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ABSTRACT 

 

Vi ville undersöka hur lärarna på högstadiet ser kunskap och vad de 

bedömer. Vi ville även ta reda på när lärarna bedömer sina elever samt 

granska deras tillvägagångssätt.  

 

Vi använde oss utav kvalitativa intervjuer som spelades in på ljudband. 

Sex intervjuer står som underlag till resultatet. Intervjuerna hölls inom 

skolans lokaler och pågick under en veckas tid. Intervjufrågorna delades 

ut i förväg så att lärarna skulle kunna förbereda sig inför intervjuerna och 

svara så djupt som möjligt 

 

Det visade sig att samtliga delar samma kunskapssyn. De ser kunskap 

som en kontinuerlig utvecklingsprocess där eleven, efter införskaffade 

faktakunskaper, skall visa på en djupare reflektion och förståelse. Det 

har även framkommit att lärarna gör en kontinuerlig bedömning av 

eleverna under terminens gång. Även elevens uppförande togs i 

beaktning vid bedömningssituationer. En annan intressant aspekt har 

visat sig vara det faktum att, trots att lärarna har en förenlig kunskapssyn 

med läroplanen som premierar ett målrelaterat synsätt, så vill de ändå 

hellre att elever snarare ska uppvisa bra resultat (ett bra betyg), än att 

uppnå de strävansmål som finns i läroplanen.  
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1 INTRODUKTION OCH DISPOSITION 

 

 

Vad ska man bedöma och hur gör man det? Det är några av de många frågor som 

ständigt kretsar i våra tankar som blir mer och mer påtagliga ju närmare vi kommer 

slutet på vår lärarutbildning och arbetslivet som väntar bakom hörnet. Vi har under 

våra praktikperioder inom lärarutbildningen sett den bistra verkligheten för skolans 

lärare och problematiken kring bedömning som de ständigt utsätts för. Trots att det 

nuvarande betygsystemet har funnits i mer än ett decennium, slår den flitiga 

rapporteringen gång på gång samma nedslående resultat, nämligen att väldigt många 

lärare fortfarande inte har ett klart tillvägagångssätt vid tolkningen av betygsystemet. 

Det är väldigt olyckligt att bedömningen skiljer sig från skola och lärare, således att 

ett och samma arbete kan bli bedömt annorlunda och hamna på alla grader av 

betygskalan, efter att ha blivit bedömt av flera olika lärare stationerade och 

verksamma i olika delar av landet.  

 

Arbetet disponeras i tre huvuddelar så att i den första delen, och i således närmast 

följande kapitel, tar vi en tillbakablick på kunskapens och betygssystemets historik. 

Efteråt presenterar vi hur man betraktar inlärning med hjälp av några 

inlärningsteorier.  

 

I den andra delen av arbetet ger vi en bild av lärarnas syn på kunskap och dess 

bedömning. Vi besöker en högstadieskola i Kalmar och undersöker hur lärarna där, 

tänker när de ska bedöma sina elever  

 

I den tredje delen av uppsatsen presenterar vi en sammanfattning av resultaten samt 

riktar blickarna framåt mot den närmaste framtiden. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Kunskapshistoriken 

 

Under människans historia har kunskap existerat och tillämpats i olika verksamheter. 

Människans strävan att överleva och skaffa sig ett bättre liv, både individuellt och 

kollektivt grundar sig i strävan efter kunskap.  Platon och hans efterföljare 

Aristoteles kom att lägga fram definitionerna på vad kunskap är. Platon 

kännetecknade kunskap som episteme (sann och säker kunskap) vars karakteristik är 

vetenskaplighet och logik. Aristoteles talade om tre olika kunskapsbegrepp; episteme 

(teoretisk-vetenskaplig kunskap), fronesis (praktisk förnuft) och techne (teknisk 

kunskap). Dessa former av kunskap kan iakttas genom historien fram till nutid.
1
 

 

Renässansen under 1600-talet räknas till den moderna vetenskapens födelse, de 

grekiska kunskaperna fick då en återfödelse. Vetenskapen fick ett enormt uppsving, 

speciellt inom den naturvetenskapliga disciplinen, exempelvis Galilei som med hjälp 

av matematik, observationer utvann nya kunskaper om världen. Ett exempel är 

Newton och hans arbete med gravitationslagen. Ur denna naturvetenskapliga 

revolution förstärktes de två antika kunskapstraditionerna; empirismen och 

rationalismen. Enligt empirismen tas kunskap in av oss människor genom våra 

sinnen, medan rationalismen menar på att förnuftet och tanken är av största vikt för 

skaffandet av kunskap.
2
      

 

Under 18-1900-talen växte det fram en ny tanketradition, positivismen. Själva ordet 

myntades av sociologen Auguste Comte (1798-1857). Positivismen bygger på säker 

kunskap, hårda fakta som inte kan motsägas. Enligt denna tanketradition har 

människan endast två källor till kunskap, nämligen det som kan iakttas med våra 

sinnen och det som kan räknas ut med vår logik.
3
                                                                                                                                                        

 

2.1.1 Kunskapsbegreppet i skolans värld 
 

Under större delen av skolans historia har det inte funnits något större reflektion 

kring synen på kunskap. Tankar kring att problematisera kunskap existerade inte, 

kunskapsbegreppet nämns först i 1980: års läroplan och då med termen, 

kunskapsbyggande. Det togs förgivet att all den kunskap som skolan och läroböcker 

representerade, endast skulle läras ut och inte vara något att reflektera kring.
4
  

Kunskapsbegreppet kom att uppmärksammas och problematiseras i och med den 

senaste läroplanens (Lpo-94) tillkomst. I vilken de namngivna fyra F: en 

upprättades, vilka står för Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet. 
5
   

 

                                                 
1
 Gustavsson, Bernt, Vad är kunskap?, 2002 s.13 

2
 Gustavsson, Bernt, Vad är kunskap?, 2002 s.60-61 

3
 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2004 s.15 

4
 Gustavsson, Bernt, Vad är kunskap?, 2002 s.23 

5
 Gustavsson, Bernt, Vad är kunskap?, 2002 s.15 
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 Faktakunskap, kunna delge information, ge en generell bild, där det inte 

görs något åtskillnad mellan ytlig och djup kunskap och kunna visa 

grundläggande förståelse till ett fenomen. 

 Förståelsekunskap, krävs att man förstår faktakunskaper i en mer 

kvalitativ karaktär, att kunna förstå kontentan i ett fenomen.  

 Färdighetskunskap, fakta och förståelse, tillämpas med ett genomförande.  

 Förtrogenhetskunskap, djup, obehindrad tillämpning och förståelse av 

kunskaper, som kommer till utryck till bedömningar och reflektiva 

slutsatser.
6
  

Ett försök gjordes med införandet av de fyra F: en, till att bredda kunskapsbegreppet 

inom skolans ramar i förhållande till vad som sker i det samhälle i vilket kunskapen 

får en allt större innebörd.
7
  

 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika 

former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 

förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på 

att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet.
8
 

 

Samtidigt lyfts det fram att skolan, ska bistå till elevers bildning. Detta skulle då ske 

genom att elever erövrar djupare kunskaper inom olika ämnen, lär sig att se och att 

erfara världen tillsammans med de kunskaper de inhämtar, för att därefter öppna för 

en möjlighet till ett mer vidgat medvetande. 
9
 I Lpo-94 skildras detta exempelvis 

genom:  
 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och 

utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en 

generation till nästa.
10

  

 

 

Målet med 1994-års betygssystem, var också att främja ett mer självständigt 

tänkande, att utveckla förmågor i problemlösning och bidra till att utveckla ett 

nytänkande som är oberoende av strikta, entydiga kunskapsramar.
11

 I Lpo-94 finner 

vi följande formuleringar:  
 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. 

Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa 

problem. /---/ Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en 

beredskap inför framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt 

tänkande.
12

 

 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. … En 

                                                 
6
 Gustavsson, Bernt, Vad är kunskap?, 2002 s.23 

7
 Gustavsson, Bernt, Vad är kunskap?, 2002 s.15 

8
 Lpo-94 s.6 

9
 Lundgren P, Ulf, Grundskola för bildning, 2003, s.6 

10
 Lpo-94 s.5 

11
 Egidius. H, Kunskapsrelaterade Betyg, 1994, s.68 

12
 Lpo-94 s.6 
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harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, 

utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till 

eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig.
13

  

 

2.1.2 Betygsystemet - från relativt till målrelaterat 
 

I Sverige har man fram till slutet på 40-talet haft ett absolut betygssystem. 

Betygsystemet var utformat på så sätt att ett visst betyg angav ett mått av kunskaper. 

Lärarna saknade däremot anvisningar till hur bedömningen skulle gå tillväga och 

vilka krav som ställdes för ett visst betyg. Bedömningen av elevers kunskaper kunde 

skilja sig enormt, då lärarna hade en stor frihet i tolkningen av dessa kunskaper.
14

 

Henry Egidius diskuterar i sin bok Kunskapsrelaterade betyg, att det absoluta 

betygsystemet utgick ifrån att eleven skulle utifrån en redan bestämd mängd 

kunskapsmassa, reproducera denna massa på ett mer eller mindre kvalitativt sätt. 

Kunskapen som sådan förmedlades av lärarna och de läroböcker som eleverna hade i 

undervisningen. Elever förväntades inte att kunna återge en fullständig 

kunskapsredogörelse av källorna med högsta kvalitet förrän i slutet skolgången.
15

  

 

Efter avskaffandet av det absoluta systemet, som ansågs vara ett för subjektivt 

system eftersom lärarna utifrån sina egna preferenser godtyckligt satte betyg på 

eleverna, tillkom det relativa betygsystemet. Under 1940- och 50-talen framhävdes 

det i flera vetenskapliga undersökningar att användandet för sortering av elever 

genom olika kunskapsprov kunde tillämpas. Dessutom fann man att även betyg 

kunde sättas på liknande sätt. Detta ansågs vara något som skulle ledda till att ge ett 

säkrare urval bland elever som sökte till de befintliga teoretiska, semiteoretiska och 

praktiska linjer som fanns tillgängliga menar Egidius
16

  

 

Det relativa betygsystemet kom att se kunskap som något i allra högsta grad 

jämförelsevis. Kunskapsinhämtningen sker utifrån den relativiserande verkligheten 

och denna verklighet är varken absolut eller innehåller absoluta sanningar, utan är i 

en oavbruten förändrig liksom kunskapen. Lärarna gavs ett större spelrum till val av 

stoff.  Betygen var i en 1-5 gradig skala och definierades enligt standardavvikelse, 

genom en normalfördelningskurva. Större delen av klassen (populationen) 38 % 

förväntades få en 3: a i betyg, medan betygen 2 respektive 4 låg på 24 %. Däremot 

förväntades en liten del av klassen eller populationen nämligen 7 % få betyget 1 och 

7 % få betyget 5. Det fanns svårigheter och nackdelar med detta system, dock hade 

man fortfarande svårigheter i att bedöma gränsfallen. Egidius menar på att det fanns 

en enorm risk att lärare valde ett högre betyg då eleven befann sig i gränsen mellan 

två betyg för att vara snäll. Risken fanns också att läraren satte ett lägre betyg då han 

eller hon hade högt ställda krav på eleven och dess kunskaper.
17

 För de svaga 

eleverna var det relativa betygsystemet till en stor nackdel, eftersom de gav upp, 

menar Per Måhl i sin bok Betyg- men på vad? Trots att en utveckling har skett och 

att de blivit bättre syns det inte i betygen eftersom klasskamraterna också utvecklats. 

Måhl menar att det enda läraren kunde göra, var att ge eleven stöd och en förklaring 

                                                 
13

 Lpo-94 s.9 
14

 Davidsson, Leif, Betyg. Grundskola, gymnasieskola och komvux, 2004 s.13 
15

 Egidius, Henry. Kunskapsrelaterade betyg, 1994 s.18 
16

 Egidius, Henry. Kunskapsrelaterade betyg, 1994 s.20-21 
17

 Egidius, Henry. Kunskapsrelaterade betyg, 1994 s.22. 25 
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att den utifrån dess förutsättningar har nått en utveckling.
18

 Vidare menar Måhl att 

detta betygssystem gav möjligheten till att slippa ansvar för elevers 

kunskapsinhämtning. Han menar att lärare slapp ”redovisa sina mål och sina kriterier 

för de olika betygen” och att tolkningen utav de siffror som representerade betyget 

kunde bortförklaras då elever eller föräldrar krävde redovisning av ett satt betyg.
19

 

Det relativa betygssystemet var långt ifrån fulländat menar Egidius. Han nämner 

bland annat att systemet bidrog till problem som betygsinflation, godtycklighet i 

betygsättning, svårigheter för lärare att avgöra gränsfall.
20

  

 

I slutet på 1990 kom den socialdemokratiska regeringen att besluta om ett nytt 

betygsystem. Den dåvarande expertgruppen ansåg i ett lämnat förslag att den relativa 

skalan borde ersättas av ett betyg som knyter an kunskapsmål och färdighetsmål. 

