsett hur mycket de anstränger 

sig, vilket innebär att de blir missnöjda med sig själva. En lågstadielärare uttalar 

följande:  

 
De svagpresterande upplever det som jobbigt. De flesta begåvade upplever 

det som positivt. (Törnvall 2001, s. 113)  

 

En annan lärare på lågstadiet säger följande: 

 
Många elever tycker det är spännande och roligt. De som jämt misslyckas 

uppskattar det inte lika mycket. (a.a., s. 113) 

 

I Nybergs studie visar resultatet att eleverna anser att alla inte har samma förutsättningar 

för att nå de högsta kunskapsnivåerna vilket innebär att läraren måste vara noga med att 

inte ha sådana förväntningar. Om dessa förväntningar finns så kan det uppfattas som om 

det behövs ett ”övernaturligt”  lärande för att målsättningen för kursen ska kunna 

förverkligas. Det musikaliska lärandet beskrivs av eleverna som individuellt och att alla 

har olika sätt att lära och att det individuella även anses som meningsfullt vilket en elev 

på gymnasiet  uttalar i följande citat: 

 
Elev…Man måste få beröm samtidigt som man får reda på om något kan bli 

bättre. I alla ämnen måste man få reda på hur man ligger till så att man kan 

förbättra sig om det behövs. Det måste finnas en balans mellan positivt och 

negativt och att alla vet målen, vad man bör kunna. Att det är tydligt. Och att 

man utifrån det kan sikta in sig på vilket betyg man vill ha. Då gäller det 

också att läraren har koll på vilken nivå eleven ligger på, och inte sätter 

ribban för alla vid de duktigaste eleverna, att det liksom blir MVG som är 

”mallen” som gäller för alla. Alla kanske inte kan nå alla nivå er, så ett 

läxförhör till exempel som innehåller det man bör kunna, ska ligga på en sån 

nivå att alla kan klara det även om de behöver kämpa lite. Att det inte blir, 

och känns som, att man behöver nåt magiskt sätt för att kunna ta sig dit. 

(Nyberg 2011, s. 108) 

 

Här framgår enligt citatet att läraren bör ha förmågan att driva en konstruktiv dialog 

med eleverna samt ha förståelse för vilken kunskapsnivå de befinner sig på. Förutom en 

harmoni mellan positiv och negativ återkoppling anses det vara av stor vikt att eleven, 

läraren men även de som eleven interagerar med känner till lärandemålen. 

 

I nedanstående citat kan man utläsa hur eleven beskriver att arbetet i skolan kan vara 

olika betungade beroende vilka förutsättningar man har. Eleven beskriver, tidspress, 

tidigare erfarenhet och intresse.  
 

Ja, det finns ju kurser alla inte alls tycker passar, gillar eller fattar varför man 

ska ha, olika beroende på vem det är. Och för en som har långa resvägar som 

tar mycket tid, och får saker att göra som man tycker är onödiga eller redan 

kan men måste visa igen att man kan genom läxor och alltså inte på skoltid, 

då kan jag förstå att det kan kännas jobbigt. Samtidigt är det en 

inställningsfråga: man kan ju anta att man har nytta av saker längre fram, 

och bara göra dem. Vissa tycker det tråkigt och onödigt med musikhistoria, 

medan andra inte tycker att det gör en sämre som musiker direkt, att känna 

till musikens ursprung. Men om det tar tid från att kunna öva, eller ha fler 

musiklektioner så… Sen kan det ju vara så att man inte känner att man kan 

ha nytta av dem just då när man läser dem – i eller utanför skolan – eller om 
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man bara får sitta av tiden på en lektion fast man redan kan. Samma sak där, 

det kan bli jobbigt. Även om man alltid kan lära sig nya saker så blir det trist 

för den som redan kan, och stressigt för den som ännu inte kan om de 

hamnar i samma grupp. (a.a., s. 112) 

 

Det är enligt eleven i citatet viktigt att få feedback på vad man kan förbättra, men att 

inte läraren lägger ribban på en för hög nivå utan att alla ska kunna känna att de kan 

utvecklas. Det innebär enligt eleven att läraren har koll på vilken nivå eleven är. 

 
5.2.2 Kunskapssyn 

När lärare diskuterar läraruppdraget placeras det i motsats till betyg något som främst 

uttrycks genom prioritering av tid och lust att lära. Det finns en motsättning mellan 

betyg och lärande, eleverna vågar inte misslyckas och detta påverkar undervisningen, en 

pedagogisk förlust enligt Mickwitz. Vidare framhåller hon att den betygsättande 

praktiken handlar om att följa formella regleringar i det pedagogiska arbetet. Den 

pedagogiska verksamheten genomsyras av betyg och detta står i vägen för läraren att 

bedriva den typ av undervisning de vill. I nedanstående citat beskrivs hur lärarna känner 

en frustration kring betygsättningen och hur det påverkar undervisningen. 

 
Pia: Jag kan tycka att det är rätt jobbigt att sätta betyg. Alltså det tar tid, det 

är påfrestande och jag kan tycka att det är jobbigt att betyg i sexan, sjuan. 

Det tycker jag, det tycker jag fortfarande, och det tyckte jag innan dom 

införde det. Åttan, nian räcker jättebra. För jag kan tycka att i sexan och 

sjuan så… Tidigare så har man gjort saker för att träna på saker, nu gör vi 

saker och nu måste jag sätta betyg på dom. Jag tycker man tappar den här 

tränings… ”Ja, det är okej om vi stryker ett streck, vi gör det igen sen.” 

(Mickwitz 2015, s. 189) 

  

Clara: För dom, varje lektion: Betygsätter du det här? Betygsätter du det 

här? Betygsätter du det här? Säger man nej, då blev det inte så viktigt. Och 

träningen har helt försvunnit ur deras agenda.(a.a., s. 189) 

 

Lärarna i Mickwitz avhandling uttrycker att nationella prov kan vara bra utifrån 

likvärdighets synpunkt  och att nationella proven styrker den egna betygsättningen. Men 

det som ifrågasätts är vad proven egentligen mäter och hur lärarna ska anpassa deras 

egna betygsättningen efter provresultaten. 

 
Nä för vi, om vi ska sätta betyg efter nationella proven… Alltså att det 

betyget som dom får på nationella provet ska dom få i slutbetyg. Varför har 

vi då betyg i åttan, innan tre gånger? [övriga instämmer] Då kan man ju bara 

använda all den tiden till att träna, träna, träna exakt på såna uppgifter som 

är på nationella provet och skita i allt annat. Om man ska sätta efter det. Och 

sedan kan ju dom ha en dålig dag. Jag tycker det känns jättekonstigt att dom 

säger att det ska vara som nationella provet. 

Eva, Bäckskolan (a.a., s. 202)  

 

Sivenbring ställer frågan till en elev om vilka kunskaper som är viktiga i skolan svarar 

eleven: 

 
Vilka kunskaper? Det är väldigt olika på lektioner men… Jag tror att det är 

viktigt att ha kunskaper… Att lära sig rätt saker… att kunna sålla 

information, lära sig rätt information. Alltså och man, att kunna känna 

lärarna, veta vad de lägger upp på proven. /…/ ja, jag tror nästan att det är 

viktigare än att kunna allt, det är viktigare att kunna rätt saker. 
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/Varg (Sivenbring 2016, s. 141) 

 

Här nedan kan man se att det är betygen eleven vill åt 

 

/Daniel: Mm betygen är väl till för slutpoängen så att man kan komma in på 
en gymnasieskola, betygen – definitivt viktigast…(Jennie: för att de…). Ja 

det är ju… vad ska jag säga, betygen är… om jag vill komma in på en skola 

med 200 poäng så krävs ju det för att jag ska kunna komma in därför är 

betygen de viktiga.// (a.a., s. 131) 

 

 

Lärarna berättar inte alltid direkt om de känslomässiga upplevelser vid 

bedömningssituationer som visar sig hos eleverna i studien, utan mera att elever 

uppfattar prov som en del av skolvardagen och accepterar bedömningssituationen.  

 
De är så vana vid provsituationen att de inte upplever den så speciellt. 

Lärare lågstadiet (Törnvall 2001, s. 112) 

 

Eleverna utrycker även att de upplever en tidspress och stress i provsammanhangen. En 

elev på högstadiet säger följande:  
Elev: (Intervjuperson: ”Skulle det behövas mer tid?”) ”Ja, det tycker jag. 

…ja, man brukar ju inte hinna kolla igenom uppgifterna. Jag brukar bara 

hinna precis räkna…så kan det bli nåt fel …som man inte hann rätta. Ibland 

struntar jag i att jag inte kommit så långt.” 

Elev: ”Man ska faktiskt ta det lugnt och man ska kunna få den tid man 

behöver. NO tycker jag faktiskt att vi borde få ha längre.” (a.a., s. 143) 

 

En annan elev på högstadiet uttrycker: 

 
”Man stressar…så är nå´ra som säger: ”Ja, det är 5 minuter kvar.” 

Så är det bara å skriva och se ifall man har rätt.” (a.a., s. 146) 

 

Törnvall noterar att några elever i hennes studie nämner att prov genomförs för att 

kontrollera elevernas kunskaper och att det påverkar och ökar deras kunskapsmängd. 

Detta genom att eleverna pluggar och läser mer inför ett prov vilket beskrivs i följande 

citat från en högstadieelev: 

 
...så får man vara beredd och läsa mycket på helgerna….Jag känner mig 

säkrare när jag läser på helgerna ändå….För det är så mycket prov samtidigt 

va, (a.a., s. 143) 

 

Törnvall poängterar att eleverna genom ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem får 

en möjlighet att i förväg få vetskap om bestämmelserna för betygssättningen, genom att 

betygen ställs i relation till utsatta mål få de veta vad som erfordras för ett visst betyg. 

De olika bedömningsformerna skiljer sig åt då betygen huvudsakligen är summativ och 

de individuella utvecklingsplanerna och skriftliga omdömena är formativ, genom att 

ange hur eleven ska arbeta mot kunskapsmålen. Vidare belyser Törnvall att både 

normativ och summativ bedömning ska finnas som en riktning i undervisningen. De 

formativa bedömningarna för en pedagogisk utveckling och förändring efter att de 

skapat sig ett begrepp om elevens utveckling, kunskap och prestationsförmåga. En 

lärare på lågstadiet uttrycker även att miljö och bemötande är av betydelse: 

 
Jag anser att elever bör bedömas i naturliga sammanhang och i en avspänd 

miljö(med avspänt och välvilligt bemötande) Detta främjar barnets 
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prestationer. Min avsikt är att ett barn på lågstadiet ska ha rätt att bedömas 

efter sina topprestationer (alla kan ha dåliga och bättre dagar) Eleven 

presterar bättre med en vuxen person , som visar respekt och förtroende för 

honom/henne. Jämförelser bör alltid göras med hänsyn till barnets tidigare 

prestationer och/eller utgångsläget. (a.a., s. 124) 

 

Enligt Nyberg (2011) framstår skolan som ett ställe där det krävs att man studerar 

utifrån hur kurserna beskrivs, om de beskrivs med fokus på den teoretiska delen innebär 

det även att det är på det sättet lärandet sker. Upplevelsen hos eleverna i studien är att i 

skolan är det större krav på vad man ska kunna och det påverkar undervisningen även 

om det egna uttrycket också har betydelse i skolan, så känns inte det musikaliska 

lärandet så fritt som det upplevs utanför skolan. Det musikaliska lärande handlar om att 

finna vägar till det man tycker om och de ljud man trivs med oavsett vilken plats man 

befinner sig på och det egna intresset har stor betydelse. Vilket stöds i lärandet, lärande 

sker genom att eleven själv får ”göra” samt att man själv måste utveckla och förstå alla 

kunskapsdelar. En elev uttrycker: 

 
det börjar med känslan och sedan använder man sina teoretiska eller 

praktiska kunskaper för att skapa musik utifrån den. Eller som att måla en 

bild- dina praktiska kunskaper och teoretiska kunskaper, de blir din pensel 

och din färg, liksom. Samtidigt är det luddigare än så eftersom det som sagt 

finns såna som gör bra musik trots att de inte har någon aning om vad de 

håller på med och trots att de är kassa på sina instrument (Nyberg 2011, s. 

96) 

 

En elev i Nyberg studie framhåller att ett meningsfullt lärande skapas utifrån elevens 

egna intresse men även genom att eleven ställs inför yttre krav på vad man ” bör 

kunna”. Det som är gemensamt är då viljan att lära och det är av stor betydelse att 

lärandet grundas på vad eleven känner sig klara av. En gymnasieelev uttrycker följande: 

 
Så är det ju i alla ämnen när det gäller betyg, att om du inte är där på 
lektionerna och har större begåvning än den som hänger med på lektionerna 

och läser extra, så kan man få samma betyg. På det sättet är det mer strikt än 

utanför skolan-det är mycket “regler”, kriterier för att kunna uppnå vissa 

betyg och så. Det är väl därför det känns som om att det är mer “från 

grunden” i skolan än utanför. Samtidigt så är det kul, och vi gör det vi gillar. 