Anledningen till detta menar Håkan Andersson låg i de relativa betygens brister
21

 

Vilket även Egidius menar på att betyget i 1994-års läroplan skulle utgå ifrån det 

resultat eleverna visade och inte som i det relativa betygsystemet hur eleverna 

presterade jämfört med varandra.
22

 Andersson skriver att Göran Perssons menade på 

att ”utgångspunkten skall vara att elevernas prestationer skall bedömas och att 

eleverna når upp till en given kompetensnivå i form av kunskaper och färdigheter”.
23

  

 

Att koppla målen till betygen, visade sig vara något av en svårighet påpekar Egidius. 

Vidare framhåller Egidius att den dåvarande regeringen egentligen menade på att 

man var ute efter kompetensmål, än mål anslutna till återgivandet av stoff ur 

skolböcker. Egidius anser att det fanns tre huvudalternativ till ersättningen av den 

relativa skalan. Dessa tre alternativ till betyg, utgick ifrån att vara individrelaterade, 

målrelaterade och kursrelaterade.
 24

 Dessa innebar följande: 

 

 Individrelaterade: anges ett betyg utifrån elevernas utvecklingsprocess, det 

vill säga hur kunskaper och färdigheter förändras över tid. 

 

 Målrelaterade: anges ett betyg utifrån elevernas behärskning av vetande, 

intellektuella och praktiska färdigheter. 

 

 Kursrelaterade: anges ett betyg utifrån elevernas tillgodogörande av 

kursinnehållet, exempelvis i hur eleven inhämtat och bearbetat kunskap, samt 

tillämpningen av denna kunskap för att kunna lösa befintliga eller nya 

problem.
25

 

  

                                                 
18

 Måhl, Per, Betyg - men på vad?, 1991 s.49 
19

 Måhl, Per, Betyg - men på vad?, 1991 s.103 
20

 Egidius, Henry, Kunskapsrelaterade betyg, 1994 s.26 
21

 Andersson, Håkan, Varför betyg?, 1999 s.46 
22

 Egidius, Henry, Kunskapsrelaterade betyg, 1994 s.56 
23

 Andersson, Håkan, Varför betyg?, 1999 s.47 
24

 Egidius, Henry, Kunskapsrelaterade betyg, 1994 s.56 
25

 Egidius, Henry, Kunskapsrelaterade betyg, 1994 s.56-57 
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2.2 Vad ska lärare bedöma? 

 

Andersson ställer sig frågan, ”vilken kompetens skall skolan utveckla hos 

eleverna?”.
26

 Och åsyftar att skolan självfallet, skall utveckla elevers kunskaper och 

färdigheter samt bidra till att främja elevers sociala kompetens.
27

 Vilket klart framgår 

i skolagens portalparagraf, andra paragrafen: 

 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 

samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen 

skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.
28

 

 

Andersson påpekar att det i skollagens andra paragraf ej framgår vad som skall 

betygsättas, där det däremot framgår är i kursplaner och betygskriterier, samt 

läroplaner.
29

 Vad gäller bedömning finner man följande formuleringar i Lpo-94: 

 

Lpo-94  
 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilde eleven har uppnått de mål som 

uttrycks i kursplanen för respektive ämne. Som stöd för betygsättningen 

finns ämnesspecifika betygskriterier för olika kvalitetssteg. Dessa 

betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan
30

 

 

 

Riktlinjer för lärare vad gäller betygsättning av elever formuleras på följande sätt: 

 

Lpo-94 

 genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och 

sociala utveckling, 

 utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för 

eleven och hemmen samt informera rektorn, 

 med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera 

elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov och 

 vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens 

kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig 

bedömning av dessa kunskaper.
31

 

 

Andersson syftar på att samtliga föreskrifter, vare sig det handlar om skollagen, 

läroplanerna eller kursplanerna inte ger något som helst stöd åt betygsättning av 

elevers personliga egenskaper. Han menar på att den sociala och den 

kunskapsmässiga betoningen finns i dessa föreskrifter. Ändock vid utvärdering är det 

                                                 
26

 Andersson, Varför betyg?, 1999, s.66 
27

 Andersson, 1999 s.66 
28

 Riksdagen, Skollagen, 1985  
29

 Andersson, 1999 s.67 
30

 Lpo-94 s.16 
31

 Lpo-94 s.16 
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endast den kunskapsmässiga formen som kan bedömas med ett betyg. Vidare menar 

Andersson att lärarna genom utvecklingssamtal främjar elevers sociala färdigheter.
32

  

 

Något som Egidius påpekar i diskussionen om betygsättning så fastnar oftast de olika 

parterna i diskussionen kring vad som ska betygsättas. Detta leder till osämja 

eftersom ”somliga betonar förmågan att återge fakta och att visa prov på färdigheter, 

andra framhäver förståelsen, överblicken, den kritiska reflektionen och 

kreativiteten”
33

 Han talar också om att vissa endast känner till kunskap som är 

återgivningsbar, sådant som eleven kan visa på prov eller förhör medan andra är 

medvetna om elevers behov till att få en överblick och att se sammanhang. 

Ytterligare andra ser elevers skolgång som en period där de förvärvar kunskaper som 

ska fungera som ”tyst kunskap” som används omedvetet i sökandet av nya insikter, 

med andra ord en sorts bildning.
34

 Med hjälp utav allmänt hållna 

kriteriebeskrivningar kan man definiera betygsgrader, och inte med mål menar 

Egidius. Att bidra till elevernas förståelse och till att utveckla deras förmåga till att se 

samband, samtidigt som de ska utveckla ett personligt sätt att handskas med kunskap 

som är oberoende av ämnesgränser, är oförenligt med den målstyrda undervisningen 

menar Egidius.
35

 Han påpekar även att en allt för snäv och entydig formulering av 

kunskapsmålen skulle medföra till en allt för stor centralstyrning av undervisningen. 

Lärarna skulle i och med det nedflyttas till att verkställa program som de inte varit 

med om att skapa.
 36

 Betygsättning är till för att registrera var eleverna befinner sig i 

sin utvecklingsprocess. Lärarnas fackmässiga kompetens är helt utslagsgivande för 

om undervisning, lärande och betygsättning ska lyckas. Därför är idealet att finna en 

ordning, en taxonomi som har en rigorös ordningsföljd där, de övre 

kunskapsformerna förutsätter de lägre och kan inte existera förrän eleven passerat 

dessa.
37

 

2.2.1 Blooms taxonomi 
 

Ett sätt att bedöma kvalitativa frågor är med hjälp av s.k. taxonomier, som är 

kvalitativa bedömningsscheman. Det är ett sätt att titta på människor kunskaper, inte 

bara i ett ämne, utan det gäller för alla ämnen.
38

 En taxonomi liknas vid en trappa där 

man kan betrakta individens kunskap stegvis dvs. man följer kunskapsutvecklingen 

allt eftersom den växer undan för undan. Det utmärkande för taxonomier är alltså att 

de utgår utifrån kunskapsutvecklingen där kunskapsinhämtningen kan ha ett 

oregelbundet förlopp, men där de högre nivåerna av kunskap förutsätter de lägre.
39

 

De olika trappstegen i Blooms taxonomi är: 

 

 Trappsteg 1: Erinran eller detaljkunskaper, känna till termer och kunna 

enskilda fakta. 

 Trappsteg 2: Förståelse, tolka facktext och återge innehållet med egna ord. 

                                                 
32

 Andersson, 1999 s. 67 
33

 Egidius, 1994 s. 80 
34

 Egidius, 1994 s. 80 
35

 Egidius, 1994, s.68 
36

 Egidius, 1994, s.43 
37

 Egidius, 1994, s.60 
38

 Måhl, Per, Betyg – men på vad? 1991, s. 173 
39

 Ibid, 1991, s. 173 
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 Trappsteg 3: Tillämpning, använda sina kunskaper i tillämpande 

sammanhang. 

 Trappsteg 4: Analys, kunna helheten så bra att man kan analysera och ange 

delarna. 

 Trappsteg 5: Syntes, att själv kunna skapa nya förklarande helheter. 

 Trappsteg 6: Värdering, att bedöma och värdera olika förklaringar av samma 

fenomen.
40

 

 

 

Vidare påpekar Egidius att det som ska förmedlas i den svenska skolan är ”1900-

talets grundläggande värderingar om demokrati, jämställdhet mellan könen, fri 

forskning, respekt för medmänniskor och för naturen.”
41

  

 

I sin avhandling Rätt mätt på prov (2004) talar Peter Nyström om syftet med 

bedömningar i skolan, han menar att bedömningar är till för att främja lärandet, och 

kan ses som något av ett läromedel.
42

 Bedömning och utvärdering av elevers lärande 

kan antingen ske genom ett formellt- (summativ utvärdering) eller genom ett 

informellt sätt (formativ utvärdering) menar Linde .
43

  

 

Summativ utvärdering; innebär att ett koncentrat eller en summa av elevens 

kunnande ”mäts” vid ett specifikt tillfälle, med hjälp utav exempelvis ett prov, som i 

sin tur genererar ett betyg.
44

  

 

Formativ utvärdering; ingår i lärarens arbete, som i första hand är till för att förbättra 

undervisningen och bidra till att utveckla elevers lärande, genom en fortlöpande 

dialog mellan lärare och elev. Detta förhållningssätt, är en process där läraren lyssnar 

in till elevernas kunskap, tänkande och analysförmåga.
45

 

 

2.3 Synen på inlärning 

 

En av de väsentliga uppgifter som lärare har i sitt yrke är att sätta betyg på elevernas 

lärande, något de gör bland annat genom att bedöma deras prov. Eftersom meningen 

med dessa prov är att visa på effekterna på barns lärande, är det också av yttersta vikt 

att olika teorier som rör inlärning bör stå i centrum för fortsatta diskussioner kring 

begreppet som sådant. Korp betonar att det finns fyra väsentliga inriktningar kring 

inlärningsteorier som är värda att nämna, dessa är behaviorismen, kognitiv och 

metakognitiv teori samt sociokulturella inlärningsteorier.
46

 

2.3.1 Behaviorismen 
 

Den amerikanske psykologen John B. Watson (1878-1958) var en av de första 

figurerna inom behaviorismen. Han menade att man skulle titta och studera det som 

                                                 
40

 Måhl, Per, Betyg – men på vad? 1991, s. 174 
41

 Egidius, 1994 s. 81 
42

 Nyström, Peter, Rätt mätt på prov, 2004 s.13 
43

 Linde. G, Kunskap och Betyg, 2003, s.17  
44

 Bengt. J, Att sätta betyg i grundskolan, 1996 
45

 Bengt. J, 1996 
46

 Korp, Helena, Kunskapsbedömning – Hur vad och varför, 2003, s. 62 
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kunde iakttas och mätas, det yttre beteendet, om psykologin skulle blir en riktig och 

objektiv vetenskap. Enligt denna inlärningsteori finns det vissa lagar för olika 

beteenden och man ser livet som en ständigt pågående inlärningsprocess. Här är 

centrala begrepp stimulus och respons. Viss respons är medfött, t.ex. blinkreflexen, 

medan andra inte är det. Det är främst genom att beteenden kopplas till olika stimuli 

som inlärningsprocessen sker. 
47

 

 

En annan amerikansk psykolog, vid namn Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), 

företrädde denna inlärningsteori, men han lutade istället åt instrumentell betingning, 

som innebar att man vet att ett visst beteende ger upphov till en viss respons. Detta 

utnyttjar man då om man är ute efter en viss respons och vice versa, om man inte vill 

ha en viss respons så avstår man ett visst beteende. Instrumentell betingning skilde 

sig från den klassiska då vid den klassiska betingningen reagerar man automatisk vid 

på stimuli, t.ex. att det vattnas i munnen på en hund när den ser mat.
48

 

 

Man betraktar lärande i den behavioristiska traditionen som en förändring i en 

persons kunskap och denna kunskap leder till ett förändrat beteende.
49

 

Undervisningen utgår ifrån att eleven ses som ett slags tom tavla eller ett tomt kärl 

som lärarens ska fylla med kunskap. Elevens enda uppgift är att lagra denna 

kunskap. Graden av hur mycket eleven lär sig återspeglas i hur mycket den är villig 

att låta sitt kärl fyllas. Fram till 1970-talet har Skinner och behaviorismen haft en stor 

influens beträffande synen på kunskapsbedömning
50

 

2.3.2 Piaget och kognitiv teori 
 

Problemlösning och reflektion, menar Korp, var några av de komplexa kognitiva 

processer som gav upphov till att den behavioristiska teorin började sättas på hårda 

prov och att nya kognitiva teorier krävdes.
51

 Den schweiziska utvecklingspsykologen 

och pedagogen Jean Piaget (1896-1980), är en tidig representant för den kognitiva 

vyn. Han arbetade med barn, i synnerhet hans egna tre, och från den första dagen de 

blev födda.
52

 Han förstod tydligt och klart att barn kom till världen minimalt 

utrustade för att förstå sin omvärld med endast ett fåtal reflexer som sug och gråt. 

Men ändå, inom ett par år så kunde de gå och prata samt behärska vardagliga föremål 

och situationer. Efter några år till blev de vana problemlösare och som tonåringar 

kunde de tänka i abstrakta banor. Han började undra vad detta berodde på under 

dessa år som barnet formades och lärde sig så mycket.
53

 

 

Piaget ville betona vikten av barnets erfarenheter för dess inlärning. Barnet som 

utvecklades var upptaget med att bygga kognitiva strukturer. Genom att självt 

utforska sin omvärld med hjälp av små och enkla handlingar som att suga eller gripa 

tag i ett föremål, skapas en uppfattning och barnets utveckling äger rum.
54

 

Vid en tidpunkt hade Piaget blivit intresserad över barnens svar vid de olika 

intelligenstest som några av hans kolleger arbetade med. Det var inte bara vid de 

                                                 
47

 Hwang, Philip & Nilsson, Björn, Utvecklingspsykologi, 2003, s. 29 
48

 Hwang, Philip & Nilsson, Björn, Utvecklingspsykologi, 2003, s. 31 
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 Phillips, D.C. & Soltis, Jonas.F, Perspectives on Learning, 2004, s. 41 
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 Phillips, D.C. & Soltis, Jonas.F, Perspectives on Learning, 2004, s. 42 
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 Ibid, s.42 
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rätta svaren, utan även de gånger då barnen svarade fel som Piagets intresse väcktes 

och han ville mer än gärna utforska barnens tankeprocesser. Han kom med 

påståendet om att jämngamla barn svarade på ett liknande sätt och utifrån detta 

menade han att tänkandet utvecklas i fyra olika stadier.
55

 Piaget menade att den 

psykiska utvecklingen strävade att oavbrutet hitta och förbättra sätten att förstå och 

anpassa sig till omgivningen. Och det är just de olika sätten, som barnen i vissa 

åldrar använder sig utav att förstå sin omgivning, som kännetecknar de olika 

stadier.
56

 

De fyra stadier: se tabell 1.  

 

Tabellen åskådliggör de stadier som kännetecknar barnets olika stadier i tänkandet.

  

Stadium Ålder Kännetecken 

Sensori-motoriskt 0-2 år Tänkandet är begränsat till handlingsscheman 

Preoperationellt 2-6 år Intuitivt, men inget logiskt tänkande 

Konkret operationellt 6-12 år Systematiskt och logiskt tänkande men bara i 

samband med konkreta faktorer 

Formellt operationellt 12 - Abstrakt, logiskt tänkande 

Tabell 1.
57

 

 

De senare stadierna bygger på de föregående och därför liknar detta en trappa, där 

inget stadium kan hoppas över eftersom det ena stadiet är grundläggande för nästa 

stadiums utveckling.
58

 Det som utvecklas i ett stadium försvinner inte i nästa 

stadium, utan utvecklas tillsammans, bredvid det nya. Även som vuxna använder vi 

oss av den sensomotoriska tankeverksamheten, då vi t.ex. ska lära oss använda en ny 

maskin.
59

 Det är i det konkreta som progressiviteten av förståelsen grundas. Denna 

utveckling fortsätter sen hela livet att kopplas till det konkreta handlandet. Det är 

först i och med det abstrakta tänkandet som anpassningen till verkligheten 

genomförs.
60

 Phillips och Soltis jämför till om med barnet i det första stadiet, 

sensori-motoriska, med en robot som har ett handlingsschema och som opererar efter 

det. Ett schema som de liknar ett dataprogram. Den väsentliga skillnaden är att 

jämfört med roboten, som har ett färdigt handlingsschema programmerat i sig, så 

skapar barnet självt sin egen programvara genom sina handlingar som t.ex. äta med 

en sked.
61

 

 

För att en inlärning, i ett visst stadium, ska ske så måste alltså informationen utifrån 

bearbetas. För att människan ska kunna förstå något nytt så måste den anpassa 

informationen till sitt operationella tänkande och handlingsmönster, bearbeta den, för 

att slutligen lära sig något nytt. Denna procedur kallas för assimilation och är en 

aktiv anpassningsprocess.
62

 Man har alltså lagt till ny erfarenhet och inte 

omstrukturerat. Inget schema har följaktligen ändrats.
63

 

 

                                                 
55

 Hwang, Philip & Nilsson, Björn, Utvecklingspsykologi, 2003, s. 45 
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 Jerlang, Espen, Utvecklingspsykologiska teorier, 2006, s. 243 
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 Jerlang, Espen, Utvecklingspsykologiska teorier, 2006, s. 265 
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63
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Väldigt ofta, eller nästan alltid i samband med assimilation, så sker en annan process 

som går ut på att människan ändrar de tankesätt hon har, ändrar sina kognitiva 

scheman, och anpassar sig till omgivningen med hjälp av omstrukturering.
64

 Denna 

omstrukturering föregås av en obalans som uppstår när de redan existerande scheman 

inte stämmer med de erfarenheter man gör. Denna process kallas, enligt Piaget, för 

ackommodation, ett uttryck som han tillsammans med assimilation och obalans, 

lånade från biologin
65

 Det som då händer är att personens kognitiva scheman ändras 

och utvecklas samt att nya skapas, allt i syfte till att erfarenheterna skall stämma med 

bilden av världen.
66

 Den kognitivt baserade undervisningen har därför, enligt Korp, 

utgångsläget i tidigare föreställningar om olika fenomen hos eleverna och att lärarnas 

uppgift är att utmana deras scheman så att kognitiva konflikter uppstår för att nytt 

lärande skall inträffa.
67

 Hon menar också att eleven, sett ur den kognitiva 

undervisningen, liknas inte vid tomma kärl som ska fyllas med kunskap, som fallet är 

vid den behavioristiska inlärningsteorin, utan som aktivt sökande och 

kunskapstörstiga och vars lärande hänger på att de själva är aktiva och deltar vid 

olika aktiviteter. Denna undervisning kallas ibland för kognitiv pedagogik. 
68

 

 

För att få eleverna medvetna om deras eget lärande samt få dem att kunna styra det, 

använder man sig utav metakognition. För detta ändamål använder man en lämplig 

undervisning och resultat från forskning kring detta har visat att elever som har 

arbetat med metakognition och har alltså, blivit mer medvetna om sitt lärande, har 

också uppvisat bättre resultat än tidigare. Dessa var följaktligen elever, som innan, 

var vana vid svaga prestationer och som med hjälp av metakognition, på kort tid, 

hade förbättrat sina resultat.
69

 Korp för resonemanget vidare och slår fast att 

undervisningens syfte inte bara skall vara att rikta in sig på att förbättra elevernas 

kognitiva strategier, utan även att eleverna ska lära sig om sitt eget lärande och 

kunna reflektera. På det sättet kommer de att kunna förbättra sitt tänkande.
70

 

 

Bedömning av kunskap skulle, enligt Korp, utgöra en viktig faktor för elevernas 

utveckling av kognitiva och metakognitiva strategier, eftersom det skulle bidra till att 

göra dem mer medvetna om deras kunskapsutveckling samt hjälpa dem att förstå 

innebörden med arbete av hög kvalitet.
71

  

 

2.3.3 Sociokulturell teori 
 

Fram till idag har man presenterat barnet som en ensamvarg som på egen hand 

opererar och undersöker sin omgivning. Det som man har missat i detta sammanhang 

är, enligt Phillips & Soltis, att dessa små lärjungar tillhör sociala grupper. Lärjungar, 

som man benämner de lärande individerna, har föräldrar, lärare, syskon, kamrater 

med vilka de kommunicerar och får vägledning ifrån. De flesta former av lärande, 

som är av professionellt betydelse för oss som utbildare, och det mesta 

kommunikationen mellan människor, skulle inte vara möjligt utan språket, som är ett 
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socialt verktyg.
72

 Enligt Vygotsky är den kulturella situationen, som barnet växer i, 

helt beroende för barnets utveckling. Detta är en utgångspunkt som kommer ifrån 

den ryska kulturhistoriska skolan vars grundare är Lev Vygotsky (1896-1934).
73

 

Hwang & Nilsson för vidare att Vygotsky skiljer sig här från Piaget, som menar att 

barnets utveckling mestadels är universell, dvs. att hela världens alla barn går igenom 

samma stadier vid samma tidpunkt.
74

 Vygotskys tankar om lärares uppgift förmedlar 

krav på lärarens psykologiska kunskaper om den sociala miljön för att han skall 

kunna handleda eleverna och bli en god pedagog. Enligt honom så beror elevens 

handlingar på den sociala miljön och att läraren har en viktig uppgift som går ut på 

att organisera miljön.
75

 Vygotsky var mycket intresserad av barnets potential, dvs. 

vad barnet kunde uppnå med hjälp av vägledning av en vuxen eller en äldre kamrat. 

Han menade att två barn, som befann sig i samma Piagetstadium eller som hade 

samma IQ, inte skulle utvecklas lika långt om det ena barnet blev stimulerat och fick 

vägledning från en vuxen, samtidigt som det andra barnet skulle fortsätta att 

utvecklas på egen hand.
76

 Utrymmet mellan vad barnet kan uppnå med hjälp av en 

vuxen och utan någon hjälp kallar Vygotsky för proximala utvecklingszoner.  

För att eleverna ska kunna röra sig ut mot och skjuta fram gränserna för sina 

proximala utvecklingszoner måste läraren bidra med en viktig uppgift, nämligen att 

ge uppgifter till eleverna som varken är alldagliga eller för utmanande.
77
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3 SYFTE  

 

Med vår studie vill vi ta reda på hur lärare ser på kunskapen och hur de bedömer den. 

Detta gör vi genom ett nedslag i en högstadieskola och intervjua ett antal verksamma 

lärare.  

 

Vad anser de är viktigt att bedöma hos eleverna, värderar de elevernas kunskap om 

eller kunskap i ämnet, dvs. bedömer de fakta som eleven besitter eller själva 

tillämpningen av fakta? Vi vill även ta reda på när deras bedömning av elever sker 

dvs. gör de det vid ett eller flera tillfällen? Inte minst vill vi även få kännedom om 

deras tillvägagångssätt i deras bedömning.  

 

Frågeställningar: 

 

 Hur ser lärare på kunskap? 

 

 Vad bedömer lärarna? 

 

 När sker elevernas bedömning? 

 

 Hur bedömer lärare eleverna?  
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4 METOD 

 

4.1 Undersökningsmetod 

 

Studien kommer att baseras på en kvalitativ studie då vi valde intervju som vårt 

instrument för införskaffning av information. Genom intervjuer önskar vi göra en 

kvalitativ analys av resultaten.  Här valde vi alltså att försöka förstå några ytterst 

väsentliga drag i lärarens arbete. Valet av intervjun som metod motiverar vi även 

med att påpeka det öppna samtalets vikt för möjligheten till en djupare dykning inom 

ämnet på ett mer trivsamt sätt. Intervju är, anser vi, även den bättre metoden då 

respondenten får en möjlighet att få en oklar fråga mer tydliggjord av oss som 

intervjuar och på så sätt undanröjer vi eventuella missförstånd vilket i sin tur öppnar 

för ett större antal fullständiga svar.  

 
I en kvalitativ intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare 

i ett samtal… För att underlätta samtalet är det viktigt att intervjuaren kan 

samtala med intervjupersonen så att denne inte blir hämmad.
78

 

 

I syfte att få en så bred bild av lärarnas syn på bedömning, och faktorer kring den, 

valde vi att ha en uttömmande mängd frågor. De grundläggande frågorna hamnade 

på 27 till antalet. Dessa utökades med följdfrågor där detta var önskvärt och 

nödvändigt, för att intervjupersonerna skulle kunna ge så täckande svar som möjligt. 

I samband med skapandet av frågorna hade vi i åtanke att ha flera frågor som riktade 

sig till samma substans men att vi skulle kastade om dem så att de återkom vid flera 

olika tillfällen. Därför spelade ordningsföljden en viktig roll. Syftet med denna 

omkullkastning av likasinnade frågor var, ifall intervjupersonen lyckades undvika en 

fråga i början, på grund av t.ex. nervositet, så återkom den i en annan skepnad senare 

under intervjun.  Till frågornas utformning bidrog även vår handledare, vilket gav 

mer grundläggande tyngd till frågorna.  