Det kan vara skillnad mellan skolor också. I vissa skolor kan det vara väldigt 

strikt, som i att “ det här ska du lära dig” liksom medan i andra skolor ger 

dom en hjälpmedel så att man själv får välja sitt eget sätt att lära. Jag tänker 

inte så mycket på det strikta sen jag började på den skola där jag går nu, och 

eftersom jag går en musikskola så är det naturligt att kraven på vad jag skall 

kunna i musik är högre än i andra skolor. (a.a., s. 100-101) 

 

I nedanstående citat noterar eleven att det är lättare att utgå från eleven förutsättningar i 

praktiska estetiska ämnen eftersom alla från början är på olika nivåer. 

 
Intervjuperson: Berätta mer om hur du ser på vilken ”nivå” man ligger på 
och hur man ”lägger ribban”? 

Elev: Det känns som att det är lättare i ämnen som musik och idrott att 

veta och märka vilken nivå man ligger på. I dem kan det kännas lättare 

att utgå från ens egna förutsättningar eftersom alla har olika nivåer och kan 

så mycket olika saker från början. Men ribban måste som jag sa förut läggas 

efter vad man bör kunna i ämnet, och att det inte är MVG-nivån för alla för 

alla kanske inte kan eller vill komma dit. (a.a., s. 109) 
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I Nybergs avhandling framhåller eleverna att det egna uttrycket betraktas som viktigt då 
det handlar om det musikaliska lärandet och de anser det inte lika fritt i skolan som 

utanför skolan. En elev på gymnasiet uttalar följande om lärande: 

 
Hmm, det hänger ju ihop med om det är i skolan eller inte. Där måste man 

lära sig vissa saker och då blir det att man måste lära sig det strukturerade, 

medan det är friare utanför. Men om man då jobbar på samma saker hemma 

så blir det ju en blandning av lite friare och mer strukturerat. (a.a., s. 104) 

 

I Nybergs studie beskriver att elever att om man känner sig delaktiga i sitt lärande 

genom en dialog med läraren och genom olika former av ansvarstagande så upplever de 

i större utsträckning en mening med undervisning och lärande, det måste dock finnas en 

balans mellan krav och intresse. Vilket kan utläsas i följande citat: 

 
Ja, det jag gör utanför skolan är ju en utbildning också. Genom att välja själv 

och följa min egen kapacitet så får jag den musikaliska kunskap jag letar 

efter, vare sig det har att göra med teori eller praktik. Jag och mina kompisar 

har i och för sig lite olika uppfattning om det där, som att det är i skolan man 

lär sig, och utanför får man chansen att använda sig av kunskaperna “i 

verkligheten”. Men det är ju mer fokus på att “lära sig” i skolan än utanför, 

så det stämmer ju på det sättet. (a.a., s. 101) 

 

I nedanstående citat skiljer eleven på kunnande och kunskap. Eleven beskriver vidare 

att det är viktigt att kunna dra paralleller mellan konkret kunskap och kunnande . 

 
Andra förstår mer när de ser helheterna, som i ett projekt där flera kurser 

eller samma saker ingår, eller uppfattar att man ska dra paralleller i och 

mellan andra kurser än de i musik. 

Intervjuperson: Vad kan det bero på? 

Elev: Jag vet inte. Kanske på hur man gjort förut, i förra skolan på 
högstadiet? Om det känns som att det förut handlat mest om att bara kunna 

det konkreta, ”kunskapen”, och att det nu handlar mer om att ”kunna”? Det 

kan ju bero hur man ser på kunskap, om den är konkret. Vill man ha 

konkreta saker att göra kopplingar mellan kan det ju kännas jobbigt att dra 

paralleller och koppla ihop dem om man inte riktigt uppfattar att 

kopplingarna finns där. Sen är ju kärnämnena inga ämnen där man behöver 

”spela upp”, det är mer att plugga. 

Intervjuperson: Vad är viktigast, det konkreta eller att dra paralleller? Och 

vad innebär det om man får ”spela upp” i ett ämne? 

Elev: För att börja med den andra frågan så är det väl det där med att få 

chansen att använda det som ingår i en kurs eller ett ämne, som i projekten 

jag pratade om förut….. (a.a., s. 107) 

 

I citat beskriver eleven skillnaden på att öva och plugga, för eleven innebär det att om 

man inte pluggar  kan man inte öva. 

 
Elev: Och det beror också på hur man definierar vad det är att kunna musik, 

och på vad man ska lära sig. Är det till exempel att man ska förstå känslorna, 

då lär man sig genom att öva och lyssna mycket på musik. I ensemble 

handlar det om att spela tillsammans, och det kan man ju inte göra ensam 

eller utan att spela. Men om man med att kunna musik menar att det är att 

kunna all teori som är möjlig, då är det mer ett pluggämne. 

Intervjuperson: Då är det alltså skillnad på att öva och att plugga? 
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Elev: Eeh, ja. Säg att man övar och läser. Eller det att många övar otroligt 

mycket teknik på sitt instrument och inte riktigt skiljer på det och att öva på 
musik. Att öva skalor är inte att öva musik, det är att öva teknik också. Man 

kan se skalor som musikens multiplikationstabell. Sen måste man lära sig att 

skilja lite på det där: när övar man på sitt instrument och när övar man 

musik? Som en lärare säger: man har ett yttre och ett inre instrument, och det 

hänger väl ihop med om man kan, och ska, använda det praktiskt eller om 

det är teoretiskt. Ensemble är ju till exempel inget man får ett häfte i, och så 
gör man som det står, det går nästan bara ut på erfarenhet av det. Det är inget 

pluggämne. 

Intervjuperson: Hur skulle du beskriva ett ”pluggämne”? 

Elev: Ett ämne där det är mycket som ska läsas. (a.a., s. 103) 

 

Handling kopplat till lärande framställs som en ”metod” i Nybergs studie vilket kan ske 

genom interaktion med andra eller genom egen reflektion.  Det är inte säkert att lärande 

genom andra, t.ex. lärare eller kompisar  innebär att man inhämtar mer kunskap än att 

lära genom egen reflektion. Men lärande i interaktion med andra innebär att det är 

någon annan som lyssnar och eleven får då en möjlighet till gensvar i sitt lärande, som 

innebär kunskap som eleven kanske inte inhämtat på egen hand. I studien nämns 

lärande genom handling och ord som nämns där är skapa, testa, prova, utföra och 

praktisera. Erfarenhet benämns också som en viktigt del i lärandet, en elev påpekar; 

 
Ensembel är inget man får ett häfte i och så gör man så (som det står).  

Det går ju nästa bara ut på att få erfarenhet av det. (a.a., s. 120) 

 

Detta visar sig även i studien handla om att en ” motspegling” av andra också innebär 

att ta del av varandras erfarenheter och inhämta kunskap genom andras kunskap, detta 

kan då knyta an till att lektioner då är positivt. Samtidigt som lektioner också kan 

innebära att lärandet inte utgår från elevernas egna kunskaper.  

 
5.2.3 Mätbar kunskap 

Lärare lyfter även problemtiken med betygsskalan som de upplever ouppnåelig för 

eleverna. De lyfter även problematiken med kunskapsprocessen hos eleverna. 

 
Katarina: Jag men det blir ju så knäppt! Hur kan man sätta betyg, hur kan 

man ge betygsskala till lärare att använda sig av och sen ska det högsta vara 

ouppnåeligt? Varför då? Är det bara för att liksom få de här eleverna att 

känna sig så här sunkiga, dåliga eller är det bara för att trycka ner dom? Är 

det bara för att få oss att känna så här att vi kommer aldrig kunna lära ut till 

den här nivå, så det är inge idé. Varför har man en sådan… Gud, så dumt, 

skulle jag bara vilja säga! Det klart att man kan få A. En del är jätteduktiga, 

man måste bara lära dem rätt saker.  

Peter: Eller kanske bara acceptera att de är så duktiga. Och jag vet inte 

riktigt hur man ser på en bildnings- kunskapsprocess hos en enskild 

människa med det här betyget eller betygssystemet. Därför att varje 

parameter måste vara uppfylld för att få ett C eller B, så måste allt till 

övervägande del vara uppfyllt. (Mickwitz 2015, s. 224) 

 

Det uppstår en konkurrens mellan lärandeundervisning och betyg, lärandet blir inte lika 

viktigt som betyg. Det blir allt större fokus på vad som går att mätas och betygsättas 

noterar Mickwitz . Vidare uppmärksammar hon att betygen tar stor plats i 

undervisningen och att detta påverkar eleverna att inte värdesätta den undervisning som 

inte betygsätts. Lärarna anpassar sin undervisning utefter kunskapskraven, då det är det 

som ska betygsättas. Läraren i nedanstående citat framhåller  att det  blir problematiskt 
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att eleverna endast är intresserade av betyget och inte den kvalitativa bedömningen som 

läraren gör ur ett kunskapsgenererande syfte. 

 
Det finns inga kunskapskrav för det här. Det finns inga kunskapskrav. Ja, 

men det skulle du ha sagt. Ja, men ni ville ju ha det! Vi har ägnat en massa 

onödig tid till det här och sitta och plugga. Nej, men du kommer att ha glädje 

av det på gymnasiet om du får en svensklärare som tycker det är viktigt, sa 

jag. Lena, Bäckskolan (a.a., s. 198) 

 

Ett citat taget ut Mickwitz  avhandling belyser en lärare att betygen styr undervisningen. 

 
Ja, men alltså, jag tycker att, i och med att alla de här diskussionerna om 

betyg har ju ökat rätt så kraftigt och eleverna är ju mera stressade för det här, 

tycker jag, än vad de var förut. Och då är frågan så här: Når vi bättre resultat 

nu än förut? Jag är inte så där jättesäker på det. På något sätt styr ju även 

betyget undervisningen också. Henrik Sjöskolan (a.a., s. 209) 

 

I Mickwitz avhandling kan man utläsa att lärarna upplever att det finns en motsättning 

mellan nationella prov och kunskapsinhämtning. En orsak är tidsåtgången  

 
Ja, alltså tittar man på vårterminen i nian så är det ju, liksom så där tjugo 

tester på elever. Alltså det är ju… Och så ska de här eleverna förberedas för 

de här testerna i alla ämnena… inför nationella prov och så där. Jag menar, 

säg att det är fyra prov i engelska, det är tre i svenska, det är tre i matte. Nu 

ska de ha i SO, nu ska de ha i NO, nu ska de ha i moderna språk. Och allt det 

är ju naturligtvis… tar ju oerhört mycket tid. Och det styr också våran 

undervisning. Henrik, Sjöskolan (a.a., s. 200) 

 

Mickwitz noterar att det ökade administrativa arbetet med de nationella proven ofta 

lyfts fram i diskussioner. Lärare anser att det blir problematiskt och att det styr skolans 

verksamhet. 

 
Jag tycker att det har blivit för mycket fokus på betyg. Jag har känt mig rätt 

så irriterad ibland för att jag tycker att vi upptar så mycket tid här på skolan 

åt det här med diskussioner om betyg och kriterier och sådana där saker. Och 

jag tycker att på nåt sätt är det så att när man tar tid till någonting så måste 

man ta den tiden ifrån vår samlade tid och det som händer är att all annan 

diskussion om pedagogik, om att utveckla olika saker, man kanske 

samarbetar, man tittar på… det på något sätt får väldigt liten tid. Och, så jag 

tycker det är ett jätteproblem. Henrik, Sjöskolan (a.a., s. 200) 

 

Lena i Bäckskolan säger att de nationella proven styr lärarnas undervisning. 

Hon beskriver det genom att lärarna annars ”skulle ägna tid lika mycket åt 

att träna deras förmågor, träna deras skrivande, argumentation och hela den 

här biten, så jag ser mer nationella proven som att det styr oss mot vad som 

är viktigt just nu i samhället”. Eva påpekar då att nu ”pratar du ju bara om 

likvärdighets principen”. (a.a., s. 224) 

 

De nationella proven skapar problem vid betygsättning då de kan vara svåra och 

bedöma likvärdigt och att de mäter ” fel ” egenskaper .Det går att utläsa i nedanstående 

citat ur Mickwitz avhandling. 

 
Jag vet att väldigt många av dom som jag anser är duktiga på engelska, alltså 
i den förra klassen då som gjorde det här [Nationella provet], som var 
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duktiga på engelska. Många av dom var ju väldigt noggranna de första 

sidorna och verkligen gick tillbaka och kollade, var det där rätt svar nu och 

så där, vilket innebar att andra halvan av provet så fick dom bara racer köra. 

Och det var många, även dom som jag kände faktiskt har möjlighet till höga 

betyg både VG och kanske MVG, som mot slutet fick slarva sig igenom. 