 

Vi hade en låg grad av strukturering på våra intervjuer då dessa karakteriseras av 

frågorna som lämnar ett stort utrymme för intervjupersonen att svara inom.
79

  

När man talar om graden av standardisering av en intervju så menar man då hur 

mycket ansvar intervjuaren har i fråga om utformning av frågor samt deras 

ordningsföljd. Om man väljer att ställa identiska frågor och ha exakt samma 

ordningsföljd på dem till varje intervjuperson, använder man sig utav en helt 

standardiserad intervju. Om vi däremot själva formulerar frågorna under intervjuns 

gång och ställer dem i den ordning som vi tycker lämpar sig för en viss 

intervjuperson, gör vi en intervju med låg grad av standardisering.
80

 I vårt fall så 

hade vi, som vi redan nämnt, redan färdigformulerade frågor med en bestämd 

ordningsföljd. Då kan vi konstatera att vi än så länge hade en hög grad av 

standardisering. Men till dessa frågor tillkom även en mängd följdfrågor, formade 

utifrån de primära svar vi fick, och som vi tyckte lämpade sig för intervjupersonen. 

Det ger intervjuerna en lägre grad av standardisering, vilket gör att intervjuerna, 

sammanfattningsvis, hamnar på nivå någonstans i mitten av standardiseringsskalan.  

                                                 
78
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4.2 Genomförandet 

 

Vi tog kontakt med en lärare via mail där vi presenterade vår studie och vi undrade 

om han ville bistå oss genom att ställa upp på en intervju. När vi väl hade fått ett 

positivt besked gick vi vidare med att be honom att hjälpa oss att få ihop fem lärare 

som var villiga att ställa upp. Han var snäll nog och skickade ett mail till ett stort 

antal av sina kolleger och några andra pratade han med. Innehållet i brevet som han 

skickade var detsamma som vi skickade till honom när vi första gången kontaktade 

honom i intervjufrågan. Där avslöjade vi alla nästan alla detaljer kring studien och 

intervjun, bl.a. syftet, intervjuns uppskattade längd, respondenternas anonymitet, 

intervjuns tillvägagångssätt samt information om oss själva. Vi berättade varför vi 

tyckte att ämnet vi skriver om är viktigt och att lärarnas svar, i detta fall, var av stor 

vikt för oss. Själva frågorna skulle vid ett senare tillfälle skickas till dem som valde 

att hjälpa oss och bidra med sina svar. All denna information måste man ge 

individerna innan intervjun kommer till stånd.
81

 Personerna som skall besvara 

frågorna kan inte alltid se nyttan med att ställa upp och svara på dem och därför är 

det viktigt att motivera dessa personer och få dem att inse att deras bidrag är viktigt. 

Därför är det viktigt att man kan, i den mån det går, relatera studiens syfte till 

individens egna mål.
82

 

 

Responsen från lärarna var överväldigande. Elva personer ville ställa upp och vi 

bestämde oss för att välja de första sex som först hörde av sig, inklusive läraren som 

hjälpte oss. Samtliga valde själva de tider som passade dem samt de lokaler som 

skulle användas för intervjuerna. 

 

När man ska genomföra en intervju finns det, enligt Davidson & Patel, en viktig 

faktor att tänka på, nämligen att vara välförbered. Man bör genomföra pilotstudier på 

en representativ grupp i syfte att kontrollera att ens frågor fungerar på de individer de 

är ansedda för samt att se om de ger den information man är ute efter.
83

 I vårt fall 

genomförde vi en provintervju med en lärare. Denna blev väldigt lyckad och därmed 

kom att vara inkluderad i studien. 

 

Under början av så gott som samtliga intervjuer har vi upplevt våra intervjuobjekt 

något spända och försatta i försvarsläge. Orsaken till det är oklar men möjligen kan 

frågornas mängd och natur ha bidragit till respondenternas känsla av utsatthet. Detta 

gjorde oss något förvånade, med tanke på det stora antalet som ville ställa upp, och 

det är viktigt att komma ihåg att detta var något som de frivilligt ställde upp på. Som 

vi tidigare nämnt, så arbetade vi utefter en klar strategi vid frågornas utformning och 

deras ordningsföljd, och nu skulle den komma att visa sig vara viktig.  Allt eftersom 

intervjuerna pågick så slappnade intervjupersonerna av och öppnade sig mer samt 

blev i högre grad välvilligt inställda på situationen de befann sig i. Intervjuerna 

genomfördes under en veckas tid.  

 

För dem som ställer frågorna är det viktigt att visa intresse och förståelse för den 

intervjuade personen samt att visa att man inte dömer dennes åsikt eller känslor. 

Risken finns annars att man väcker en försvarsattityd hos intervjupersonen om man 
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kritiserar denne.
84

 Davidson & Patel betonar vidare att det inte är bara genom ord vi 

kan uttrycka vår attityd till intervjupersonen, utan även gester och ansiktsmimik.
85

 

Påpekas bör dock, återigen, att intervjupersonernas uppvisade försvarsinställning, 

märktes endast innan och i början av intervjun, för att sedan på några ögonblick 

blekna helt bort.  

 

I enighet med Davidson & Patel så avslutade vi varje intervju med att fråga de 

intervjuade om deras syn på frågorna som de ställdes inför, om de möjligen saknade 

någon fråga som vi hade missat eller om de eventuellt inte tyckte om någonting 

under intervjun.
86

  

4.3 Den undersökta skolan 

 

Skolan vi valde att titta närmare på var en högstadieskola, belägen i den norra delen 

av Kalmar centralort. Här läste detta läsår 240 elever och personalstyrkan bestod av 

40 personer. Att valet föll på just denna skola har att göra med att en av oss hade sin 

verksamhetsförlagda utbildning här, men även med att närhetsfaktorn spelade in. Vi 

båda bor i samma område som skolan är belägen i och därmed var vårt geografiska 

avgränsningsområde ganska givet.  

 

Något som förvånade både oss och vår handledare var att det inte rådde brist på 

personer villiga att ställa upp och låta sig bli intervjuade. Detta speciellt med tanke 

på att just vid denna period så rådde det en febril aktivitet på skolan då många 

utvecklingssamtal skulle avverkas samt många andra planerade aktiviteter skulle 

genomföras innan Julledigheterna. Detta kunde ha att göra med att en av oss var ett 

känt ansikte på skolan och att man gärna ville byta ett par ord i syfte att visa sin 

uppskattning. 

 

Med hänsyn till läsaren har vi valt att namnge dessa informanter med fiktiva namn 

för att underlätta läsningen samt att ingen av de intervjuade ska känna sig utpekad.  

 

4.3.1 Presentation av informanterna 
 

Bertil ska snart gå i pension. Han har varit lärare i större delen av sitt liv inom de 

samhällsorienterade ämnena. 

 

Mona har arbetat som lärare i snart 5 år. Hon undervisar i det spanska språket. 

 

Hans är musiklärare och har arbetat som lärare i många år och 15 år på denna skola. 

Han närmar sig sin pension. 

 

Lena undervisar i det svenska och engelska språken. Hon har arbetat som lärare i 

flera år, även hon ska snart gå i pension. 

 

Mikael arbetar som idrottslärare och gjort det i snart 5 år.  
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Carina undervisar i det tyska språket, hon har arbetat som lärare väldigt länge och i 

över 15 år på denna skola. 

 

4.4 Metodkritiken 

 

Den sjätte och sista intervjun gjordes på en fredag, sent in på dagen och efter 

lektionstid. Intervjupersonen hade precis avslutat sin sista lektion och hastade till 

intervjun. Detta kan ha bidragit till att hon gav ett något trött intryck vilket tycktes 

färga av sig på de svaren hon gav. Detta måhända vara en misstolkning av signalerna 

från intervjuarnas sida, likväl fanns där en känsla av att detta bara skulle överstökas 

och detta kan ha haft en negativ inverkan på studiens validitet. 

 

Det kan tänkas vara så att svaren som vi fick, kan ha blivit annorlunda om inte 

respondenterna hade haft mycket tid att tänka över hur de skulle svara. En annan 

nackdel kan ha varit närvaron av bandspelaren. Davidson & Patel menar att det ofta 

händer något när man stänger av bandspelaren, personerna är då inte länge måna om 

att svara så korrekt som möjligt.
87

 Bandspelaren kan alltså ha bidragit till mindre 

spontana svar än vad fallet för övrigt möjligtvis hade varit.  

 

Utifrån de svaren som gavs kan vi konstatera att några av de intervjuade lärarna inte 

kände till vissa begrepp och vi vill understryka vår övertygelse över att sättet som 

frågorna formulerades bidrog i stort till osäkerheten kring vissa facktermer och detta 

skulle vi ha tänkt på innan. Det är väldigt viktigt att den som intervjuas förstår 

frågornas innehåll samt att korrekt uppfatta frågan och därför bör man undvika svåra 

och främmande ord.
88

 

 

Under bearbetningen av materialet upptäckte vi att några av respondenterna inte hade 

en viktig uppfattning om det som vi efterlyste i vissa frågor och därmed inte svarade 

tillräckligt bra så att vi skulle kunna klassificera svaren som tillräckligt givande. 

Orsaken till det är inte känt för oss men vi förmodar att informanternas osäkerhet i 

vissa frågor genomlyste deras svar. Detta kan ha påverkat studiens mättnad negativt. 

Naturligtvis så är det inte intervjuarens uppgift att skapa en sammanhängande 

tankegång åt den intervjuade kring företeelsen som man studerar. Om respondenten 

inte har något förnuftigt att komma med i frågan, är det en kvalité att finna detta.
89
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5 RESULTAT 

 

Här kommer vi att presentera det som har framkommit i våra samtal med 

respondenterna i fråga om hur deras underlag för bedömning ser ut, dvs. deras syn på 

kunskap samt vad det är de tittar på när de bedömer eleverna. Vidare presenterar vi 

lärarnas bedömning i tid, det vill säga om deras bedömning sker vid några enstaka 

tillfällen eller om det sker fortlöpande. Sedan lägger vi fram deras 

bedömningsstrategier, alltså hur de går tillväga när de ska bedöma. 

 

5.1 Lärarnas syn på kunskap och kunskapsutveckling 

 

Lärarna har samma kunskapssyn kring vad elever ska kunna. De vill hellre se att 

eleverna kan reflektera kring de kunskaper de har inhämtat, än att de läser själlöst 

upp enstaka fakta. Deras fokus för bedömning ligger alltså på elevernas förmåga att 

reflektera och tänka vidare istället för att endast behärska fakta. De understryker 

även att de vill se en kontinuitet i elevernas inlärning, en utvecklingsprocess eller 

kunskapsutveckling. 

 

Nedan följer en redogörelse för lärarnas kunskapssyn och hur de ser på elevernas 

kunskapsutveckling.   

 

Bertil och Mona redogör för sin syn på kunskap: 

 
Vi brukar kalla det för faktakunskaper, det kanske är någon mosaik som 

man måste ha i botten och sen att man börjat kunna se sammanhang, 

trender och röda trådar (Bertil). 

 

Alltså kunskap kommer du inte att hitta i ett glosförhör... handlar om att 

med de små medlen du har ... hitta strategier för att göra dig förstådd i 

spanska (Mona). 

   

Som språklärare menar Lena att hon känner sig privilegierad eftersom hon lättare kan 

se elevers kunskaper än till exempelvis en SO-lärare som hon menar måste förhålla 

sig till mer fakta för att sedan knyta an till en större bild, 

   
Jag har ju lätt att se vad kunskap är när det gäller språk. Antingen kan 

man tala det eller så kan man inte. (Lena) 

 

Lena påpekar att det hon ser vara viktigt är kunskapsutvecklingen inom språket. Hon 

påtalar också att eleverna får en kontinuitet i sitt lärande när hon följer eleverna 

under de tre skolåren som hon har dem i språk, ”det gör att jag verkligen kan se deras 

utveckling i språket”. 

   

Carina påtalar såsom Lena vikten av elevernas tillämpning av kunskap och genom 

detta kan man se en kunskapsutveckling hos eleven. Hon talar om de fyra F: en, som 

är hennes stötepelare. “Att ha kännedom om är ... man kan ha varit med och gjort det 

som ska göras då har ju dem klarat det första och kanske nosat på det andra F: et”. 

Carina menar om att eleven ska uppnå de högre graderna måste eleven “ha tagit 

kunskapen i både hjärta och själ och använda den i andra sammanhang också”. 
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Hans menar att om eleven inte kan uppvisa sin musikalitet genom att sjunga och 

spela så vill han att eleven ska få en chans att visa vad han kan om t.ex. 

wienklassicismen. Det ska också vara mått av kunskap, tycker han. Hans tycker att 

begreppet musikalitet omfattar mer än bara att spela och sjunga. Han låter även 

eleverna välja fritt redovisningsformen när de jobbar med olika projekt.  

 
… de får välja musik, stil, artist, grupp och göra en redovisning i form av 

sång, spel, dans berätta, visa bilder… det som de själva tycker: det är min 

grej. För jag vill stimulera dem till att våga stå inför en grupp och prata, 

för någon gång i livet så hamnar du där. (Hans) 

5.1.1 Kunskap utanför skolans värld 
 

Förutom en liknande kunskapssyn, ser Hans och Mikael kunskap som ett mer vidare 

begrepp, de menar att kunskap är något man har med sig livet ut, en upplevelse och 

att kunskap är något som även kan inhämtas utanför skolans värld.  