[…] Det blir ingen koll på deras engelska kvalitet utan det blir koll på deras 

snabbhet. Mats, Havskolan (a.a., s. 202) 

 

Törnvall betonar att tidsbegränsningen förstärker känslan av att det är ett 

bedömningstillfälle. Samt att prestationsförmågan prövas i både snabbhet, uppfattning- 

och kunskapsförmåga. Eleven måste disponera tiden rätt och anpassa arbetssättet för att 

få ett gott resultat. Vidare utrycks att elever på högstadiet känner oro i samband med 

provsituationer vilket kan utläsas i citaten nedan: 

 
Man är ofta nervös! Jag är det….Sitter och läser innan!… 

Jah, jag vet inte...pirrig i magen ...ont i magen eller sådär… 

är det väl oftast...kanske darrig i händerna nå´n gång. (Törnvall 2001, s. 146) 

 

Ja, man är ju nervös-det har jag alltid vatt ju..Jaa, det ee… 

det är “lite jobbigt”, så där ...Man får försöka ta det lugnt… 

Man försöker lugna ner sig lite...ta det lugnt och säga att “man skall ta det 

lugnt”. (a.a., s. 145) 

 

Törnvall noterar även att elever upplever oro och ängslan i hela tillvägagångssättet för 

bedömning. Från förberedelser till genomförandet av prov och fram till att 

provresultatet meddelas. Oavsett om de i slutfasen redan borde veta vad de åstadkommit 

så är de oroliga för att få veta resultatet. De känner sig osäkra på sin egen kapacitet men 

är även oroliga inför sina kamraters reaktioner om de inte får det resultat som förväntats 

vilket syns i nedanstående citat: 

 
Ja det är lite nervöst för har man inte alla rätt så…ja då kommer alla och 

frågar en och så. Det är liksom…lite pirrigt och säga det till dom /Flicka på 
lågstadiet (a.a., s. 137)  

 

En annan elev på mellanstadiet uttrycker: 

 
Det känns också pirrigt…Man är spänd liksom. Man vill ju komma på en bra 

placering och få det bra /Flicka på mellanstadiet (a.a., s. 137)  

 

En lärare från lågstadiet beskriver: 

 
De flesta bedömningssituationer i klassen tror jag alla (med undantag någon 

möjligtvis ) upplever som stimulerande. Det rör sig om rättskrivning, fri 

skrivning, som ofta läses upp inför klassen och bedöms med tonvikt på 
innehåll, läsläxor och enstaka skriftliga kunskapsfrågor i Oä. Däremot kan 

nog ”centrala” proven, upplevas som olustiga” 

/Lärare lågstadiet (a.a., s. 115) 

 

En lärare på högstadiet uttrycker: 

 

De flesta tar det som ett normalt inslag i skolan och ett ämne med 

regelbundna och klart formulerade prov har hög status” (a.a., s. 173) 
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Det framgår även enligt Törnvall som anmärkningsvärt att eleverna anser att det 

periodvis är tätt mellan proven. En elev på högstadiet uttrycker:  

 
Ja, ibland har vi två prov i veckan så där. Men sen har vi inga på flera 

månader. Så där kan det hända…….Ja , det kanske inte är på två månader 

eller så, har vi inte prov överhuvudtaget….Så kanske det kommer fyra i 

veckan eller så. I början på terminen kan dom inte ha prov för då har vi inte 

hunnit lära oss nånting…Så det är ju lite svårt för dom också ju, dela opp 

det. /Elev på högstadiet (a.a., s. 139) 

 

En annan elev säger följande: 

 
Nnnä, inte lika mycket som jag trodde. Jag trodde att man hade ett eller två i 
veckan för ja, det ska ju alltid överdrivas….Mene, ja det finns ju vissa 

perioder och sen så är det ledigt i flera månader. Och sen kommer det…så 
det är två (a.a., s. 139) 

 

Törnvall noterar att lärare i större utsträckning visar upp resultat från mätbara tester och 

prov  för att kunna motivera skolledning om resultat samt vid föräldrainformation. Det 

framgår i studien att en lärare på lågstadiet genomför vissa skriftliga tester endast med 

syftet att kunna informera föräldrarna om barnets kunskapsnivå och arbetsförmåga. En 

annan lärare på högstadiet utrycker: 

 
Självklart vill man ge föräldrar besked, ej bara att barnen är snälla osv, utan 

att de också har kunskaper. (a.a., s. 110) 

 

Törnvall poängterar att många lärare talar om att den informationen är till för 

föräldrarna så att de får vetskap om sitt barns, arbetsförmåga, kunnande,  utveckling och 

kunskapsnivå i relation till kursplanerna. Medan vissa lärare skickar hem proven utan 

att nämna något om elevens insatser i skolan. I några fall används proven som ett bevis 

för elevens definitiva kunskapsnivå vilket följande lärare på högstadiet uttrycker om 

varför prov genomförs: 

 
För elevens skull, en kontroll på inhämtad kunskap. (a.a., s. 107) 

 
Proven används som mer slutgiltiga bevis på kunskapsnivån. Prov för 

betygssättning spelar en stor roll på högstadiet. /Lärare högstadiet 

(a.a., s. 108) 

 

Detta citat vittnar om att det på högstadiet fokuseras på att använda prov som bevis vid 

betygsättning vilket Törnvall menar kan vara olyckligt om eleven inte är en elev som 

klarar av prov och testsituationer utan i stället får sämre resultat på grund av just 

proven. Några av lärarna anger att bedömningar som regleras av prov medför att 

betygen blir mer rättvisa.   

 
5.2.4 Betyg som motivation 

Lärare belyser att betygets funktion som pedagogiskt verktyg och motiverande för det 

livslånga lärandet blir otydligt för eleverna eftersom betygets funktion i realiteten är en 

biljett för vidare studier. Här beskrivs hur det finns motsättningar mellan betyg och 

livslångt lärande och även hur sorteringsuppgiften hamnar på läraren.  

 
Ibland så blir det ju för eleverna, att betyg blir, att de vet ju att de här 

betygen är värdefulla och viktiga för dem. För det är liksom någonting som 
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de ska byta ut sedan mot en bra gymnasie- alltså de ska hamna rätt. Så det 

har ett värde i förhållande till det som kommer sen. Och då finns det en risk 

där att betygen egentligen, för eleverna, så vill de mest åt själva betyget. Och 

sen då så försöker vi då, som lärare där, tala om det livslånga lärandet. Och 

där finns det ju någons slags motsättning mellan själva bytesvärdet som 

betyget har och sen det här som betyget representerar då i kunnande, tänker 

jag. Att det är, så det kan man ju se att eleverna, alla vill åt de där höga 

betygen. Och sen så ska man som lärare då, då har man ju den där 

sorteringsuppgiften då. Helena, Sjöskolan (Mickwitz 2015, s. 211) 

 

Det finns även en problematik utifrån att eleverna fokuserar mer på betyg än formativ 

bedömning, lärare vittnar om att de upplever att det läggs för mycket tid på långa 

kommentarer till elevtexter men att eleverna är endast intresserade av betyget. Här kan 

man se hur lärares fokus på kunskapsutveckling och elevers fokus på betyg krockar. 

Lärare kan se att undervisning utan betygsättning skulle öka lärandet. Detta belyses när 

de samtalar om utvecklingssamtalen. Det är då läraren ger de skriftliga omdömena och 

relaterar till elevernas kunskapsnivå och vad som ska ske framåt. I omdömena finns det 

konstruktiva lösningar som man ska arbeta vidare med till skillnad från ett betyg som är 

definitivt och inte framåtsyftande. 

 
Sen tänker jag att omdömena bör täcka, om syftet är att göra det tydligare, så 
tänker jag att omdömet har ju en förklaring om man har konstruktiva 

lösningar - det här kan man tänka på att arbeta vidare med. Det här det borde 

ju vara mer heltäckande än bara en bokstav som också kan vara så här, ja nu 

i nya, det blir ett E, trots att du har väldigt många C:n så är det fortfarande 

ett E och då, det är ju inte så konstruktivt egentligen, kan jag känna, 

gentemot de, särskilt de yngre. För de har svårare att förstå att vi inte kan 

göra det på känsla på samma sätt. I omdömet kan man ju skriva ut det: det 

här är jättebra och de här delarna, men betyget är så där, stämpel. Laura, 

Skogsskolan (a.a., s. 191) 

 

Det går att utläsa hur läraren känner en förväntning från elever att använda sig av 

betygsliknande termer i ett utvecklingssamtal. I nedanstående citat ur Mickwitz 

beskriver en lärare hur problematiskt det kan vara i ett utvecklingssamtal som ska vara 

en del av formativ bedömning. 

 
Men samtidigt har vi ju sagt till oss själva att vi trasslar till det för oss om vi 

skriver i hög grad och eleven sedan inte får det betyget i åttan. […] För det 

är så svårt för en förälder att förstå. Eller eleven, jag fick ju i hög grad, 

varför fick jag inte det i betyg nu? Så då håller man ju ner det hela.  Lena, 

Bäckskolan (a.a., s. 191) 

 

Samtidigt som lärare bestämt uttrycker att bedömning och betyg inte är samma sak och 

att de önskar att de kan frigöra sig från betyg i det dagliga arbetet anser de att det som 

en omöjlighet. Betyg ligger i vägen för deras pedagogiska arbetet i utvecklingssamtalet 

som ska vara en formativ handling. Lärarna uppger att eleverna förväntar sig 

betygsliknande betyg, som motsvarar det reella betyget.  

 

Sivenbring ställer frågan till en elev varför man får betyg. Eleven beskriver hur hon har 

reflekterat över att betygen får en för stor betydelse i skolan i förhållande till den 

funktion de får i framtiden. 

 
Man tänker inte riktigt så… varför vi har det egentligen. Man tänker mer 

snarare att det är för att vi ska komma in på gymnasiet och sen bara för att 
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det är för att du ska komma in på universitetet liksom. För det, men det är 

egentligen… egentligen så betyder betygen bara nånting i skolan. 

(Sivenbring 2016, s. 114) 

 

Elever i Sivenbrings studie visar att de har svårt att finna några fler anledningar till 

varför man får betyg mer än för att kunna komma in på gymnasiet. 

 
/Alex: Sen när det liksom, när jag har pluggat klart eller så, så kommer inte 

mina betyg att betyda ett squat. Det är bara nu som det betyder någonting, 

och det ska liksom vara .//(a.a., s. 130) 

 

/Jonas: Det känns inte så nu… alltså det är superallvar när lärarna talar om 

det… man blir fan rädd att det ska bli fel.// (a.a., s. 130) 

 

I ett citat ur Sivenbrings avhandling kan vi utläsa hur en elev tycker att skriftliga 

omdömen generellt har större inverkan på hur eleven arbetar i skolan, att de är mer 

effektiva för att leda till förbättring än själva betyget. Dock poängterar eleven att det är 

betyget eleven är ute efter. 

 
Betygen… de kanske är, det är man mer intresserad av för där får man ändå 
hur bra man är på någonting. Så liksom det är man mer intresserad av 

egentligen fast de är egentligen mindre relevanta på något sätt. Förutom det 

sista då. liksom för det är, det är inte lika viktigt att veta vilken grad man 

ligger på som att eller kanske det är bra att veta om man ligger jättelågt, då 
kanske det är bra, men kanske inte lika bra att veta om man ligger högt för 

då kanske man blir lat. Då känner jag ’ ja men det här kan jag’. /Varg (a.a., 

s. 114) 

 

Sivenbring framhåller att när eleven har nått sitt mål finns risken att eleven väljer att 

inte anstränga sig mer. Betygens motiverande kraft blir då att kompensera för sina 

brister mer än att sträva mot att uppnå eller bibehålla sina betyg . 

 

Nedanstående citat beskriver en elev hur han ser på betyg och betygskriterierna som 

stöd för fortsatt lärande  

 
/Robert: Du får bara liksom ett betyg och inget skrivet… då vet du inte 

vad som är fel, men om du får ett F, då vet du att du gjort något fel, väldigt 

många fel. Och om du bara kan grunderna då får du ett E om du kan lite 

mer än grunderna då får du ett D om du kan grunderna och detaljerna, de 

lätta detaljerna då får du säkert C… men då vet du aha vad, nu när jag har 

pluggat så här mycket så får jag det här men om jag pluggar ännu mer får 

jag det där./ (a.a., s. 128) 

 

Eleven i Sivenbrings avhandling upplever att bedömningar påverkar henne mycket och 

att omdömena inte får henne att vilja kämpa mer.  
/Della: Seg, slapp, att man inte orkar bry sig liksom – ah jag är ändå dålig 

så man orkar inte bry sig liksom så skit samma. Jag skiter i det, det kan jag 

tycka, för jag har känt så, sen så har jag liksom, mina föräldrar hjälpt mig 

och kompisar och så här så har jag kommit upp.// (a.a., s. 206) 

 

Elev beskriver hur ett negativt omdöme som delgavs i till henne i åttonde klass 

påverkade henne negativt. 
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/Kajsa: Jag blir ledsen… det känns ju inte så bra när det står att man har icke 

godkänt. Jag visste inte det, jag blev ledsen, kände mig inte bra… ville inte... 

Om man får ett dåligt omdöme, äh, då är det liksom ingen idé, då skiter jag 

liksom i det.// (a.a., s. 202) 

 

Elevens upplevda prestation motsvarade inte lärarens förväntningar och där med  sjönk 

motivationen för att kämpa vidare. 

 
Jennie: Men om man tänker sig att det är en person som får väldigt bra 

omdömen, kan det påverka den personen? 