 
Kunskap är ju också mycket att man gör en upplevelse, jag menar har du 

varit och lyssnat på en rockkonsert och fått en fantastisk 

musikupplevelse. Då är det ju din kunskap, det bär du ju med dig hela 

livet... man måste se kunskap som en bas för att klara av livet (Hans). 

 

Även Mikael delar liknande tankar, men han talar även om att det är viktigt som 

lärare att lära eleverna kunna förhålla sig till satta normer och regler, något som är 

fundamentet i idrottsämnet, men även att kunna förhålla sig moraliskt korrekt utifrån 

de demokratiska värdegrunder skolan står på. 

 
Kunskap är att kunna verka i ett samhälle... att du ska kunna följa 

samhällsnormer, kunna följa det som man kommit överens om i ett 

samhälle. (Mikael). 

 
Kunskap är att kunna verka i ett samhälle egentligen i stort sätt. Att du 

ska kunna följa samhällsnormer, kunna följa de som de som man har 

kommit överens om i ett samhälle och att det du ska fungera i ett 

samhälle och där är idrotten ett jätteviktigt verktyg till att man ska kunna 

utveckla sin etik och moral. (Mikael) 

 

5.1.2 Den inspirerande skolan 
 

För att nå de högre stadierna av kunskap menar samtliga lärare att skolan måste vara 

en arbetsplats som ger eleverna motivation och glädje till att vilja lära. För att uppnå 

det menar de att man måste ha en varierad undervisning, men även att skolan ska 

vara flexibel, intressant, nytänkande och en variationsrik institution.  

 
Först och främst, så är A och O, att det är lugnt och skönt i klassrummet, 

så att alla kan jobba i sin egen takt… naturligtvis, i det mån de går att 

tillgodose elevernas önskemål… de gäller alltså att vara väldigt flexibel 

med dagens ungdomar. (Lena) 

 

En ännu viktigare faktor som lärarna belyser är trygghet, de menar på att det är en 

nödvändighet för att eleverna skall kunna inhämta kunskap. 
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Jag säger alltid till alla nya elever kom ihåg att du är bäst på att vara du, 

det finns ingen än du som kan vara så bra. Och då vågar man kanske om 

man tar till sig det att vara trygg och att tala om vad man tycker.(Hans) 

 

Hans talar om att en öppen dialog mellan lärare och elev måste finnas. Han menar att 

dialogen är viktigt och i den dialogen finns den bekräftelse eleverna behöver för att 

känna att de duger. 

 
Först vill jag att alla ungdomar ska känna att de får vara som de är, att de 

duger, alltså alla har något att bidra med (Hans). 

 

Även Carina delar denna tanke, om att lärare måste bekräfta eleverna. Dessutom 

måste man som lärare vara flexibel och hålla sig uppdaterad. Vidare menar Carina att 

lärare måste lyssna av eleverna. Därefter utifrån elevernas intressen, i det mån det 

går, lägga upp undervisningen så att de blir motiverade till att inhämta nya 

kunskaper. Hon tar ett exempel som har bloggandet att göra: 

 
… alltså det här att försöka hålla sig så uppdaterad som möjligt… 

alltså… har man fotbollsklassen så får man se till att man har han den där 

skallige han vad heter han nu Henke, Henrik Rydström då måste man ju 

gå in på hans blogg och se liksom hur han är så det tycker jag att jag 

försöker göra. Det är en bra inlärningssituation överhuvudtaget alltså 

lyssna av vad jag har för elever. (Carina) 

 

 

När det gäller synen på den kunskap man gärna tittar efter, påtalar informanterna att 

det är att eleven visar färdigheter och en reflektiv förmåga, vilket är tätt 

sammankopplat med kunskapssynens olika delar.  

 
Det är naturligtvis kunskap, grundläggande kunskap … Det handlar ju 

om en del färdigheter, teknik alltså hur man genomför ett visst arbetssätt 

… kunskaper som man bygger upp sen, att man får mer och mer 

fullständig och totalbild av ett särskilt seende, ett förlopp t.ex. Första 

världskriget. Alltså det där så man reflekterar. (Bertil)  

 
Ja jag har skrivit så här, det är ju olika, beroende på vad man pratar om 

för ämne, eftersom jag då har språk, så ska jag ju kunna mäta elevers, 

språkutveckling. Språket är ju en ständig process. Alltså det finns ju 

exempel på elever som är väldigt svagt begåvade alltså dom har ju 

jätteproblem att utveckla sitt språk. (Carina) 

 

Samtliga betonar vikten med elevens aktiva deltagande i klassrummet och 

tillämpningen av kunskap. Detta kan även sammankopplas till informanternas syn på 

kunskap. 

 
Det är ju aktiviteten och fantasier och att tänka lite i nya banor, att kunna 

använda sig av kunskap. Jag kan med min rutin locka fram lite: varför är 

det så? Att kunna tänka lite längre och att kunna använda sig av detta. 

(Bertil) 
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Lena vill se helheten hos eleven, och vill att eleverna ska ha en positiv inställning. 

 
Det finns ju elever som liksom, vad man än kommer med liksom YES!! 

tycker att det är jätteroligt bara. Ja liksom suger åt sig allting och sedan 

finns det då elever, som försöker slå knut på sig själv och ändå var allting 

skittråkigt. (Lena) 

5.2 Lärarnas syn på bedömning 

 

Det har vuxit fram en komplex bild som visar på vad lärarna tar i beaktning när de 

bedömer. Faktorer som; objektivitet till eleven, som de anser vara en svårighet, att se 

till individen, styrdokumentens och lärobokens betydelse, elevuppförande och de 

nationella proven. Allt detta väger de in vid bedömningen. Vi redogör även för; om 

de upplever några bedömningsbegränsningar, hur de bedömer vid gränsfall, hur de 

går till väga när de bedömer, deras syn på det nuvarande betygssystemet samt deras 

önskan om en optimal bedömningssituation.  

 

5.2.1 Objektivitet 
 

Det är svårt som lärare att förhålla sig objektivt i sin bedömning när man så tätt inpå 

arbetar med elever. Inte blir det lättare av att styrdokumenten uppmanar till att fostra 

eleverna till goda medborgare.  

 

För Bertil är saklighet något väldigt viktigt, och även om det är jättesvårt, så bör man 

uppnå åtminstone en viss nivå i sitt objektivitet. Enligt honom, så borde man även 

göra en allsidig bedömning av eleven i den mån det går. Han menar även att det är 

svårt att vara på sin vakt när det gäller elever som försöker ställa in sig hos lärarna då 

man ändå styrs av sådana faktorer som t.ex. smicker.  

 
Men faran finns där så man måste alltid vara observant, så att man inte 

styrs av för mycket av, ska vi säga små rara och små söta tjejer 

exempelvis, och som är duktiga och positiva. (Bertil) 

 

Vidare ger han oss en målande syn på saken kring problematiken med en objektiv 

bedömning: 
Att vara objektiv till människan – då ska du skala av hela människans 

karaktär och personliga egenskaper, eller hur? Så det kan man ju inte vara 

egentligen. Att vara helt neutral, att jag har inga idéer alls, att jag har 

ingen uppfattning om den människan, det går inte. (Bertil) 

 

5.2.2 Individen 
 

Som lärare måste man utgå ifrån elevens vilja till att lära sig och stärka de sidor som 

eleven är bättre på dvs. att man tar tillvara på elevens goda egenskaper. 

 

Hans vill framhäva individen när han bedömer. Han menar att han är väldigt dålig på 

att låta styrplanen styra bedömningen, men är väldigt mån om att se något unikt hos 

varje elev och utifrån det bygga vidare på sin bedömningsstrategi.  
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… jag utgår ifrån individen…jag tycker att man ska se det som den är 

bäst på. Alla uttryck för musikalitet… alltså det som eleven är bäst på. 

(Hans) 

 

5.2.3 Styrdokumenten 
 

Majoriteten av våra informanter förlitar sig på och lägger störst vikt vid 

styrdokumenten i samband med deras bedömning. Mona t.ex. menar att det finns 

riktlinjer och betygskriterier i läroplanen som man ska gå efter. Ett bra sätt för henne 

är att vända sig till skolverket varje gång hon planerar ett projekt eller ett arbete för 

att titta betygskriterierna för just det ämne som man ska arbeta med. Hon beskriver 

det på följande vis:  

 
Då säger jag: idag ska vi börja arbeta på ett projekt om mat kan vi säga, 

och då skriver jag betygskriterier för det, och det är, för mig underlättar 

det och för eleverna också. Det blir på något sätt tydligare. (Mona) 

 

Lena ser på det långa perspektivet när hon pratar om målen som eleverna ska uppnå 

och tycker att det är bra med de gemensamma mål och kursplaner som de har nu för 

förskolan till och med årskurs nio. Målen som hon tycker är lätta att tolka och som 

ska hjälpa eleven i det långa lärandet.  

 
Då är det så här att målen och kursplanerna har ju en väldigt stor 

betydelse för bedömningen. Jag känner att både målen och kursplanen, 

framförallt målen kanske… för det är ju dit man ska nå så småningom 

och då måste man ju se till att man är på rätt väg… hela tiden. Så det styr 

faktiskt bedömningen en del, vad är det man ska titta på, vad skolverket 

tycker är viktigt och så.(Lena) 

 

Hon säger att hon inte har någon strategi när det gäller hennes bedömning, men 

samtidigt så påpekar hon att hennes strategi skulle kunna vara då att hon följer 

kursplanerna noggrant. 

 
Ja, det är ju det här med målen och kursplanen alltså, de styr ju verkligen. 

(Lena) 

 

Mikael har också kursplanen som utgångspunkt i sin bedömning och påpekar att när 

eleven har uppnått de mål som står i kursplanen och en utvärdering av elevens 

aktiviteter har gjorts, ges ett betyg. 

 
Ja, enligt mig så är det att med kursplanen som utgångspunkt bedöma 

enligt det som står där ska bedömas och sen gör man en ju en 

nivåreglering och det är där betygen kommer in liksom.(Mikael) 

 

Men han ser ändå en brist med att låta kursplanen styra helt och menar att det finns 

en tolkningsfrihet som kan gå lång där har tar upp ett exempel:  

 
Skulle eleven bevisa att den uppnår det som står i kursplanen så räcker 

det i stort sett att eleven är deltagande på idrotten fem sex lektioner per 

termin. För då har eleven bevisat att den kan samarbeta, samspela, 

simma, orientera, delta i moderna danser och det är det som står i 

kursplanen och det räcker för godkänt. (Mikael) 
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5.2.4 Läroboken och uppförande 
 

För att ge eleven struktur i sitt arbete är det viktigt att man utgår ifrån läroboken och 

vid bedömning av eleven så tas en helhetsbild av eleven i beaktningen vilket även 

innebär elevens uppförande.  

 

För Bertil är läroboken det första man utgår ifrån och kursplanen styr på sätt att man 

försöker hinna med att gå igenom så mycket som möjligt. Sedan kan eleverna, enligt 

honom, få sväva ut och på egen hand ta reda på lite mer. 
 

Det är ju grundkällan - boken och sen kan de ju sväva ut lite och ta reda 

på lite mer, men allt kan man ju inte hinna med – det finns inte tid. 

(Bertil) 

 

Carina ifrågasätter sin egen förmåga att bedöma kunskap på ett korrekt sätt och 

menar att man inte kan göra det. Hon känner sig obekväm inför frågan och tycker att 

det nästan är djärvt att bedöma andras kunskaper och se det som ett korrekt sätt.  

 
Jag tror inte man kan bedöma kunskap på ett korrekt sätt… det är min 

utgångspunkt… alltså när man säger bedöma så blir jag nästan lite 

religiös… alltså vem är jag att bedöma? Det är nästan lite förmätet tycker 

jag. (Carina)  

 

Carina anser dock att det är väldigt mycket som spelar in när man skriver ett 

omdöme eller sätter ett betyg. Hon framhåller elevernas deltagande i klassrummet 

som viktigt, man ska vara aktiv och samarbeta och både dåligt och bra uppträdande 

från eleverna tas med i beaktandet.  

 
… högljudd eller… Vi säger icke acceptabelt uppträdande kan vi väl 

kalla det för. Så tycker jag alltså väl även att ett acceptabelt uppträdande 

ingår i min bedömning av eleven för alltså man ska ju vara aktiv, man ska 

delta, man ska kunna samarbeta och det kan man inte ju inte vara om man 

inte har ett acceptabelt uppträdande… (Carina) 

 

 

Hon anser att dagens betygskriterier och mål innefattar för vida begrepp och därför 

lite svåra att förhålla sig till. Även hon önskar att hon hade en strategi för 

bedömning, detta då hon ibland känner att hon saknar underlag för bedömning.  