Varg: Ja, jag tror att den personen kanske känner att den har en väldigt bra 

studieteknik den känner sig nöjd, den känner sig... Ja det kan ju också bli så 
att den, att den får jättestort ego att den känner bara ”Ja men det här var jag 

jätteduktig på, det var det här jag kan inte få annat än A liksom, jag kan skita 

i SO nu, jag lyckas ändå”. (a.a., s. 203) 

 

Det går  i citatet ovanför att utläsa att även goda omdömen kan påverka eleven att inte 

sträva efter mer kunskap. Eleven i citatet nedan beskriver hur eleven förstått att lärarna 

inte gav de högsta omdömena för att eleverna inte skulle sluta prestera. 

 
/Jennie: Hur tror du att det påverkar en person som får väldigt bra 

omdömen? 

Nathalie: Eh… jag tror att det ger dem motivation att kunna prestera ännu 

mera, om de inte är så här skoltrötta. Och.. Alltså om man får ett A så kan 

det ju bli mycket svårare att prestera, alltså nästa gång, det var därför de gav, 

alltså när vi gick i åttan var det väldigt sällan de gav folk A, för att de kan 

inte prestera lika bra i nian sen då.// (a.a., s. 203) 

 

Samtidigt som höga betyg kan få eleverna att inte orka kämpa visar citat nedan att 

elever med lågt satta betyg gör att eleven satt upp egna strävans mål, att ett godkänt 

betyg är bättre än ett F och att hon inte kan prestera bättre. På så vis har betygen 

placerat henne i en position där ett rimligt mål blir att försöka få ett E, hon är en E- elev. 

 
/Nathalie: Jag tror att alltså… jag vet inte riktigt det kan vara typ, jag tror att 

de blir att man försöker hålla sig på en E-nivå. Man känner att man inte är så 
bra i skolan och – ja ge mig ett E eller ett D istället, då är jag nöjd med det 

och tycker det är jättebra… det går inte (att sträva efter högre betyg), jag är 

nöjd med ett E liksom, men ett C hade varit jättebra. Det var mitt högsta 

betyg i åttan så jag blir nöjd med ett C.// (a.a., s. 204) 

 

Törnvall belyser även att  de flesta elever tycker att de har nytta av prov som 

bedömningsform på så sätt att provresultatet är viktigt inför betyget som i sin tur 

påverkar elevernas framtid. Detta kan utläsas i följande citat från en elev på högstadiet: 

 
Man ser ju hur man ligger ungefär och så ju på proven. …Ja, jag är 

intresserad av hur det går ju. …Det kan ju inte gå hur som helst. …Nä, men 

så att man får ett bra slutbetyg sen i 9:an då…Det står ju för det  hela. 

(Törnvall 2001, s. 151) 

 

En annan elev på högstadiet utrycker att fördelen med prov är :  
 

För att jag skall komma in på linjen...Ja, medialinjen. (a.a., s. 151) 
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5.2.5 Skoljaget 

Lärare i Mickwitz avhandling upplever att elever har svårt att skilja på bedömning av 

kunskap och person, vilket i sin tur skapar dålig självkänsla hos många elever. De 

förklarar att elever tar betygsättningen personligt och detta innebär att de i sin tur 

hindras från att förstå relationen mellan kunskap och betyg. Eleverna ”stämplar” sig när 

de får ett lågt betyg vilket lärare anser vara mycket olyckligt. 
 

För det där, det ser man ju att det här med betyg alltså, påverkar ju deras 

självkänsla, liksom. Men alltså den här uppfattningen om vilka liksom de är 

och vilket värde de har och så. Helena, Sjöskolan (Mickwitz 2015, s. 190) 

 

I detta citat nedan beskriver en lärare sin frustration över hur betyg ”stämplar” elever. 
 

Det är ju väldig svårt det här, man känner ju att man… eftersom eleverna har 

väldigt svårt att skilja på det här mellan betyg för deras kunskaper och betyg 

på dom själva va. Så jag tycker det är jobbigt att sätta betyg just för att jag 

vet att det finns några som tror att jag underkänner hela deras person om jag 

inte ger dem godkänt. […] Dom undrar liksom vad är det för fel på mig, 

medan andra håller det inom sig själva. […] Dom kommer att få leva med 

det här, den ganska jobbiga känslan. Mats, Havskolan (a.a., s. 190) 

 

Betygen får en reell betydelse för eleven i Sivenbrings avhandling när han börjar nian. 

Citatet nedan beskriver en elev hur han nu först förstått att betygen villkorar hans 

framtid. 

 
/Filip: Det känns liksom, jag var inte riktigt nöjd med mina betyg så jag 

kände ”fan jag måste jobba” och nu har jag ändå jobbat mycket mer, sen om 

det räcker hela vägen vet man inte men, det är ju bara kvar att se. 

Jennie: Räcker hela vägen till? 

Filip: Gå dit jag vill gå. Alltså jag vill ju ha så mycket poäng för att kunna 

välja vad jag vill fastän jag kanske behöver 180 poäng till det jag vill komma 

in på, så är det ändå gott att ha för mycket för då vet jag att jag kan komma 

in på andra ställen än om man liksom ”där kan du gå och ingen annan 

stans”// (a.a., s. 187) 

 

Betygens funktion kan fungera som styrande över elevens uppförande, vilket vi kan se i 

nedanstående citat . 
 

Jag har upplevt mycket som ifall jag bara har klarat proven, alltså de 

veckorna jag har varit lite tystare liksom, så ifall jag bara har klarat proven 

liksom och fortfarande haft samma kunskap som jag har haft när jag har 

varit aktiv och diskuterat men bara klarat proven bra, bara fått typ ett C eller 

ett B på ett prov eller så, men inte har varit aktiv och diskuterat så har jag 

fått mycket sämre betyg än vad liksom eller sämre omdöme än när jag varit 

aktiv och diskuterat. (a.a., s. 114) 

 

Även nedanstående citat framhåller att det gäller att ”visa” upp sig för att få ett bättre 

betyg 
/Jennie: Tror du att det är någonting som man måste liksom lära sig? Eller 

får det vara okej att det är olika? 

Alex: Jag tror att i ett klassrum så är det inte så okej att vara olika 

egentligen. Men alltså man ska ju helst vara lite extrovert, inte speciellt 

introvert för att… ah… introverta människor är inte de som styr världen 

om man säger så. Nä det är kanske de som är bakom ridåerna och kanske 
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hjälper till. Presidenter, premiärministrar och kungar och drottningar 

(skratt) de är ofta väldigt extroverta personer och ah… som sagt de 

personerna som tar mest plats. Alltså de veckorna jag har varit lite tystare 

liksom, så ifall jag bara har klarat proven liksom och fortfarande haft samma 

kunskap som jag har haft när jag har varit aktiv och diskuterat men bara 

klarat proven, har jag bara fått typ C eller ett B på ett prov eller så, men inte 

har varit så aktiv och diskuterat så har jag fått mycket sämre betyg… så ifall 

man diskuterar mycket och så liksom… har en ordentlig ståndpunkt… så 
kan jag komma undan med att jag är väldigt aktiv i klassrummet och så.// 

(a.a., s.150) 

 
Alexis: (skratt). Aah alltså de vill ha… de vill att jag ska vara trevlig, de vill 

att jag ska hälsa, de vill att jag frågar hur de mår. Jag ska behandla dem 

som… jag ska ge dem mycket respekt och att jag gör som de säger, som att 

jag vore nåt litet… nån liten slav som ändå är glad.// (a.a., s.152) 

 

Genom att visa läraren respekt och lydnad kan hon uppvisa ett bättre jag. Frågan som 

ställs är om hon bryr sig om vad lärarna tycker om henne. 

 
/Alexis: Nä… alltså inte alls, jag försöker bara mindfucka dem lite så de ger 

mig bra betyg, sen bryr inte jag mig personligt, för jag tycker inte att de har 

hanterat det bra heller. 

Jennie: När du säger mindfucka lärare så där då har du ju någonstans 

avslöjat vad lärare vill ha då… (ah) Vad är det de vill ha? (a.a., s.152) 

 

Det krävs olika tydliga och observerbara bevis från elevens sida i klassrummet. Detta 

synliggörs i citatet nedan:  

 
Ja, ambitiös tror jag, man får nog försöka vara lite trevlig också i alla fall om 

man ska få ett positivt omdöme. Alltså man kan ju vara världens idiot och så 
kan man ändå få omdömen som inte är negativa. Det är klart att om man ska 

ha lite mer positivt måste man vara trevlig, jag tror människor funkar så. 

/Varg (a.a., s. 141) 

 

I nedanstående citat svarar en elev då Sivenbring ställer frågan hur eleven ska göra för 

att bli bedömd på ett positivt sätt. 

 
/Jonas: Man ska vara mitt emellan liksom, inte prata för mycket, inte vara på 
dåligt humör, göra som man ska, fjäska för läraren, inte vara tyst, man ska 

synas, det är inte bra att vara svår.// (a.a., s. 148) 

 

Eleverna i Sivenbrings avhandling berättar hur de upplever att deras egenskaper är en 

del av den dagliga bedömningen. 

 
/Saga: Ibland på ens omdömen kan man få ganska personliga saker, att de 

skriver att Å du är sån liksom och det är bra, eller du är sån… Alltså saker 

om ens personlighet som egentligen inte har med vad man presterar att göra 

och det hoppas jag inte ingår i betygen.// (a.a., s. 134) 

/Filip: Alltså det är ju bra att det står något personligt också men det 

viktigaste är att du får veta hur du ligger till i ämnet. Och så sen om du är en 

riktig bråkstake som går runt och är jobbig då är det bra att det står med så 

att du kan skärpa dig om du nu vill göra det men om du känner att du ligger 

rätt bra som person då är det ju lugnt liksom då kanske det inte behöver stå 

mer.// (a.a., s. 134) 
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/Tom: Alltså det kan vara ganska så samma saker, som att ”Tom behöver 

koncentrera sig mer på skolarbetet”. Sen ska man skriva på 
utvecklingssamtalet hur det ska bättras… Jag har tänkt på det att… alltså 

om jag ska koncentrera mig mer på skolan så kommer det inte bli mer 

koncentration om vi skriver tusen såna planer/…/ Om nån är 

okoncentrerad så behöver den hjälp med koncentrationen, kanske det är 

lektionen som behöver bättras så att jag blir koncentrerad för att det är 

bra.// (a.a., s. 149) 

 

Reflektionen från eleven här är att eleven ska korrigera sig själv, samtidigt som han är 

kritisk till att det ansvaret är lämnas över till honom som elev. 

 

I Nedanstående citat diskuterar eleverna de uppsatta ordningsreglerna på skolan: 

 
/Harry: Jag tror det finns några uppsatta regler tror jag men, som alla… jag 

vet inte när det var, jag tror det var för något år sen så fick vi skriva på 

någon lapp eller någonting där vi gick med på ett antal regler så men, jag 

tycker inte det gjorde någon större skillnad, vi skrev på en lapp, det var 

massa regler men tre dagar efter så var det ingen som minns vad det var för 

regler. Det finns liksom ingen uppsatt lapp på de här reglerna eller 

någonting, eller någon som säger till om dem eller nåt. Men jag tror, jag vet 

inte men sexorna får nog skriva på det också eller om de får höra om 

reglerna första eller andra dan eller någonting. Men man ser liksom när man 

går in i ett klassrum med en lärare då beter man sig på ett sätt, går man in i 

nästa så är det annat, så man vet liksom hur man ska va i varje klassrum.// 

(a.a., s. 150) 

 

/Leo: Som beteende regler liksom, men de sätter ju lärarna själva upp. Om 

de vill.// (a.a., s. 150) 

 

/Anna: Man får känna efter och se var, man får anpassa sig efter varje 

lärare.// (a.a., s. 150) 

 

En elev i Sivenbrings avhandling berättar hur utvecklingssamtalet går till och att mentor 

då läser upp hur det går för eleven i varje ämne och att man ska formulera mål för varje 

ämne vid sittande möte. Vidare beskriver eleven hur det förväntas av eleven att man ska 

sätta mål för hur man ska förbättra sig i de ämnen som det inte går bra i. Det är främst i 

de ämnen där det inte går bra som man fokuserar på, målen ställs utifrån att man ska 

stärka svagheter i de ämnen det går dåligt i. När detta är gjort förväntas eleven att veta 

vad den behöver jobba på eleven konstaterar att efter utvecklingssamtalet tänker man 

inte mer på den individuella utvecklingsplanen. 

 
Alltså de ligger bara där. Mina föräldrar brukar sätta in dem i en pärm 

(skratt) så att jag vet vad jag behöver jobba med. /Alex (a.a., s. 115) 

 

Skriftliga omdömen ses mer personliga, där eleven känner sig sedd och inte enbart som 

en av alla elever. Problematiken som eleven framhåller är att språket är otillgängligt, det 

är inte som i klassrummet utan onödigt krångligt.  

 
Det ska vara mer så här såsom att man har en, eller inte kanske. Men att man 

skriver liksom bara vanligt, bara till en människa. Det behöver ju inte vara så 
här… för de får ju komma ihåg lite kanske att de skriver till tonåringar, och 

inte till vuxna människor, för vi pratar ju inte så, så… /Alex (a.a., s. 115) 
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Skriftliga omdömen är svåra att tolka och blir snarare en pappersprodukt, där 

information samlas om eleven som sedan ska användas vid utvecklingssamtalet: 
 

/Jennie: Hur brukar de skriva? Vad kan det stå? 

Sofia: Eh… jag brukar själv inte riktigt förstå de här omdömena så bra för 

jag tycker det är alltid väldigt svår svenska och väldigt svåra ord de är 

skrivna i så att det är väldigt svårt att tyda det de skriver – men det brukar va 

nånting sådär … jag vet inte det är svårt att förklara… det är så himla det 

är… när man själv inte har förstått vad det står, man kanske ser men jo du 

behöver förbättra dig på det fast de har skrivit det olika i annan ordföljd 

liksom. Ehm… men det kan väl oftast vara om du känner att du fått godkänt 

i det och om du – vad du kan göra för att ah – förbättra dig och så. Men jag 

brukar ofta be mina föräldrar att översätta det åt mig. 

Jennie: Så kan ni prata om det tillsammans.  

Sofia: Ja precis för att… det är samma sak med de här vad heter det där det 

står innan vad för kriterier man ska uppnå, det är också på jättesvår svenska 

så att man själv inte brukar förstå vad det är så då brukar man skita i det och 

slänga det och så försöker man bara jobba på, men för det skulle va lättare 

om det liksom bara var enklare svenska så att man bara kunde läsa av att du 

ska uppnå det här, så kan man bara uppnå det. För det brukar va så, alltså de 

får ju göra det så eleverna kan förstå – det är ju vi som ska förstå det!// (a.a., 

s. 175) 

 

I nedanstående citat är det en elev som upplever att språket lärarna använder är 

otillgängligt, eleven som uttalar sig är en elev som beskrivit att han har haft svårigheter 

i skolan och har under hela sin skoltid varit i behov av särskilt stöd. Sivenbring (2016) 

noterar att detta språk troligtvis följt eleven från skolstart vilket skulle kunna betyda att 

de elever som behöver mest stöttning och tydlighet för att nå framgång i skolarbetet blir 

motarbetade med otillgängligt språk. 

 
/Daniel: Oj oj oj… det här är… alltså till och med min mamma… alltså de 

är inte outbildade men mina föräldrar förstår knappt vad som skrivs i målen. 

Vi har en lärare som håller på väldigt mycket med sånt svårt språk och skall 

prata så hela tiden vad… och mina föräldrar har faktiskt blivit ganska 

förbannade och mejlat och tagit upp det med rektorn och… det är verkligen 

nånting som behöver ändras. Jag förstår knappt själv vad det står i målen. 

Jennie: Tycker du att känner igen det språket med det språket de använder i 

klassrummet? 

Daniel: Nej absolut inte! 

Jennie: Har du nån idé om varför det blir så där? 

Daniel: Jag vet inte varför det måste skrivas med sånt språk som ingen 

förstår – eller det är väl ganska gammaldags språk kan jag tänka, nu är det 

nya tider man använder slang ord och massa modernare ord.// (a.a., s. 176) 

 

Törnvall noterar att elever uppfattar att de dagligen bedöms i skolan och att det många 

gånger handlar om ”egenskaper” som uppträdande, arbetsiver och koncentration vilket 

resulterar i omdömen från läraren.  Vilket man kan läsa i nedanstående citat: 

 
Nä, men det är lite hur man är och så ju-hur man jobbar då med och är tyst 

eller pratar hela tiden på lektionerna…Nja …som sätter inte bara på proven. 

Det är på hur man är också. Men det mesta är väl på proven …Naa, om man 

pratar mycket, om man är tyst eller skriker åå eller springer eller har sån´t 

väsen. /Elev högstadiet (Törnvall 2001, s. 141) 
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Något som eleverna också uppmärksammar är att beteendet med tiden tillskrivs 

betygen. Vilket kan utläsas i följande citat: 

 
Pojke högstadiet: Ja de betygsätter lektionerna, slöjd och sånt. Så säger hon 

att jag talar för mycket och sånt ju. Så jag har bara medelplus. 

Intervjuperson: För att du pratar för mycket? 

Pojke högstadiet: Ja, sånt, ja sånt - så är jag sölig också. 

Intervjuperson: Är du det? 

Pojke högstadiet: Jah! 

Intervjuperson:Varför? 

Pojke högstadiet: Jag är inte så duktig på att sy. 

/Pojke högstadiet (a.a., s. 141) 

 

En elev på högstadiet: 

 
Elev: Ja man är orolig - tänk om jag inte har ...tänk om jag...Jag brukar ju…-

tycker jag är väldigt bra i skolan och sånt. Tänk om jag inte  når upp till ee-

ja, vad dom tycker, vad dom tycker om mig och sånt. 

Intervjuperson: Vilka? 

Elev: Allihopa i klassen! (a.a., s. 148) 

 

Enligt Törnvall är ovanstående utryck ett tecken på att eleverna är märkbart rädda för att 

misslyckas på prov, vilket kan innebära att de mister självkänslan, i synnerhet inför sina 

kamrater. Oron blir på så sätt mångfaldig och påverkar sannolikt självkänslan på ett 

negativt sätt. Dels av sig själv men samtidigt på grund av känslan av att uppfattas som 

en person som misslyckas. Törnvall uppmärksammar allt detta händer under en så 
kallad vanlig dag i skolan efter ett ”enkelt” kunskapsprov.  

 

Lärare i Törnvalls studie upplever att elever  känner sig stressade , spända och nervösa 

inför provsituationer. Dock finns det lärare som värnar om tester och prov genom att 

påpeka att eleverna ofta skärper sig och vill ha prov för att kunna få ett visst betyg. Ett 

citat från en lärare på högstadiet säger följande: 

 
Nervöst och samtidigt lite otäckt. Men ofta medför det att eleverna skärper 

sig. (a.a., s.114) 

 

6 Diskussion 
Vår diskussion inleds med en metoddiskussion. Vidare följer en resultatdiskussion som 

har en inledande del och är sedan uppdelad utifrån olika teman som uppkom under 

analysen av vårt resultat. Det framgår i vår studie att det fanns fem olika områden som 

belystes: likvärdighet, kunskapssyn, mätbar kunskap, betyg som motivation och 

skoljaget. Under de olika rubrikerna diskuterar vi hur lärare och elever påverkas av den 

betyg och bedömningspraktik som finns i dagens skola. Vi lyfter även synen på vad 

som räknas som kunskap utifrån ett lärar- och elevperspektiv.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Det vi måste vara medvetna om inom kvalitativ forskning är vår förförståelse betonar 

Eliasson (1995). Vidare poängterar hon att människan inte kan vara helt 

förutsättningslös i forskning eller andra verksamheter men som forskare måste man 

eftersträva en öppenhet i förhållandet till det vi studerar. Vilket innebär att vi synliggör 

de föreställningar vi bär med oss i forskningsarbetet. Det är viktigt att kunna redovisa 
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hur forskningen genomförts, resultatet måste förmedlas till andra  för att  kunna prövas, 

användas, vidareutvecklas /förkastas både i teori och praktik. Forskaren måste kunna 

redovisa hur forskningen är genomförd samt med vilken typ av data man drar sina 

slutsatser (a.a).  

 

I vår inledning belyser vi vår förförståelse inom området, vilken vi är medvetna kan ha 

påverkat vårt resultat. Detta är något som vi diskuterat med varandra under arbetets 

gång. Eftersom det är tre olika aktörer inom vår forskningsfråga som är beroende och 

påverkar varandra såg vi inte det rimligt att  enbart inrikta oss på endast en av dem. Vi 

valde att göra en litteraturstudie för att kunna få en så heltäckande bild som möjligt. Om 

vi hade valt att göra en intervjustudie hade vi inom denna tidsram endast kunnat 

fokusera på en av aktörerna och därav inte fått den helhetsbild som vi önskade. Vi anser 

att det är viktigt att förstå förutsättningarna för alla aktörer för att få ett giltigt resultat.  

Vi är medvetna om att Johan Nybergs studie är gjord i en speciell miljö, där eleverna 

själva har valt musiken. Där skapande tar en stor plats och det är endast ett fåtal elever 

som lärarna behöver ta hänsyn till. Dock ser vi inte detta som något motstridigt även i 

den storskaliga skolan, men svårare att applicera.  

 

Eftersom denna studie ska genomföras inom begränsad tid valde vi litteraturstudie då 
det finns relevant material att arbeta vidare ifrån. Därav anser vi att en litteraturstudie är 

den bästa metoden för att få ett helhetsbegrepp och så mycket emperi för att studien ska 

kunna anses giltig. Vi hade kunna avgränsa oss mot en aktör men som vi ser det hade vi 

inte fått den överblick och  djup i vårt resultat som vi nu har. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Enligt Forsberg och Wallin (2006) minskar lärarens möjlighet att ta tillvara på den 

enskilde elevens förutsättningar och olikheter i den kriterierstyrda skolan, kriterier 

riskerar att få ta större plats än målen i läroplanen. Det framkommer även i vår studie att 

prov och tester är något som är normaliserat i skolan både av lärare och elever. Vilket 

inte är konstigt eftersom prov och tester har funnits med länge i ett historiskt perspektiv. 

Redan under 1600- och 1700-talen kontrollerades kunskapen hos tjänstefolk och barn 

genom husförhör som genomfördes av präster. Anteckningar från husförhören 

upprättades för betyg i innanläsning, katekeskunskap, begrepp och förstånd. År 1842 

flyttades utbildningen till skolan och då ersattes prästernas husförhör med skollärarens 

läxförhör samt offentliga förhör som bestämdes av Skolstyrelsen men genomfördes av 

prästerna. Vidare har betygsreformerna avlöst varandra och bara  under 1900-talets 

andra hälft har det funnits tre olika betygssystem. Vid införandet av läroplanen för 

grundskolan, Lpo-94, infördes det mål och kunskapsrelaterade betygsystemet som sedan 

reformerades år 2011 till det betygssystem vi har idag (Forsberg & Lindberg,  2010). 

 

Det vi ser som  anmärkningsvärt utifrån vår studies resultat är att resultaten från prov 

och tester får en avgörande betydelse för elevernas framtid. Att genomföra prov och 

tester ingår i bedömningsmomenten som ständigt förekommer i skolan och som sedan 

resulterar i ett summativt betyg. Vi ser i vår studie att prov är ett sätt för läraren att 

synliggöra elevens kunskap och används även som bevis att visa upp för föräldrar och 

ledning. Lärare i vår studie anser att prov och tester gynnar elevernas 

kunskapsutveckling och att det är ett tydligt redskap för att se om eleverna har uppnått 

kunskapskriterierna. Dessa bevis på kunskap används sedan vid utvecklingssamtal med 

föräldrar och elever. Vi ifrågasätter hur detta kan vara ett bevis på kunskap. 

Kunskapsutveckling är individuellt och därför måste  läraren utgå från varje individs 
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förutsättningar när man jämför provresultat med kunskapskriterierna, annars ser vi en 

risk med att det inte finns utrymme att följa elevens egna progression.  

 

Elever i vår studie betonar betydelsen av att lärare i sin undervisning inte utgår från att 

elever ska nå det högsta betyget utan i stället bedriver en undervisning där alla elever 

känner utmaning, det får inte vara för lätt eller för svårt. Vidare poängterar eleverna att 

det är oerhört viktigt att läraren känner till vilken nivå eleven befinner sig på och att 

läraren beaktar det vid till exempel utförandet av läxförhör. Emanuelsson (2006) 

poängterar att elever inte lär sig lika snabbt, eller lika mycket, bara för att de är i samma 

ålder eller har vistats i samma undervisningsmiljö. Lärandet är ett resultat av processer 

som är beroende av elevernas olika förutsättningar i olika avseenden. Variationen 

mellan elever i samma ålder är stor och det innebär att förväntningar på att barn kan lära 

sig samma saker på samma tid är orimliga (a.a). Det framgår i vårt resultat att lärare är 

medvetna om att de elever som har sämre förutsättningar och studieförmåga presterar 

sämre vid prov och tester, men ändå anser vissa lärare att prov och tester är fördelaktigt 

för att mäta av elevernas kunskap på. Vidare uttrycker lärare att eleverna skärper sig och 

kan då visa sin kunskap och att det blir ett bra sätt att visa föräldrar och ledning vad 

eleverna kan och inte kan. Här ser vi tydligt att det finns en problematik då det är 

viktigare att kunna bevisa vad eleverna kan och inte kan utifrån kunskapskriterierna än 

att utgå från elevens enskilda behov. Vi ställer oss då frågande till hur försvarbart ett 

provresultat är, om man redan innan provet genomförs vet att vissa elever inte kommer 

att kunna prestera och visa sin kunskap på bästa sätt. Samtidigt som lärarna vet om 

problematiken kring att elever inte alltid presterar sitt bästa på prov och tester så 
fortsätter skolan att använda sig av det.  

 
6.2.1 Likvärdighet  

Mickwitz (2015) konstaterar att likvärdighetsbegreppet har förskjutits från att tidigare 

handla om input i skolan till output, alltså vad skolan kan visa upp för resultat. Detta är 

en följd av den marknadsstyrda skolan, där resultat är ett mått på kvalité. Detta anser 

Emanuelsson (2006) hotar ”en skola för alla”, när de resultat skolan visar upp blir en 

sanning om hur bra en skola är (a.a). Det framgår i vår studie att det finns mer åtråvärda 

skolor att söka till men att eleverna inte alltid känner att de har möjlighet eller 

kompetens att gå på alla skolor. Det som kommer att avgöra hur ”lyckad” framtid 

eleverna får är hur väl eleven klarar att genomföra sin utbildning gentemot fasta 

kunskapskriterier som prov och tester, som sedan summeras till ett summativt slutbetyg. 