 
… jag tänker varje gång när jag ska sätta betyg eller skriva hur det går… 

oj att jag inte skrev mer under terminen… eller har jag bara haft en 

muntlig grej, det är ju sanslöst! Vad har vi gjort egentligen? Så egentligen 

skulle en strategi vara att mer ha i tanken hur ska jag bedöma och vad jag 

ska bedöma (Carina)  
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5.2.5 Lärarnas bedömning vid gränsfall 
 

Våra informanter har ibland upplevt ängslan när de ställdes inför dilemman som 

innebar att godkänna eller fälla en elev när denne befann sig någonstans på gränsen 

mellan Icke-godkänt och Godkänt. Några av dem har betonat vikten med en strategi 

att falla tillbaka på vid sådana fall och andra har framhållit andra åtgärder som man 

kan ta till. Här nedan kommer en redogörelse av deras svar. 

 

Hans menar att det har väldigt mycket med elevens inställning at göra. Om eleven 

inte riktigt har förmågan men gör så gott man kan och vill vara med så lutar han mer 

åt Godkänt i fallet mellan Icke- godkänt och Godkänt. Han tycker att det är väldigt 

viktigt att påpeka detta för eleven så att denne har tid på sig att vända det hela till sin 

fördel.  

 
… så kan man ju prata med den här eleven och säga att du ska ju veta det 

att det är klart att jag ser att du är en slarver eller att du kommer mycket 

för sent, det hjälper ju inte dig till att höja betyget, skulle du sköta det så 

skulle du ligga bättre till. (Hans) 

 

I fallet mellan Godkänt och Väl Godkänt är det jättesvårt, tycker Hans. 

 
Sen är det så stor spann mellan G och VG. Ett G kan ju vara så dåligt och 

det kan vara så väldigt bra, och det är ett jättekliv. Det är bland det 

svåraste. (Hans) 

 

Bertil beskriver ett system som går ut på att eleverna kan få göra omprov. Man kan 

även ge eleverna någon hemuppgift, att de ska ta reda på något osv. För de som inte 

kan uttrycka sig så bra med pennan eftersom det finns så mycket i huvudet som ska 

skrivas ned och man hinner glömma, så finns det muntliga prov som alternativ.  

 
Det ingår ju faktiskt i det här med individualisering, alla har inte så lätt 

för skriftligt, utan där kan man ge dem ytterligare någonting. (Bertil) 

 

Även Mona tycker att det är svårare att bedöma vid gränsfall Godkänt och Väl 

Godkänt då där är det lite hårfint enligt henne. För henne är det ganska klart när 

eleven befinner sig mellan Icke-godkänt och Godkänt, där borde man söka sig bakåt 

för att se varför eleven inte har godkänt.  

 
Om eleven har kapacitet, eleven är lat kanske, har inte gjort allt vad han 

ska osv. så finns det en chans… för då måste man ju på något sätt ge 

eleven så många chanser man bara kan in i det allra sista. (Mona) 

 

Enligt Mona är det viktigt att motiver eleven så länge hon ser att eleven skulle kunna 

klara ett godkänt betyg och att det finns tid för det. 

 
… men om du säger så här att eleven har kapacitet, eleven är lat 

kanske… har inte gjort allt vad han ska osv. så finns det en chans att Har 

eleven inte den kapaciteten eller tiden så är det ju omöjligt. (Mona) 

 
Så det handlar ju inte om att bedöma gränsfall för att… kunskapen, finns 

den där, vad gör man åt det? Det kanske snarare är det som är frågan. 

(Mona)  
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Mona beklagar sig över att hon inte har någon strategi som kan hjälpa henne i 

bedömningen och syftar främst på svårigheterna som uppstår när hon har elever med 

en prestation som hon är lite osäker på. Då skulle det vara bra med en taktik menar 

hon och utvecklar: 

 
För ibland har du en klass på 30 personer och lille Pelle har Godkänt och 

lille Kalle har också Godkänt, men faktum är att de två är väldigt olika… 

Ska han ha Godkänt, han som faktiskt inte varit här på hela terminen men 

är ändå så pass duktig så fort han gör prov, men den andra sliter som ett 

djur och så vidare? (Mona) 

 

Carina hittar inga svårigheter med gränsfallen mellan Icke-godkänt och Godkänt. 

Om hon inte har några resultat eller väldigt lite sådana från eleven är det självklart att 

eleven inte får Godkänt.  

 
Klarar man inte kursen så klarar man inte kursen… alltså då har man inte 

mycket att komma med. (Carina) 

 

Samtidigt beklagar hon sig över de eleverna som inte ens försöker och som inte 

infinner sig i skolan. Elever som Carina vet att de skulle kunna prestera och få ett bra 

betyg, men som inte kommer till skolan.  

 
Jag tycker de är nästan lite värre med de här som inte är i skolan.. när ja 

vet att de kan… men att dom inte har visat det. (Carina) 

 

För Mikael är dialogen med eleven viktig. Hans metod går ut på att i samtalet med 

eleven förklara var denne befinner sig och vad hon måste prestera för att hamna på 

rätt sida av betyget.  

 
Jag säger mina tankar och idéer till eleven och jag betygsätter enligt det 

som är mina tankar och idéer och jag pratar med eleven och jag försöker 

få eleven klar med det som ja tänker på och så sen är det klart att eleven 

får komma in och säga sitt. (Mikael) 

 

Lena lägger fokus på vilka moment som eleven inte klarar Godkänt i. Om det är så 

att eleven kan kommunicera bra men inte kan någon annan detalj lika bra, så kan 

man bortse ifrån det. För det viktigaste, enligt Lena, är att eleven kan göra sig 

förstådd.  

 
När det gäller mina ämnen, språk, då kan jag tycka att beror på lite grann 

vilka moment, den, där eleven inte når upp till G-kraven så att säga. Jag 

kan då tycka, har man ett gott flyt i sin engelska, så att man absolut inte 

har… några svårigheter med kommunikationen, så tycker jag, då får man 

slå av på det där, att det inte alltid är helt korrekt. (Lena) 

 

Hon har haft elever med dyslexi och som hon har godkänt eftersom deras muntliga 

förmåga uppvägde betyget. 

 
Jaa ja har faktiskt haft elever med dyslexi men som ändå når G därför att 

de har den muntliga kompetensen. (Lena) 
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5.2.6 Lärarnas bedömningsfördelning av skriftliga och 

muntliga kunskaper 
 

Som lärare utgår man både ifrån elevens teoretiska och praktiska kunskaper. 

Beroende på vilket ämne man undervisar i, väger man in det skriftliga och det 

muntliga olika mycket. Nedan följer den bedömningsfördelning som lärarna 

redovisat. 

 

Monas åsikt om bedömningsfördelningen beror väldigt mycket på gruppen. Hennes 

erfarenhet säger att man måste pejla av vilken gruppsammansättning av elever man 

har i klassen när man ska bestämma sig för hur mycket av det muntliga och mycket 

av det skriftliga man ska ha med sina elever. För henne är båda delarna viktiga men 

hon har dem inte lika mycket.  

 
Ja, de är lika viktiga, alla är lika viktiga för mig. Antingen skriftligt, 

muntligt. (Mona) 

 

Det är mest skriftligt, säger hon, eftersom det är på något sätt lättare för både eleven 

och läraren. Muntliga moment i spanskan sätter, enligt henne, press på de blyga 

eleverna.  

 
Muntliga moment, de är ju svårare för att de sätter press på blyga elever, 

de sätter press på allt det här så att jag tror att jag är lite försiktigare med 

det, men självklart har jag det också. (Mona) 

 

Men hon skulle trots allt vilja ha mycket fler muntliga moment.  

 
Jag skulle älska att ha jättemycket muntligt. Jag har under mina år märkt 

att det inte funkat riktigt så, jag får ju inte dem riktigt med mig. Det beror 

ju på gruppen igen, det finns grupper där jag faktiskt kan, uh det här är 

fantastiskt, det finns andra grupper där jag inte kan – där måste jag gå 

tillväga på ett annat sätt (Mona) 

 

Mikael menar att, även om han skulle vilja ha mer muntliga moment, är det svårt då 

det inte finns tid för det. I idrotten är det övervägande praktiska moment vilket inte 

gynnar alla elever. 

 
Jag hade gärna haft minst en teorilektion i veckan och två praktiska pass 

och då får man ju alla elever. Alla elever är ju inte praktiska så att säga… 

teoretiska elever hade fått komma till tals även i idrottsämnet. (Mikael) 

 

Bertil ger sin syn på saken: 

 
Det muntliga, då brukar jag sitta med min pärm och fylla i relevanta 

inlägg och synpunkter de har och ge dem en markering då. Och det 

skriftliga är ju betydligt enklare, jag räknar poäng fortfarande.(Bertil) 

 

Bertil säger att han har uppvärderat det muntliga på senare tid och att han har ungefär 

lika mycket det skriftliga som det muntliga.  
 

Jag skulle nog säga att det är 50% 50%.(Bertil) 



29 

Metoden med det muntliga motiverar Bertil med att det är svårt att komma ihåg vem 

som har sagt vad på lektionerna och då är pärmen ett väldigt bra verktyg. 

 

Lena värderar lite mer det muntliga i ämnet engelska medan i ämnet svenska så är 

det ungefär lika mycket, menar hon. I engelskan är det viktigt att göra sig förstådd så 

därför tenderar det muntliga att ta över, enligt henne. Hon skulle inte vilja ha någon 

ändring i fördelningen så hon är nöjd som det är just nu.  

 
Det börjar tendera lite grann åt att det muntliga väger över, åtminstone 

om jag säger i engelska, kanske inte lika mycket när det gäller svenska 

faktiskt. För där är det nog fifty/fifty men när det gäller engelska… det är 

ju kommunikationen som är A och O. (Lena) 

 

För Carina behöver de olika delarna inte väga lika mycket utan hon tar hänsyn till 

den egenskapen som eleven är bättre på. Om eleven är bättre på det skriftliga så får 

det större värde när hon ska bedöma eleven i något moment. Men för att få ett betyg 

så måste eleven uppvisa både det muntliga och det skriftliga, oavsett hur svårt de har 

för vissa delar, menar hon. 

 
Alltså ta alla dyslektiker, de måste ju också skriva så jag ser att de 

anstränger sig, men arbetena kanske… inte är så lättlästa av utomstående 

och likadant för dem som inte vågar stå inför klassen… då får de väl 

berätta för mig och två kompisar då… men alltså båda delarna måste 

finnas med. (Carina) 

 

5.2.7 Synen på de nationella proven 
 

Våra informanter delar inte samma bild på den funktion som de nationella proven 

står för, nämligen ett nationellt kontrollredskap för staten för att se vad eleverna kan 

på en nationell basis. Vissa ser de nationella proven som enkla och överflödiga, 

medan andra ser det som vägledande. 

 
De nationella proven är bra, det ger ett bra hum om jag som lärare är på rätt väg 

liksom eller om jag helt galet missbedömt. (Lena) 

 

Carina och Mikael påtalar för oss att det är viktigt med en nationell syn på kunskap 

som lärare kan förhålla sig till och vidare de menar på att de nationella proven är 

utmärkta instrument för att uppnå detta. 

 
Om nu skolverket vill att vi ska göra på ett visst sätt och de har en tanke 

om målen och har gjort med hjälp av andra ett batteri uppgifter som 

eleverna ska lösa eller skriva eller så för att de tycker att de ska ligga på 

den här nivån. (Carina) 

 
Jag tycker att det är ett bra verktyg att det finns någon nationell 

gemenskap kring kunskapen. (Mikael) 

 

 

Mona och Hans menar på att deras undervisningsnivå och deras prov ligger snäppet 

högre än de nationella proven, vilket ses av dem som lätta och tidsödande för 

eleverna.  
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Jag tycker att de har varit alldeles för lätta, i engelskan, mina elever har 

klarat det mycket lättare än mina egna prov. Om vi säger att nån har fått 

ett MVG på ett nationellt prov brukar jag säga att tro inte att du ligger på 

det alltså. (Hans) 

 

Hans påpekar skämtsamt den meningslöshet som de nationella proven bär med sig 

och syftar till deras lättåtkomlighet.  

 
Nationella proven tycker jag för närvarande har varit ganska 

meningslösa. Därför att de finns att gå till på nätet, ”skratt” (Hans) 

 

Mona påpekar dessutom att: 

 
Skräp… betygskraven är mycket högre än vad de nationella betygen 

visar. (Mona)  

 

Hans och Monas syn på de nationella proven delar även Bertil. Han ställer sig även 

frågande: 

 
Är det i regel så att de nationella proven blir svårare, blir resultatet lägre 

än vad den undervisande läraren sätter? Ska man då använda det som ett 

instrument eller som en ursäkt? (Bertil) 

 

Vidare påtalar Bertil att det förekommer att lärare i hans omgivning många gånger 

helt uteslutet utgår ifrån de nationella proven när de bedömer elevers kunskaper. 

Vidare menar han att detta kan leda till att lärarna inte ställer sig kritiska till sig 

själva och deras undervisning, samt att de inte reflekterar över deras bedömning, när 

de följer de nationella provens bestämmelser. 

 
Jag tycker att jag hör så mycket att en del lärare går nästan uteslutande på 

det nationella och de vet ju inte riktigt: gör jag svåra prov eller för lätta 

prov. Det kanske är många lärare som funderar på det. (Bertil) 
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5.2.8 Synen på betygssystemet 
 

Lärarna gillar inte det nuvarande betygssystemet och pekar på brister med orättvisor 

och syftar till behovet av ett nytt system med fler steg.  

 

Mikael påpekar bristen med det nuvarande betygssystemet och menar att det är 

orättvist på så sätt att det är en för stor spännvidd på betyget godkänt och syftar till 

att två elever med helt olika prestationer hamnar på samma betyg. 

 
Nej, det är väl inte rättvist, tycker jag. Det är för få steg, hade det varit 

fler så hade det varit mer rättvist… p.g.a. de elever som blir godkända i 

de övre marginalerna av betyget där det inte syns. (Mikael) 

 
Nej det skulle ju behövas flera, det som kommer nu blir nog bättre, där 

man har flera nivåer, det tror jag på. (Hans) 

 

Här syftar Hans till regeringens förslag till det nya betygssystemet som innehåller 

flera betygsnivåer än dagens betygssystem som består av fyra nivåer IG, G, VG och 

MVG. 

 
Icke-godkänd (IG) det är bland det mest förfärliga man kan använda på 

en människa, att någon inte är godkänd! (Hans) 

 

Här tydliggör Hans att betyget icke-godkänd, kan av elever misstolkas. Elever kan 

uppfatta betyget som något personligt, ett omdöme som eleven kopplar till sin egen 

personlighet dvs. att eleven uppfattar sig vara en sämre människa än de elever som är 

godkända. Därför menar Hans att man måste tydliggöra för eleven att ett betyg mäter 

endast kunskaper och inte personliga kvalitéer. 

 
Ibland så tror jag att man sammanblandar det, och att det kan knäcka en 

del ungdomar alltså. Men det handlar om hur mycket jag förmedlar detta, 

alltså om jag förmedlar värden, mänskliga värden, humanistiska värden, 

med mitt sätt att vara eller hur jag pratar med ungdomarna, så tror jag att 

de kan hantera en sån sak. (Hans) 

 

5.2.9 Optimala bedömningssituationen 
 

Respondenternas olika önskemål om hur en, för dem, optimal bedömningssituation 

ser ut varierar. Det är en svårighet att uppnå detta eftersom det saknas tid och 

resurser.  

 

Lena menar att i det bästa av världar och förutsättningar skulle man kunna uppnå en 

optimal bedömning. Detta skulle enligt henne ske genom att man som lärare får en 

mindre omfång klasser som möjliggör att man kan tillgodose varje elev och deras 

särskilda behov, så som Lpo-94 föreskriver. Hon betonar vikten av att lärare skall ha 

en öppen dialog med eleven, och därigenom ge eleven den information den behöver 

så att eleven har en möjlighet att tillrättavisa sina svagheter. 
 

Nej, alltså jag skulle vilja ha mindre grupper, för ska man kunna göra en 

optimal bedömning, och väga in allt.. så måste man ju kunna se och ha 
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nån liten dialog med varje elev under varje lektion…Hur ofta hinner man 

det? (Lena) 

 

Hans och Mona delar Lenas syn i fråga om att läraren skall ha en öppen dialog med 

eleven. De menar så som Lena att deras feedback bidrar till elevens ökade 

kunskaper, då eleven blir medveten om sina brister. De talar även om att de hellre 

vill se att bedömningen sker i samråd med eleven.  

 
Optimal bedömningsstiuation är faktiskt när vi sätter oss och bedömer 

tillsammans. (Mona) 

 
Man skriver ju det när vi skriver för utvecklingssamtal att man fungerar 

socialt… och den biten tycker jag är viktig att ha med för den återspeglas 

ju ändå på inhämtningen av kunskap. (Hans) 

 

Visserligen medger Mona att detta är något som är nästintill omöjligt i skolans värld, 

eftersom det är en tidskrävande process. Vilket Mona menar är något av en bristvara. 

 
… jag har varit med om det några gånger, det tar ganska mycket tid och 

det tar lång tid för dem att vänja sig vid såna saker också. (Mona) 

 

Något som Hans däremot vill se är att man i skolan återinför de gamla 

uppförandebetygen. Han medger att ”det var lite för fyrkantigt” då. Men han 

vidbehåller det han säger och vikten av ett uppförandebetyg som idag ersatts av 

utvecklingssamtalet. 

 
Alltså, nån gång skulle jag tycka det har ett värde att bedöma hur man 

uppträder och vilken ordning man har. Det fanns en gång i tiden 

uppförandebetyg… (Hans) 

 

5.3 När ska eleven betygsättas? 

 

När man ska sätta betyg, har varit en mycket omdebatterad fråga som genom åren 

givit många olika svar. Våra intervjuade lärare svarar att de hellre vill se att man 

sätter betyg i det sjätte eller det sjunde skolåret än som idag då betyget först ges när 

eleverna börjar skolår åtta. Nedan följer deras utsagor. 

 

Carina vill se att betyg införs under hela den treåriga högstadieperioden. Att elever 

bedöms med ett betyg i årskurs åtta kan komma som en chock för många elever som 

då kan uppleva sig stressade.  

 
Ja, jag tycker att det är knasigt att de inte får i sjuan om de nu ska få i 

åttan och nian, för det är fasligt… ja du kanske kan nå målen så 

småningom. (Carina) 

 

Mona menar att de svagpresterade eleverna oftast har svårt att återhämta sig efter ett 

år och att det sista året, det nionde skolåret ökar elevernas press att prestera vilket 

leder till att många kanske ger upp. 

 
Nu har vi ett betyg i åttan och nian, och i sjuan är det oftast ganska 

vanligt att man då inte förstå poängen eller inte förstår vad som skall 
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komma… Jag tror inte att man hinner inse det på ett år och sen så 

kommer nians första termin och då ska du söka till gymnasiet och det går 

i sådan rasande takt. (Mona) 

 

Hans framför att betyg ska införas i det sjätte skolåret, han menar att det skulle vara 

bra och ge lärarna en möjlighet att hjälpa eleverna i ett tidigt skede, men det skulle 

även underlätta elevens övergång till högstadiet.  

 
Alltså jag tror nog att sexan skulle vara bra därför att det är avstämning 

mot högstadiet och man blir medveten om att vi gör så, vi bedömer 

elever. (Hans) 

 

Även Lena och Mikael delar Hans synpunkt: 

 
Jag är faktiskt för betyg ifrån sexan. Det beror på att många av oss på högstadiet 

har en känsla av att de inte tar allvarligt på det när man inte får betyg. (Lena) 

 
… alltså i årskurs sex, det är bra med betyg då. Det är för sent i åttan som det är 

nu. (Mikael) 

 

Alternativ till betygen anser lärarna inte finns och inte heller vill de ha en betygsfri 

grundskola.: 

 
Nej, inte betygsfriskola. Alltså jag tycker så här: vi blir bedömda hela 

tiden och jag är också bedömd nu, på grund utav min lön, är ju också en 

sorts bedömning. Det finns skäl för det, tycker jag. (Mona) 

 
Jag är inte riktigt insatt i om det finns några ska vi säga några försök 

gjorda på det där med betygsfriskola och hur det har påverkat arbetet, om 

det har försämrat det här eller om folk är drivna av sin vetgirighet och 

kunskapstörst. (Bertil) 

 

Hans anser att betyget är ett viktigt instrument för bedömning av kunskap. 

 
Jag tycker inte att skolan, grundskolan ska vara betygsfri. (Hans) 

 

Mikael befarar risken med en flumskola ifall betygen helt avskaffas med 

förtydligandet: 

 
Nej, jag tycker att det är jätteviktigt med betyg. Finns inte betyg då känns 

det som att det blir för flummigt… och det blir flummigt och onyanserat. 

Betyget är ju ändå ett starkt uttrycksmedel på kunskapsnivåer. (Mikael) 
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5.4 Sammanfattning 

 

Nedan följer en sammanfattning av det resultat som har framkommit under 

bearbetningen av materialet.  

5.4.1 Lärarnas syn på kunskap 
 

Samtliga lärare delar en gemensam syn på vad kunskap är, en kunskapssyn som 

också står för ett bedömningsunderlag och för betyg. De framhäver att de hellre vill 

se elevernas tillämpning av grundläggande faktakunskaper, genom att eleverna visar 

en djupare insikt och förståelse av de inhämtade kunskaperna snarare än att de, 

endast redovisar eller reproducerar enstaka faktakunskaper utan någon vidare 

reflektion. Deras fokus för bedömning ligger alltså på elevernas förmåga att 

reflektera och tänka vidare istället för att endast behärska fakta. De understryker 

även att de vill se en kontinuitet i elevernas inlärning, en utvecklingsprocess eller 

kunskapsutveckling. 

 

5.4.2 Lärarnas syn på bedömning 
 

Under samtalen med våra informanter, har vi fått en nyanserad bild av lärarnas syn 

på bedömning. Under samtalen fick vi en bredare bild om förhållningen till 

objektiviteten mot eleverna. Alla informanter tycker att man inte kan vara 

fullständigt objektiv i bedömningen av kunskaper, då alla elever har olika 

förutsättningar på deras inlärning och att var och en är unik. Majoriteten av lärarna 

har ingen klar strategi för bedömning men många utrycker dock önskan att de hade 

en sådan Varken läroplanen eller styrdokument redogör för hur bedömning ska ske, 

viket lämnar uppgiften till lärarna att lösa.  

 

5.4.3 Vid gränsfall 
 

Alla lärare menar att det är svårare att bedöma gränsfall i de högre betygsnivåerna. 

De beklagar sig över den långa spännvidden som betyget Godkänt innehåller och 

syftar till de orättvisor som uppkommer till följd av detta. Samtliga är överens när de 

menar att det är mycket lättare att höja upp elever som ligger på gränsen mellan icke 

–godkänt och godkänt än att höja elever från ett godkänt betyg till ett välgodkänt 

betyg. Det vill säga att de högre betygen är, i deras mening, svårare att uppnå då 

detta kräver att eleven visar större kunskap på sin reflektiva förmåga än att endast 

visa på enklare faktakunskaper. Något annat som även yttrades var att lärarna vill ge 

eleven så många chanser som möjligt och kämpa in i det sista för att eleven skall 

uppnå betyget Godkänt.  
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5.4.4 Bedömningsfördelning  
 

Vi undrade hur mycket lärarna bedömde det skriftliga i jämförelse med det muntliga 

och om de var nöjda med den fördelningen. Vi kom fram till att arbetsfördelningen 

varierade från lärare till lärare men det skriftliga sågs som mer lämpligt att använda 

sig av som ett bedömningsunderlag då det gav större insikt i vad eleverna kunde. 

Samtliga hyser en stark önskan till en mer jämnfördelad arbetssätt så att det muntliga 

får mer plats i deras undervisning och får därmed mer plats i bedömningen.  

 

5.4.5 Nationella proven 
 

En splittrad syn presenteras av våra intervjuade lärare i frågan om vad de har för 

åsikter om de nationella proven. Hälften ser de nationella proven som något av en 

vägledning i deras lärargärning och deras bedömning av elevers kunskaper. De vill 

se att det finns en nationell kunskapssyn med hjälp av verktyg som de nationella 

proven. 

 

Den andra hälften ställer sig däremot skeptiska till de nationella proven och 

funktionen av dessa. De åsyftar till det vida begreppet kunskap, som begränsas och 

styrs strikt av skolverkets strama ramar, vilket enligt dem, ger en missvisande bild på 

vad elever egentligen bör lära sig. De anser att de nationella proven är enkla och till 

och med lättare än deras egna prov. De nationella proven återger inte en rättvis och 

korrekt bild av elevernas kunnande. Vi tolkar deras svar som att, kunskap är något 

subjektivt och inte något som en myndighet ska stipulera över och stå för. 

 

5.4.6 Synen på betygssystemet  
 

Samtliga lärare framför skarp kritik mot det nuvarande betygssystemet. De 

framhäver att betygssystemet är orättvist och innehåller brister som påverkar 

eleverna negativt. Exempelvis elever som presterar i de övre marginalerna av betyget 

Godkänd, medan andra som visar på prestationer i det lägsta möjliga av betyget. De 

får betyget Godkänd trots att de har uppvisat olika prestationer på kunskap. Det 

nuvarande systemet ger inte några andra möjligheter till betyg. Elever uppfattar detta 

enligt lärarna, mycket orättvist och frustrerande. De menar att elever kan komma att 

förlora sin vilja till att lära eftersom de gång på gång och trots alla ansträngningar 

inte uppnår det tänkta målet som då kanske är ett högre betyg än Godkänd. Som 

lösning på problemet anser samtliga lärare att man borde införa fler betygsnivåer. 