I dag har föräldrar möjlighet att välja skola till sina barn eftersom vi har ett fritt skolval, 

men det ger också skolan en möjlighet att uttrycka vilka elever som skolan vill 

”rekrytera”. Detta anser vi medför ett skolsystem som signalerar att eleverna värderas 

olika med tanke på deras slutbetyg. Emanuelsson (2006) ser snarare en utveckling där 

det nu finns ”olika skolor för olika barn”. 

 

Forsberg och Wallin (2006) framhåller att skolans resultat har blivit hur den enskilde 

eleven klarar att uppnå sin utbildning. Resultat uppmärksammas i media och uppfattas 

av samhället som en sanning. Måluppfyllelse bedöms men inte i relation till de villkor 

och förutsättningar som ges (a.a). Lärarna i vår studie upplever en betygshets som 

krockar med deras uppdrag, de ser en risk med att föräldrar väljer bort vissa skolor på 
grund av att en skola har dåligt meritvärde. Meritvärdet på en skola baseras på betyg, 

dessutom offentliggörs provresultat och dessa värden tillsammans anses vara mått på 
hur bra en skola är. I vårt resultat ser vi att betygens likvärdighet är ett dilemma för 

lärare. De ifrågasätter hur det är möjligt att sätta rättvisa betyg, då de upplever ett 

motstånd att kunna följa det reglerade systemet då det finns påtryckningar från ledning, 
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lärare, elever och föräldrar. Lärare i vår studie vittnar om att det finns förväntningar på 
att de ska öka meritvärdet på skolan eftersom meritvärdet blir ett kvitto på att det är en 

bra skola.   

 
Man ska kunna i samtal med rektor ha strategier för hur man ska kunna höja 

meritvärdet. Det är på skolan så har man ju formulerat som skolans mål att 

vi hela tiden ska höja vårt meritvärde att det är liksom en… Alltså det man 

tänker det är kvalitet, så att om vi tidigare haft så ska vi sen ha. (Mickwitz 

2015, s. 211) 

 

I detta citat kan vi utläsa att målet för skolan är att höja meritvärdet och med detta höja 

kvalitén på skolan. Meritvärdet får en stor betydelse för skolorna eftersom det kan locka 

elever till en skola, vilket är en viktig faktor då det handlar om elevpeng och rekrytering 

av rätt elever som Emanuelsson (2006) uttrycker det. En annan faktor till att lärare 

eventuellt skulle sätta för höga betyg kan vara att ledningen premierar de lärare som kan 

leverera bra resultat. Det är inget som är uttalat men lärarna upplever att deras 

arbetsinsats som lärare bevisas genom att eleverna får bra betyg. 

 
Mats: Jag tycker att vi har haft ett litet betygsrace här också, även om inte 

någon rektor har gått in och ändrat någonting, man har hela tiden känt piskan 

att: förförra årets nior hade det här medlet, förra årets nior hade lite högre, i 

år ska vi se att det blir ännu lite högre och så har det varit de senaste fem-sex 

åren här att det har varit en självklarhet att vi hela tiden ska höja resultaten 

och det gör ju att man känner piskan och jag tror att många känner jag måste 

sätta högre betyg nu för att vi måste slå den förra klassen annars blir rektor 

ledsen.  

[De andra instämmer]  

Sara: Men, jag känner, jag gör inte det.  

Övriga: Neej  

Rebecka: Men jag tror att det är lätt att, alltså, en del kanske tänker jag får 

inte min lön, blir drabbad, alltså man ligger risigt till…  
Sara: Ja, för det där är ju lite, att resultatet ska va…  
Rebecka: Resultatstyrt på något sätt.  

Sara: Ja, man ska få typ som lite högre lön när man lyckas höja …            
(Mickwitz  2015, s  213) 

 

Som citatet påvisar blir lärarkompetensen snedvriden i ett sådant system, som vi ser det 

ställer det högre krav på de lärare som anpassar sin undervisningen efter elever som är i 

svårigheter.  Om en lärares kompetens mäts genom elevernas betyg innebär det enligt 

oss att lärarens profession får en annan innebörd. Detta skulle kunna innebära att lärare 

väljer att inte arbeta för de elever som de ändå inte tror kommer nå betyget E och väljer 

därmed att satsa på de elever där de ser potential hos eleven till att nå E eller högre 

betyg. I dagens skolsystem ska man skyndsamt göra en pedagogisk kartläggning på 
eleven om den riskerar att inte uppnå betyget E, vilket står i skollagen, kapitel 3, §5. De 

som inte uppnår kunskapsmålen klassas som elever i behov av särskilt stöd. Risken med 

den förändring vi ser i lärarens profession är att fler elever kan hamna på 
specialpedagogens och speciallärarens bord  redan tidigt i skolåldern. Enligt 

Emanuelsson (2006) är specialundervisning fylld av erfarenheter som belyser de 

svårigheter och konsekvenser i segregerade miljöer för elever som riskerar att inte bli 

godkända. Det kan även finnas en annan tolkning angående urskiljning mellan elever, 

att det befriar undervisningen för de mer gynnade eleverna att fortgå med sin utbildning 

utan störningar och risker för hinder. Det kan uttryckas som hot mot den så kallade 

kunskapsstandarden i samhället, utifrån ett elit och urvalsperspektiv (a.a). 
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Vi kan även utläsa i vårt resultat att det finns en risk att lärare sätter för höga betyg för 

att de vill ge sina elever de möjligheter i framtiden som de anser att de är värda. Lärare i 

denna studie vittnar om att de inte alltid följer det reglerade systemet då de inte vill 

riskera att deras elever ska få sämre betyg än de elever som besitter samma kunskap 

men ändå får högre betyg på andra skolor. Det kan även handla om enskilda elever som 

de ”släpper igenom” då de anser att eleven kommer att klara vidare studier i framtiden 

även om de inte uppnår exakt det som står i kunskapskriterierna. Här kan vi se en 

konsekvens av att betyg har en urvalsfunktion inför framtida studier. Detta innebär att 

betygen inte alltid kan representera vilken kunskap eleven besitter enligt 

kunskapskriterierna. Enligt Lundahl och Forsberg (2006) är likvärdighet i det mål och 

resultatstyrdaskolsystemet kopplat till den enskilde elevens prestationer än till skolans 

mål och förutsättningar. Detta anser vi är en utveckling som blir problematisk då man 

inte med säkerhet kan säga att betygen är satta på samma grunder för varje elev. 

Samtidigt vill vi poängtera att vi inte tycker att man kan ha samma mål för varje elev då 
vi anser att skolan inte blir likvärdig eftersom elever inte har samma förutsättningar 

eller kan nå målen på samma tid. Emanuelsson (2006) framhåller att skolsystemet inte 

tar hänsyn till elevers olikheter, utan att skolan är uppbyggd för att sortera elever. 

Vidare poängterar han att det i dagens kunskapsrelaterade betygssystem finns en 

orimlighet att eleverna kommer till skolan som ”ännu icke godkända”. 

 

Det vi ser i vårt resultat är att både elever och lärare blir bakbundna till att ”misslyckas” 
i skolan, elever får inte möjlighet att utvecklas i den takt som de behöver och läraren 

kan inte ta hänsyn till elevernas olikheter och behov då kontroll av skolan inte 

möjliggör något frirum för läraren att agera lärare. Forsberg och Wallin (2006) betonar 

att dagens kontrollregim av skolan är på andra premisser än vad läroplanerna erbjuder. 

Lärarnas möjlighet till frihet att självständigt utforma verksamheten utifrån egna 

tolkningar och läroplanens institutionella restriktioner sätts åt sidan (a.a). Samtidigt 

vittnar lärare i vår studie om att de ”fixar till” det för eleven om de ser att en elev inte 

uppnått allt som krävs för att nå det betyg som läraren anser att eleven är värd. Nu talar 

läraren om att detta har med erfarenhet att göra. 

 
…Man är ju inte dum, om man ser sina resultat så upptäcker man, hoppsan, 

det här stämmer ju faktiskt inte. Det här är ju inte en sån elev. Det har ju 

med erfarenheten att göra. Man känner ju i ryggmärgen att, nej men det här 

ger fel bild, för så där kan det inte bli, det kan inte bli så att den här eleven 

ska ha D när den är så himla duktig i det här, den ska ju ha ett C minst. Så då 
fixar man ju till det. Det måste man ju göra.                                                         

(Mickwitz 2015, s. 225) 

Vi ställer oss frågan hur likvärdiga betygen blir i verkligheten, då lärare inte följer det 

reglerande systemet. Samtidigt ser vi att läraren ställs mot att antingen följa regelverket 

och vara delaktig i den sorterande urvalsfunktionen som betyget har eller utgå från 

erfarenhet som pedagog och lärare. I vårt resultat kan vi utläsa att lärare ibland väljer att 

inte följa det reglerade systemet och justerar i stället betyg efter sin erfarenhet. Det blir 

problematiskt att lärare måste välja mellan att agera efter erfarenhet eller efter 

detaljstyrda kunskapskriterier. 

 
6.2.2 Kunskapssyn  

Vi har i vår studie uppmärksammat att lärarna känner en oro att betyg och 

standardiserade kunskapstester styr undervisningen. Det framkommer i vårt resultat att 

betyg ses som en motsats till lust till fortsatt lärande. Enligt lärarna beror detta på att 

eleverna inte vågar misslyckas. De upplever att eleverna inte är intresserad av uppgifter 
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som inte betygsätts, det blir otydligt för eleverna varför de ska göra uppgifter som inte 

betygsätts eftersom det är betyget som eleverna vill åt. Enligt lärarna i vår studie finns 

det inte utrymme för att träna på saker när det sedan ska sättas ett betyg på uppgifterna. 

Vidare kan vi se i vårt resultat att det blir ett dilemma för läraren då det upplevs att 

själva lärprocessen inte får ta plats, eftersom det ska sättas ett betyg på uppgiften. 

Vidare kan vi utläsa att lärare upplever att undervisningen styrs av både betyg och 

nationella prov. Här kan vi se att det finns en problematik. Undervisningen ska bli 

mätbar och summeras i ett betyg. Samtidigt ska eleven förstå och tillämpa kunskap de 

får, både i skolan men också i andra sammanhang Utifrån detta anser vi att när endast 

mätbar kunskap framhålls blir det problematiskt eftersom det inte bidrar till hållbar 

kunskap eller att nå alla elever. Det framgår i läroplanen att barn har rätt utvecklas, 

känna glädje och uppleva tillfredställelse  genom att göra  framsteg i skolan och 

övervinna svårigheter (Skolverket 2016). 

 

I vårt resultat kan vi se att både elever som är högpresterande och lågpresterande blir 

stressade och upplever obehag i samband med prov och betyg, de högpresterande 

känner stress och press när de ska genomföra prov eftersom de är rädda att misslyckas. 

De lågpresterande eleverna misslyckas enligt lärarna till högre grad på prov och tester 

och detta gör att de befäster en bild av sig själva som en som ständigt misslyckas.  

Emanuelsson (2006) betonar att det oftast är de elever som måste arbeta hårt som också 
misslyckas att nå godkänt och deras belöning blir att de inte blir godkända, vilket leder 

till lägre självvärdering. En elev som inte har förutsättningar för att bli godkänd och 

ständigt misslyckas i skolan trots sin ansträngning kan inte känna sig delaktig och  

betydelsefull. När eleven får ett icke godkänt betyg på sin prestation kan det också 
innebära att eleven tar det som ett personligt misslyckande och inte känner sig duglig 

nog. Vilket i sin tur kan leda till att eleven inte känner någon stimulans till fortsatt 

lärande (a.a). Att inte få misslyckas i skolan anser vi vara ett av de största problemen 

vid inlärning. Vår erfarenhet är att elever måste få prova och testa sig fram innan de 

hamnar rätt. Det måste finnas en tillåtande miljö i skolan där vi uppmuntrar nyfikenhet 

och kreativitet, vilket vi ser som svårt i en resultatstyrd skola. Vidare vill vi betona att 

alla elever ska känna att de kan utvecklas efter sin egen kapacitet och bli kritiskt 

tänkande. Därav anser vi att skolan måste sluta ge eleverna uppgifter där det finns ett 

rätt eller fel och istället se kunskapen bakom kunskap och inte endast se till det 

slutgiltiga resultatet. 

 

Forsberg och Wallin (2006) framhåller att möjligheten för lärarna att ta individuell 

hänsyn till  intressen och olikheter som finns hos eleverna minskar och därmed blir det 

svårt att göra skolan till en spännande resa för alla elever. Tyngdpunkten för både lärare 

och elever i den kriterierstyrda skolan kommer att ligga på läroplanen som en 

begränsning genom urvalet av kriterier. Meningsfullheten i skolarbetet minskar när det 

finns mindre möjlighet att utgå från elevers intressen (a.a). Nyberg (2011) poängterar att 

om skolan ska vara ett medel för att få ett samhälle där individer besitter en förmåga att 

tänka kritiskt och agera självständigt kan inte innehåll och arbetssätt vara för hårt styrda 

(a.a). Vi ser inga problem med att träna på färdigheter, men när eleverna behärskar 

dessa färdigheter måste vi låta eleven utöva efter sin egen nyfikenhet och kapacitet, ge 

uppgifter där de förstår värdet av sina färdigheter. Elever i vår studie belyser vikten av 

att få utöva sina färdigheter som de pluggat på i riktiga projekt tillsammans med andra. 

De uttrycker även att de förstår betydelsen av att “plugga” på sina färdigheter då de 

upplever att det utvecklar deras musicerande om de kan se kopplingar mellan den 

konkreta “kunskapen” och att kunna. Kunna innebär att enligt eleverna att förstå när de 

kan tillämpa den nya kunskapen. Även om eleverna talar om ett musikaliskt lärande 
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handlar det fortfarande om att lära sig något nytt och utvecklas vilket kan appliceras i 

alla skolämnen. Vidare kan vi utläsa i vår studie att eleverna pratar om att utanför 

skolan är det mer fritt att utgå från sin egen kapacitet och att de får möjlighet att utöva 

det de lärt sig vilket bidrar till att de utvecklas. Det finns inga kunskapskriterier att 

uppnå, därav finns inte heller risken att misslyckas, vilket vi tror är en viktig faktor för 

att våga prova sin kapacitet. Eleverna motsätter sig inte betyg utan vill få konkret 

feedback på hur de kan förbättras, men som vi uppfattar det är det inte betyget som får 

eleven att vilja lära sig mer. Eleverna skiljer på att öva och att lära, vilket vi anser är en 

viktig aspekt att reflektera över som lärare. Det framgår även i vårt resultat att elever 

anser att det måste finnas utrymme för att testa, prova, utföra och praktisera, för att de 

ska utvecklas. Eleverna uttrycker att det är viktigt att förstå ny kunskap, vilket vi anser 

och även ser i vår studie inte får det utrymme som behövs i dagens resultatstyrda skola. 

Elevernas reflektion är en mycket viktig aspekt att reflektera över om vi vill att eleven 

både ska ta till sig och också utveckla ny kunskap.  

 

Vi anser att lärandet är något som sker hos varje individ och därför måste också 
nyfikenhet och lust få ta plats. Det eleverna i studien uttrycker är att det är viktigt att 

förstå varför de ska lära sig något nytt och hur det kan appliceras i ett annat 

sammanhang. Vi framhåller att om vi endast låter mätbar kunskap få ta den största 

delen av vår tid i skolan finns det en risk att eleven mister både sin motivation och sina 

kunskaper. Lundahl (2006) poängterar att det finns en risk att kunskap får en mindre 

betydelse när resultat får så stort fokus. Han understryker att det kan missgynna de 

elever som behöver ett aktivt och kreativt lärande och att det finns en risk att läraren 

formar sin undervisning för att förmedla färdiga kunskaper (a.a). Vi ser det som 

problematiskt när mätbara mål blir det som räknas. För att lyckas som elev i ett sådant 

system krävs att man har en inneboende motivation och kapacitet att applicera det nya 

kunskapsstoffet som erbjuds i skolan. Det krävs även att du som elev har en 

metakognitiv förmåga som är välutvecklad eftersom det kan vara svårt att annars förstå 
sambandet mellan ny kunskap och tidigare erfarenheter. Vi ser en risk med att vi mister 

de elever i skolan som inte har denna förmåga, då de tappar koncentrationen och 

motivationen för skolarbetet. Ett av de vanligaste begreppen i skolan när lärare 

beskriver elevers skolsvårigheter är koncentrationssvårigheter. Lars Berglund (2000) 

anser dock att det svårt att definiera betydelsen av ordet koncentrationssvårigheter. 

Vidare poängterar han att förmågan att kunna koncentrera sig kopplas till hur väl 

uppmärksamheten kan riktas mot ett yttre eller ett inre skeende.  

 
6.2.3 Mätbar kunskap 

Mickwitz (2015) framhåller att de nationella proven och betygen har konstruerats som 

en lösning på hur kunskap ska synliggöras och på så vis upptäcka de elever som inte når 

målen. Hon framhåller att på grund av detta anses inte lärare själva besitta denna 

pedagogiska förmåga utan de behöver ha reglerande summativa bedömningsverktyg.  

 

Lärarna i vår studie upplever inte att betygen eller det nationella proven är ett 

pedagogiskt redskap utan att det snarare går emot varandra. Det vi har sett i vår studie är 

att det blir ett dilemma mellan nationella prov och kunskapsutveckling, som kunskap 

och betyg. Det finns också en oro kring likvärdigheten kring de nationella proven, då 
lärarna tar upp vad proven mäter av. De ser risker med att sätta betyg utifrån resultaten 

från de nationella proven, dels kan eleven ha en dålig dag och dels mäter proven även 

elevers enskilda förmågor, inte enbart kunskap.  
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Jag vet att väldigt många av dom som jag anser är duktiga på engelska, alltså 
i den förra klassen då som gjorde det här [Nationella provet], som var 

duktiga på engelska. Många av dom var ju väldigt noggranna de första 

sidorna och verkligen gick tillbaka och kollade, var det där rätt svar nu och 

så där, vilket innebar att andra halvan av provet så fick dom bara racer köra. 

Och det var många, även dom som jag kände faktiskt har möjlighet till höga 

betyg både VG och kanske MVG, som mot slutet fick slarva sig igenom. 

[…] Det blir ingen koll på deras engelska kvalitet utan det blir koll på deras 

snabbhet. Mats, Havskolan (Mickwitz 2015, s. 202) 

 

Här kan vi se att läraren uppmärksammar att elevernas faktiska kunskap inte stämmer 

överens med vad som syns på det nationella provet. Lundahl och Forsberg (2006) tar 

upp att de nationella proven ska ha en betygsstödjande funktion eftersom provresultat 

framhålls som ett mått på skolkvalité (a.a). Vi kan i vår studie se att det blir 

problematiskt att använda sig av resultaten på de nationella proven, då de inte alltid 

mäter den kunskap som provet är avsett att göra. Vidare noterar  Lundahl och Forsberg 

(2006) att proven har anpassats mot läroplanens kursplaner och kunskapssyn eftersom 

resultaten sedan kommer att användas som mått på kvalité (a.a). Lärare i vår studie ser 

både fördelar och nackdelar med de nationella proven.  Resultaten kan vara en 

bekräftelse på att läraren satt rätt betyg, vilket vi kan se som att läraren inte fullt ut litar 

på sin kompetens. Det som framkommer som negativt är att det blir fler och fler 

kunskapstester och reaktionen från lärare blir varför ska de ens ska sätta betygsätta 

eleverna innan de nationella proven om det är resultat på provet som sedan ska 

slutgiltiga betyget i årskurs nio. Lärare uttrycker en frustation över att det som räknas 

blir den mätbara kunskapen och att då kan de lika gärna använda all tid till att endast 

träna på det som sedan ska betygsättas på det nationella provet. Vår studie visar att 

lärare ser att det finns risk för att undervisningen går ut på det som är enkelt och 

mätbart. 

 

Lärare i vår studie vittnar om att det pedagogiska arbetet inte är det som det fokuseras 

på, utan man fokuserar mer på att eleverna ska lära sig ett visst kunskapsstoff på en viss 

tid då det idag både är fler nationella prov och betygsättning även lägre ner i åldrarna. 

Det framgår även i vår studie att lärare får anpassa sin undervisning utifrån vad som ska 

komma på de standardiserade proven. Lärarna påpekar att det tar väldigt mycket tid att 

förbereda eleverna inför de nationella proven och att det även styr in läraren på vad som 

ska läras ut. Det finns en frustration kring att tid som skulle kunna läggas på att träna 

elevernas förmågor försvinner och mer ”bestämd fakta” får ta större plats. Nationella 

prov ska genomföras på en utsatt tid där resultaten sedan ska redovisas offentligt, vilket 

gör att läraren vill ge sina elever de bästa förutsättningarna och därmed tränas de inför 

proven. Detta tar mycket tid från undervisningen vilket medför att eleverna inte kan bli 

delaktiga i undervisningen mer än som mottagare.  

 

I läroplanen Lgr 11 kan vi utläsa:  

 
Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda 

eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga 

att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av 

den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och 

aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta 

ansvar. (Skolverket 2016, s. 8) 

 

Forsberg och Wallin (2006) poängterar att skolans värde och normsystem nu är 

ekonomiskt förankrade begrepp med uttryck av kvalitetsredovisningar och inspektioner 
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av kontroll av skolverksamhet. Dessa begrepp är för skolan en främmande värdebas 

vilket riskerar att utesluta de institutionella värden som tidigare varit skolans grund (a.a) 

Vårt resultat visar att detta påverkar lärarna i deras verksamhet. Att utforma en 

undervisning där eleverna har möjlighet att vara delaktiga i planering och få välja teman 

och aktiviteter kan vi se som svårt, då eleverna ska testas av och resultatet från proven 

sedan blir ett mått för kvalité. Detta skapar ett dilemma för läraren eftersom det inte 

finns utrymme att följa styrdokumenten i den dagliga verksamheten. 

 

När resultat blir viktigare än lärande medför det att undervisningen riktas mot det som 

kan mätas. Vi kan i denna studie se kopplingar till varför elevernas mål är betyg och 

inte ”onödig kunskap” då det ändå är slutresultatet som räknas. Det beskrivs av lärare i 

denna studie att eleverna upplever att de ägnar tid på sådant som anses onödigt om det 

inte betygsätts. Det blir en konflikt mellan betyg och lärande när eleverna inte vill träna 

på sådant som inte betygsätts. Detta innebär även att det är svårt för läraren att bedriva 

en framåtsyftande undervisning. Vi tolkar även resultatet som att elever inte heller ser 

läraren som kompetent nog att lägga upp sin undervisning på ett sätt som de anser är rätt 

väg för lärandet. Detta visar sig i vår studie då vi ser att lärare upplever att elever 

ifrågasätter vissa uppgifter om det inte ska betygsättas. Detta kan vara ett tecken på att 

även elevens sätt att navigera i skolan är att ta till vara på tiden och vara effektiv, 

elevens tid är också en viktig aspekt att ta med i bilden. Eleverna i vår studie vill ha 

återkoppling på de uppgifter de gör på ett betygsliknade sätt eftersom det framgår att 

betyget är elevens mål, inte kunskapen. Elever har inte tid att misslyckas och lärare har 

inte tid att ”sväva ut ” i sin undervisning eftersom det viktiga i slutändan blir att visa 

upp det mätbara resultatet och betyget för ledning och föräldrar. För eleverna innebär 

skolan och betyget en biljett till vidare studier. Vi kan se att konsekvensen blir att 

läraren ständigt känner press att de måste ha bevis på elevernas kunskapsutveckling. 

Utifrån detta ser vi att prov är ett viktigt verktyg för både elever och lärare eftersom 

prov konstrueras som bevis på elevens kunskap. 

 
6.2.4  Betyg som motivation 

Tanken med det mer detaljerade betygssystemet är att eleverna ska bli mer motiverade 

att arbeta hårdare för att uppnå högre betyg. Det syns till viss del att eleverna arbetar 

hårdare för att nå högre betyg men det betyder inte att eleverna lär sig mer. I 

Skolverkets rapport (2016) betonar författarna att det är viktigt att skilja på motivation i 

relation till prestationsmål och motivation i relation till lärandemål (a.a). I vår studie kan 

vi utläsa att eleverna inte alltid kopplar kunskap till betyg utan betyget är viktigt för att 

de ska kunna studera vidare på gymnasiet och sedan på universitetet. Betyg är något 

man sysslar med i skolan. Det har inte med framtiden och fortsatt lärande att göra utan 

man går i skolan för att få ett betyg, för att sedan kunna studera vidare på en annan 

skola. Vi uppfattar det som oerhört problematiskt att betygen har en så stor plats i 

skolan och att eleverna ser på betyg som en skolprodukt som de måste åt för att komma 

vidare ut i vuxenlivet. Som vi ser det är det ett resultat av att skolan fokuserar på 
mätbara resultat och i och med det blir kunskapen svår att applicera i verkligheten. 