 

5.4.7 Optimala bedömningssituationen  
 

Det ges en väldigt splittrad bild på hur lärarna ser på den optimala 

bedömningssituationen. De talar om att det är svårt att uppnå en optimal 

bedömningssituation, men däremot framkom deras önskemål tydligt om hur det bör 

vara. De önskar mindre grupper elever som möjliggör lärarnas fulla potential att 

bemöta och bekräfta eleven som man bör. Genom att ha mindre klasser öppnas det 

för en dialog mellan eleven och läraren och det blir lättare att bedöma elevens alla 
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bedrifter. Läraren kan alltså rikta sin fulla uppmärksamhet till var och en som 

behöver den.  

 

5.4.8 När ska man bedöma? 
 

 

Alla våra informanter klarlägger för oss att i deras undervisning bedömer de eleverna 

på en kontinuerlig basis. De menar att genom att göra just detta kan man motivera 

det betyg man sätter på en elev. Dessutom ger det läraren en möjlighet till att ge 

elever den feedback de behöver för att åtgärda gånga misstag.  

 

Vi undrade vad de ansåg om en grundskola som är betygsbefriad och samtliga ställde 

sig nekande på den punkten. De menade att ett instrument, som betyg, är nödvändig 

för att kunna bedöma elever och de kunskaper de besitter. Visserligen menar de att 

omdömen kan fungera som substitut till betyg, men dessa kräver omfattande 

observationer av varje elevs prestationer, vilket både är tidsödande och nästintill 

omöjligt.  
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6 DISKUSSION 

 

Lärarnas tankar kring vad kunskap är kretsar runt elevens förmåga att tillämpa de 

grundläggande faktakunskaper. Detta bidrar till att eleven får en möjlighet till att 

utvecklas i riktning mot en självständig individ.  

 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. 

Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa 

problem.
90

 

 

Lärarnas kunskapssyn är djupt förankrad i läroplanen så till vida att de ser elevens 

kunskaper som en utvecklingsprocess och inte en som en mätbar summa av 

färdigheter. Därmed så stämmer deras bild av kunskap överens med Lpo 94: s 

definition av kunskapsbegreppet. 

 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika 

former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 

förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på 

att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet.
91

 

 

Vi fick insikt i lärarnas enorma flexibilitet till kunskapsbegreppet så till vida att 

kunskap även kan inhämtas utanför skolans ramar. Elever kan införskaffa egna 

definitioner av kunskap som skolan erbjuder.  

 
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva 

och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar… 

Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig.
92

  

 

Skolans uppdrag är att förutom att förbereda eleverna inför ett liv efter skoltiden 

också göra dessa elever till fungerande samhällsmedborgare. Egidius påpekar att den 

svenska skolan ska förmedla ”1900-talets grundläggande värderingar om demokrati, 

jämställdhet mellan könen, fri forskning, respekt för medmänniskor och för 

naturen.”
93

  

 

Vi tycker oss kunna se att den moderna skolan är på väg mot en förändring till det 

postmoderna samhället på så sätt att det nuförtiden finns klara direktiv för 

bedömning som läraren måste exempelvis utgå ifrån: 

 

 genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och 

sociala utveckling, 

 utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för 

eleven och hemmen samt informera rektorn,
 94
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 Egidius, 1994 s. 81 
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 Lpo-94 s.16 
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Det har framtvingat en enorm flexibilitet hos de verksamma lärarna vilket har blivit 

en nödvändighet för att klara av läraruppdraget. Den nuvarande läroplanen har 

framtvingat och tydliggjort lärarens roll. Egidius betonar lärarens kompetens: 

 
Lärarnas fackmässiga kompetens är helt utslagsgivande för om 

undervisning, lärande och betygsättning ska lyckas.
95

 

 

Nu måste lärarprofessionen förlita sig på sin egen expertis, vilket leder oss in på ett 

problem som vi har uppmärksammat under vår undersökning. Läroplanernas oklara 

och öppna bedömningsdirektiv ger läraren fria tyglar till att tillämpa dem utifrån 

egen tolkning. 

 
Vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens 

kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig 

bedömning av dessa kunskaper.
96

 

 

Vår studie har visat att det uppkommer en stor variation tolkningar och därmed 

bedömningar av kunskap. Lärarna uppvisar en enorm växling i deras värdering av 

kunskap vilket hos dem speglar en avsaknad strategi för bedömning. Dessutom så 

förekommer en skiftad syn på de nationella proven. 

 

Därmed tycker vi oss ha hittat orsaken till varför lärarna inte kan ha en tydlig 

bedömningsstrategi, något som de gärna önskar att de hade. Visserligen hamnar 

styrdokumenten i fokus när man bedömer, men det önskas andra former av 

bedömning som t.ex. uppförandebetyg.  

 

Lärarna har en tendens till att även väga in andra aspekter än kunskap hos eleverna 

när de bedömer. De syftar till faktorer såsom icke- acceptabelt uppförande, dvs. 

högljuddhet i klassrummet, sena ankomster, visar ingen respekt m.m.  Lärarnas 

menar att om eleven får ett betyg i uppförande så gör det mer inverkan än ett 

utvecklingssamtal. Detta finner vi inte ha något stöd i de nuvarande betygskriterierna 

för de olika ämnena. 

 

Det finns även en klar tendens bland lärare att vilja bedöma helt utifrån de 

målrelaterade riktlinjer som styrdokumenten betonar. På den punkten motsäger sig 

lärarna eftersom de istället ger oss en bild av att elevens karaktär också bedöms. Med 

andra ord så tolkar vi det som att elevens uppvisande av kunskaper inte räcker, utan 

att det även är ovidkommande faktorer som tas med i beaktning vid bedömningen. 

Därmed har vi också funnit en motsägelse hos lärarna vilket vi finner högst 

beklagligt. Detta är något som saknar förankring i betygskriterierna vilket också 

Andersson påpekar: 

 
Samtliga föreskrifter, vare sig det handlar om skollagen, läroplanerna 

eller kursplanerna inte ger något som helst stöd åt betygsättning av 

elevers personliga egenskaper. Han menar på att den sociala och den 

kunskapsmässiga betoningen finns i dessa föreskrifter. Ändock vid 

utvärdering är det endast den kunskapsmässiga formen som kan bedömas 

med ett betyg.
97
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Ytterligare en aspekt vad gäller lärarnas förhållningssätt till bedömning har 

uppkommit i resultatet. Återigen menar lärarna att de följer det målrelaterade 

betygssystemet, medan vår analys utav svaren visar på något annat, nämligen att 

bedömningen av elevernas kunskaper är resultatinriktad och inte målinriktad. 

 

Det har även framkommit en splittrad syn på bedömningssättet hos lärarna så till 

vida att en del förespråkar den summativa bedömningen och andra är mer bekväma 

med den formativa bedömningen. Det nuvarande betygssystemet bygger på en 

formativ bedömning av kunskap. Trots det förekommer det att de intervjuade lärarna 

bedömer summativt, vilket då strider mot betygssystemet. Slutsatsen vi drar är att 

alla lärare inte verkar vara införstådda med de direktiv som stipuleras av skolverket. 

Återigen ser vi då lärarens fria tolkning av läroplanerna som ett grundproblem. 

 

Det uttrycktes en klar önskan bland lärarna om ett flerstegigt betygssystem för att 

kunna bedöma kunskaper inom ramen för samma betyg. Vi har uppmärksammat 

lärarnas frustration över att elever kan hamna inom ramen för samma betyg trots 

olika prestationer, något som det flerstegiga betygssystemet, enligt dem, skulle 

förhindra.  

 

Visserligen vill vi se att skolan ska främja elevernas kunskaper, men vi efterlyser 

tydligare ramar på kunskapsbedömning för att förebygga misstolkningar. Det finns 

inga svårigheter med att hitta VAD som ska bedömas och vilka mål som eleven ska 

uppnå eftersom det står tydligt i läroplanen. Exempelvis står att finna i Lpo-94: 

 
Betyget uttrycker i vad mån den enskilde eleven har uppnått de mål som 

uttrycks i kursplanen för respektive ämne. Som stöd för betygsättningen 

finns ämnesspecifika betygskriterier för olika kvalitetssteg. Dessa 

betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan
98

 

 

Det vi däremot saknar är direktiv kring HUR man ska bedöma. Visserligen så ligger 

bedömningen i lärarens expertis och kunnande, men utifrån vår erfarenhet genom de 

samtal vi har haft med andra lärare under våra VFU –perioder, krävs det en lång 

erfarenhet inom detta område för att kunna urskilja de rätta bedömningsmetoderna. 

Ett önskemål från vår sida är att man i lärarutbildningen inför tydligare instruktioner 

i hur man går till väga i bedömningen. Detta skulle enligt oss minska osäkerheten 

hos läraren samt den fria tolkningen kring bedömning av kunskap skulle minska.  

 

Samtliga lärare vill inte ha en betygsfri grundskola, de vill istället se att det införs 

betyg redan i årskurs sex. Genom att införa det här, ger det läraren en möjlighet att 

fylla i de saknade bitar så tidigt som möjligt. Det skulle ge, enligt dem, en 

heltäckande bild om vad eleven har lärt sig under de tidigare skolåren. Egidius 

bekräftar just detta genom att förkunna: ”Betygsättning är till för att registrera var 

eleverna befinner sig i sin utvecklingsprocess”.
99

 

 

Under arbetets gång har vi upptäckt att de frågorna som berörde NÄR- aspekten i 

bedömningen, inte riktigt gav oss de svaren som vi hade hoppats erhålla. Detta beror, 
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 Egidius, 1994, s.60 
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enligt oss, på det låga antalet frågor kring just denna del. Detta borde vi ha tänkt på 

innan. Detta kan ha inverkat på resultatet och påverkat det negativt.  
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6.1 Slutord 

 

Under vår fyra och ett halvt år långa lärarutbildning har vi många gånger stött på 

problematiken kring bedömning. Vi anser inte att vår utbildning givit oss de 

nödvändiga verktygen för att vi ska känna oss säkra inför att klara av vår framtida 

lärargärning i bedömningsfrågor. Därför efterlyser vi mer forskning om bedömning 

för att, med hjälp av klarare bedömningsdirektiv, underlätta lärarnas bedömning av 

kunskaper. Än idag finns det väldigt många lärare som brottas med dessa frågor och 

vi kan förstå deras frustration i att handskas med ett ofullständigt betygssystem. 

Tiden är mogen för ett nytt betygssystem. Det föreslagna betygssystemet, 

innehållande fler steg som nu är aktuellt, kanske kan bidra till att åtgärda de 

nuvarande problemen med ett allt för brett spann inom ett och samma betyg. Den 

framtida forskningen hoppas vi innerligt kan kasta lite ljus på detta område. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

 
1. Hur bedömer man på ett korrekt sätt? Vad är korrekt sätt? 

 

2. Hur ser din strategi ut för bedömning? 

 

3. När är det dags att sätta betyg? (Hur gamla elever)  

 

4. Vad är din syn på kunskap?  

 

5. Vilka didaktiska utgångspunkter utgår du ifrån i din undervisning? 

 

6. Vad gör du för att bidra till en bra inlärningsmiljö? 

 

7. Hur bedömer man gränsfall? Ex.1 elev som ligger mellan Icke-godkänt och 

Godkänt?  

Ex.2. Godkänt och Välgodkänt? 

 

8. Förekommer det att man sätter bättre betyg för att förbättra klassens/skolans 

status? 

Om ja, vad tror du är anledningen till det? 

 

9. Hur mycket bedömer du det skriftliga, ex. arbeten, prov, uppsatser… 

Hur mycket bedömer du det muntliga, ex. prov, läxförhör, samtal, diskussioner, 

redovisningar… 

Är du nöjd med den fördelningen?  

 

10. Vad begränsar dina möjligheter att bedöma på andra sätt?  

 

11. Bedömer du eleverna vid ett tillfälle eller flera? 

 

12. Bedömer du arbetsområden i små eller stora delar? 

 

13. Vilka faktorer styr din bedömning? 

 

14. Studier har visat att flickor tenderar att få bättre betyg än pojkar, hur tror du det 

kommer sig? 

 

15. Kursplanens prioritet, styr den bedömningen och i hur stor utsträckning? 

 

16. Vad är din åsikt om anonyma prov? 

      Skulle resultatet bli annorlunda? 

      Får man en förutfattad mening om man vet att vilken elev som har skrivit provet? 

 

18. Är eleven delaktig i bedömningen? Hur? 

 

19. Ska grundskolan vara betygsfri?  

 



 

20. Hur ser den optimala bedömningen/bedömningssituationen enligt dig? Hur skulle 

du vilja ha det? 

 

21. Vad mäter ett betyg? 

  

22. Finns det alternativ till betyg?  

23. Vilka är de i så fall? 

 

24. Skulle du kunna tänka dig använda dig av något av alternativen? 

 

25. Vad anser du om de nationella proven?  

 

26. Är det nuvarande betygsystemet rättvist? För vem?  

       

27. Finns det några brister med betygsystemet? 

 

  

 