Därav får även betyget samma betydelse för eleven, det blir en skolprodukt. Enligt Asp-

Onsjö (2015) är betygens primära funktion selektion, betygen används alltså för urval 

för högre studier (a.a). Detta kan vi även utläsa i vårt resultat, eleverna förstår indirekt 

att betyget har en urvalsfunktion och att det villkorar elevens framtid. Eleverna i vår 

studie är medvetna om att betyget avgör deras framtid. Dock ser vi även att elever anser 

att ansvaret ligger på den enskilda eleven om de ska lyckas i skolan och få ett högt 

betyg. Emanuelsson (2006) lyfter fram att genom betygsättning skiljer man på de som 

är godkända och inte godkända. Detta är en process inom skolan som tydliggör 
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skillnader mellan medborgare (a.a). Om betyg ska ha en motiverande kraft för att 

utveckla kunskaper så ser inte vi att betygen kan ha en så stor framtida betydelse för 

eleverna eftersom de skapar instrumentell inlärning, stress och negativ självvärdering 

om man är lyckad som människa eller inte. Sivenbring (2016) konstaterar att det finns 

en tro att betyg har en motiverande kraft, men att det inte finns några enkla samband 

mellan betygens betydelse och kunskapsutveckling. Vidare poängterar hon att 

motivation är beroende av faktorer som både är knutna till miljö och till enskilda 

subjekt. Både (Sivenbring 2016; Törnvall 2001) framhåller att elever som är 

högpresterande påverkas positivt av bedömning och motivationen ökar medan de 

lågpresterande eleverna presterar sämre. Vi kan i vårt resultat notera att betyg inte 

fungerar som en motivationsfaktor utan snarare får eleven att antingen befästa en 

självbild, av det man kan och inte kan, eller sluta anstränga sig. En elev i denna studie 

vittnar om att hon ser sig själv som en E-elev efter tidigare omdömen och känner sig 

därför nöjd med det. Detta kan tolkas som att hon inte tror att hon har kapacitet att nå 
högre betyg och anstränger sig inte mer. Även om eleven i vår studie blev godkänd så 
visar ändå resultatet på att betyg inte motiverar att lära sig mer utan snarare befäster en 

bild av vem man är som person och vad man är kompetent till. Vidare i studien kan vi 

se att om en elev når det högsta betyget ser eleven att de nått sitt mål och därför inte 

behöver anstränga sig mer. Detta tolkar vi som att betygen inte har en motiverande 

faktor att lära sig mer utan snarare för att nå ett visst betyg. Sivenbring (2016) 

framhåller att betygen befäster elevens självbild som antingen en lyckad elev eller en 

elev som misslyckas. Emanuelsson (2006) tar upp en intressant tanke angående elevers 

ansträngning och prestation utifrån elevers olika förutsättningar betonar han att vissa 

elever kan anstränga sig mindre medan andra måste anstränga sig oerhört mycket mer. 

Vidare framhåller Emanuelsson att skolan istället borde värdera elevprestationer utifrån 

den enskilde elevens förutsättningar och godkänna efter en gedigen insats (a.a).  

 
6.2.5 Skoljag 

Petterson (2010) betonar att bedömning med konstruktiv återkoppling, där både starka 

och svaga sidor lyfts fram, kan innebära en enorm utvecklingspotential för eleven. Hon 

poängterar att det är viktigt att eleven är delaktig i bedömningsprocessen (a.a). Vårt 

resultat visar att eleverna upplever att utvecklingssamtalen fokuserar på deras svaga 

sidor och att det förväntas att de ska sätta mål för hur de ska förbättra sig. Efter 

utvecklingssamtalen glöms IUP bort och de fortsätter som vanligt. De vittnar även om 

att det är svårt att förstå det som är skrivet i kunskapskriterierna och i IUP, att det inte är 

skrivet för eleverna. Lärarna påpekar att det är svårt att ha formativa utvecklingssamtal 

då eleverna vill ha betygsliknande samtal, så de vet hur de ligger till. Detta blir ett 

dilemma för lärarna i vår studie eftersom de tycker att betygsfokuseringen från 

elevernas sida krockar med lärandet. De vill hellre bedriva en undervisning utan 

betygsättning då de upplever att det skulle främja elevernas kunskapsutveckling. De 

anser att de i omdömena kan ge eleverna konstruktiva lösningar som utvecklar lärandet. 

Här kan vi se en tydlig konsekvens när betyget får så stor betydelse för elevernas 

fortsatta studier, samt hur mätbar kunskap konkurrerar med lärandet. Elever i denna 

studie beskriver att de tillskrivs hur de är som personer i omdömen och IUP och att 

lärare har med detta i sitt summerande betyg. Emanuelsson (2006) konstaterar att 

problemen idag framhålls som individbundna. Det blir eleven som har brister på olika 

sätt och inte passar in eller räcker till som drabbas och detta leder till att de inte 

godkänns. 

 

Vidare upplever eleverna i denna studie inte att det är konstigt att de ska bedömas eller 

betygsättas, utan de ser det som ett normalt inslag i skolvardagen och inget som de kan 
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motsätta sig. Dock upplever eleverna att det är både stressande och obehagligt att 

ständigt veta att de bedöms och känner att det inte finns utrymme för att misslyckas, då 
elevens mål är att uppnå ett betyg. När betyget blir målet för eleverna lär de sig hur 

lärarna vill att de ska visa sin kunskap, att synliggöra sin kunskap. Vi kan dock i vårt 

resultat utläsa att eleverna inte alltid förstår vad som förväntas av dem och därför gör de 

en generell satsning på vad de ska förbättra. Men att prov har en viktig funktion för det 

framtida betyget är väl synligt i vårt resultat, det blir ett konkret bevis såväl för elever 

som för lärare. Även Asp-Onsjö & Holm (2014) har sett i sin studie att elever lägger 

mycket kraft på att koda av hur de ska agera för att nå höga resultat. Hon konstaterar att 

det visar på att den performativa kulturen uppmuntrar så kallad “fabricering”, där 

eleverna framställer sig på ett visst sätt för att tillmötesgå kraven som ställs i 

undervisningssituationen och att detta är något som uppmuntras av lärarna. Ett sådant 

förhållningssätt till skolan och kunskap riskerar att gynna en instrumentell inställning 

till skolan och lärande (a.a). Vi kan i vårt resultat se att eleverna är väl medvetna om att 

de ständigt bedöms, både vad de visar upp kunskapsmässigt och hur de agerar som 

elever. Eleverna vittnar om att de får bättre betyg om de kan anpassa sig till 

klassrumsreglerna, om de kan läsa av den undervisande läraren, är trevliga och verkar 

intresserade av det arbete som sker i skolan.   

 

Samtidigt som eleverna i vår studie uttrycker att det är betyget som räknas noterar vi att 

de vill ha personlig återkoppling. De vill bli sedda som individer, inte enbart som en 

elev, och vill även få verktyg för att kunna utvecklas kunskapsmässigt. Vårt resultat 

visar att omdömen som ska vara framåtsyftande inte får sin formativa funktion 

kunskapsmässigt som det är tänkt. I omdömen upplever elever att de får påpekanden om 

sin personlighet, om de vill uppnå önskvärda resultat innebär det då att de måste ändra 

på sitt beteende för att tillgodose lärarens önskningar. En konsekvens av detta är att 

eleverna får ett verktyg att skapa sig ett skoljag som passar in i normen för skolan och 

inte ett framåtsyftande verktyg för fortsatt lärande.   

 

Det vi kan se i vårt resultat är att elever upplever att de blir bedömda utifrån hur de 

de agerar i skolan. I omdömen kan det stå okoncentrerad, slapp, flitig, glad med mera 

och eleverna har lärt sig att detta är beteenden som de eventuellt måste korrigera för att 

uppnå ett högt betyg. Elever i vår studie vittnar även om att det är viktigt att synliggöra 

sin kunskap genom att vara aktiv och höras på lektionerna. Men de poängterar även att 

man ska höras på ”rätt sätt”, inte vara för svår. De upplever även att de får högre betyg 

om de varit aktiva i skolan än om de besitter samma kunskap och varit tysta. Enligt 

eleverna finns det inte ett sätt att agera i skolan utan det varierar beroende på vilken 

lärare de har. Detta anser vi gör att eleverna skapar sig ett skoljag för att kunna navigera 

i skolan och uppnå önskvärda resultat. Det blir även elevernas egenskaper som bedöms 

och inte den faktiska kunskapen och som vi ser det krockar det med betygens funktion 

som ska mäta enbart kunskaper. Betygens funktion fungerar varken som motivation 

eller som mått på kunskap. 

 

7 Våra reflektioner 
Under vårt arbete har det uppkommit flera tankar och funderingar, syftet med vår studie 

är att försöka förstå samt förklara hur betyg och bedömning påverkar elever och lärare 

samt hur kunskapssynen påverkas. I media förs en livlig skoldebatt angående vems 

ansvar det är att inte alla elever når de uppsatta kunskapskraven. Det finns en tilltro till 

att betyg ska fungera som en lösning på elevernas brist på kunskap. Kunskapskriterier 

blir mer detaljerade och fler standardiserade prov används som ett verktyg att 

synliggöra de elever som inte når upp till kunskapskraven.  
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Vi anser att det finns mindre utrymme för lärare att utöva sin profession och kunna ta 

hänsyn till elevers olikheter. En konsekvens av detta blir att många av eleverna hamnar 

inom specialpedagogens område. Som vi ser det är det skolsystemet som är 

problematiken eftersom det inte är anpassat efter elevers olikheter eller utformat för att 

väcka nyfikenhet för kunskap och lärande, trots att detta tydligt uttrycks i både skollag 

och läroplan. Det förutsätts att alla elever lär sig lika mycket på samma tid om de får 

samma undervisning. Det finns inte utrymme för progression och reflektion, eftersom 

kunskapen ska mätas inom en viss tid. Vilket innebär att det försvårar för både lärare 

och elever att vara självständiga i sitt lärande. Det vi ser i vår studie är att läraryrket blir 

mer och mer detaljsstyrt och läraren får och kan inte arbeta utifrån sin profession. För 

att hårddra det lite, kan vi se en framtid där läraren inte behövs i skolan. Det räcker med 

att dela ut kunskapsstoff eftersom det redan är bestämt vad eleverna ska kunna, för att 

sedan testa eleverna om de hunnit memorera det inför provet. Detta skulle i verkligheten 

inte fungera eftersom vi vet att alla elever lär sig olika och har olika förutsättningar, 

men hur skiljer det sig från dagens system? 

 

Vi kan i vårt resultat se att lärare upplever att de känner sig styrda i det reglerande 

skolsystemet, vilket sedan speglar av sig i undervisningen. Eleverna blir mottagare av 

ny kunskap och undervisningen kan inte ske i interaktion med eleverna i så stor 

utsträckning som den borde. Som specialpedagoger har vi ett relationellt perspektiv 

vilket innebär att vi försöker se hela elevens skolsituation, inte enbart hur väl eleven 

uppnår kunskapskriterier i ett visst ämne. Vilket blir ett dilemma mellan att följa 

elevens förutsättningar, progression och samtidigt i vissa fall inte kunna hjälpa eleven 

att bli godkänd.  

 

Det är även viktigt att faktiskt se elevens eventuella problematik och inte förminska den 

och ge sken av att alla kan nå målen. Det finns en risk att vi då förminska de elever som 

har funktionsnedsättningar som gör att de inte kan nå målen. Detta tycker vi är en 

problematik om vi i skolan förmedlar en bild av allas lika värde, men kan skolan ha den 

målsättningen när inte alla blir godkända på grund av personliga förutsättningar? Har 

alla lika värde då? Det står i skollagen och läroplanen att alla elever har rätt att 

utvecklas så långt som det är möjligt. Det vi upplever som komplext är att en elev som 

utvecklas ändå riskerar att inte bli godkänd. Skolans uppdrag att främja livslångt lärande 

blir då både skenheligt, sorterande och kränkande, för vilka elever ska vi främja livslång 

lärande? De godkända eller de icke godkända? I vår studie upplever eleverna att deras 

personlighet fanns med i deras omdömen, vilket vi anser är en viktig aspekt att belysa. 

Eleverna måste även lista ut hur de ska passa in socialt för att uppnå bra betyg. Vår åsikt 

är att skolan bör koncentrera sig mer på kunskap och mindre på fostran, där vi tar 

hänsyn till olikheter i stället för att korrigera eleven till att passa in i skolans norm. Vi 

anser att mätbar kunskap kan vara bra för elevers utveckling om funktionen är mer 

stödjande och framåtsyftande samt att det måste finnas en acceptans till olikheter i 

systemet. Som det är idag så värderar vi teoretisk kunskap och mätbar kunskap högst 

och därför kan inte andra kompetenser framstå som värdefulla i skolan. 

 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv blir en skola som inte är utformad för alla elever en 

utmaning, denna utmaning kan vi inte komma förbi för det är så skolan ser ut. Vår 

största utmaning blir inte eleverna utan det blir att försöka förstå och tolka vårt system 

på bästa sätt. Vi har idag ett system som sorterar elever utifrån vilka förutsättningar de 

har, både individuellt och utifrån vilken bakgrund eleven har. Lärare vill sina elever det 

bästa, de vill att de ska lyckas. Det är sorgligt att debatten om bristfälliga lärare får så 
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stort fokus i media. Förutsättningarna för hur lärare arbetar är inte lika synligt i dagens 

skoldebatt. Det införs förstelärare och lönelyft för att motivera lärare att bli bättre. Vi 

anser att det finns en naivitet angående att högre lön kommer att bidra till högre status 

för läraryrket och att fler väljer att arbeta som lärare, ungefär som att betyg ska få elever 

att vilja lära sig mer. 

 

Denna studies resultat kan användas som grund för en empirisk studie: Hur påverkas 

kunskapssynen i det skolsystem som råder idag. Hur påverkar det barn och unga att vara 

en del i ett skolsystem där mätbar kunskap värderas högst. 
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