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1. Inledning 
 

Återigen blåser förändringens vindar genom samhälle och skola. Betygssystemet skall 

förändras och förslag finns om att tidigarelägga betygssättningen. Den målstyrda skolan med 

rådande organisation och styrdokument från 1990-talet anses inte fungera tillfredsställande. 

Förändringar av betygssystemet är ett av statens viktigaste styrinstrument för att åstadkomma 

förändringar av skolan.  

 

Under vår tid i lärarutbildningen har vi fått insikt i den problematik det innebär att bedöma 

och betygsätta elever. Som blivande lärare inser vi att betygssättning och bedömning är en 

svår och krävande uppgift. Uppgiften kan ge olika konsekvenser för den som 

bedöms/betygsätts beroende på hur den enskilde läraren väljer att bedöma sina elever, och 

vilken inställning läraren har till sin uppgift. Vi har därför valt att genomföra en undersökning 

kring vad lärare anser om förändringen av betygssystemet, som förslagsvis skall genomföras 

mellan åren 2010 och 2013. Som en aktuell och stor samhällsfråga anser vi det intressant, 

särskilt för pedagoger och lärarstuderande, men även för allmänheten att få ökad insikt i vad 

lärare anser om betygssättning och bedömning. Då lärare direkt berörs av det nya systemet 

och är de, förutom eleverna, som kommer att påverkas mest av förändringen, anser vi det som 

mycket intressant att undersöka frågan ur detta/deras perspektiv. 

 

Vi utsätts dagligen för bedömning i mötet med andra människor. Medvetet eller omedvetet 

utsätter och utsätts vi för detta, vare sig det gäller arbete, skolgång eller fritid. Bedömning 

som syftar till underlag för betygssättning i skolan, har genom åren präglats av den för tiden 

rådande synen på kunskap i samhället. Det är ett faktum att betyg sedan 1940-talet legat till 

grund för urval till högre studier. Eftersom betyg syftar till att sortera människor efter 

kunskapsnivå och kan ge följdverkningar långt fram i livet, engagerar och väcker 

betygsfrågan ofta starka känslor hos många människor. Upplevelser av betyg kan vara 

traumatiska, eftersom människor ofta känner att hela den egna personen blir bedömd och inte 

bara prestationen inom ett ämne. Bra betyg kan motivera elever att arbeta hårdare, vilket leder 

till ytterligare högre betyg. Dåliga betyg kan ge en upplevelse av misslyckande som leder till 

otillräcklighet, vilket kan få negativa konsekvenser för eleven (Andersson, 1999:7). 
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1.1 Bakgrund 

 

Genom åren har kursplaner och läroplaner förändrats och tagit intryck av den rådande 

kunskapssyn som varit aktuell vid olika tidpunkter i samhället. I Boken om pedagogerna, 

beskrivs skolan vi har i dag som ett resultat av den historiska utvecklingen, och som en 

ständigt pågående process. Under 1970-talet ingick det i tidsandans "öppenhetsiver" att 

förespråka alternativ pedagogik, som endast tio år senare kom att bidra till att svensk skola 

kallades för "flumskola" (Svedberg & Zaar, 2003:7). Skolans regelstyrning från 1940-talet 

bestod dock ända fram till 1990-talet. I och med Lpo 94 förändrades skolan även på detta 

område; regelstyrningen ersattes av mål- och resultatstyrning. De relativa betygen ersattes av 

betyg relaterade till kursplaner i ämnena. Målstyrningen innebar att verkligheten för 

grundskolan förändrades på en rad punkter och man skulle arbetad i samma riktning när det 

gällde mål, medel och betyg.  

 

I den målstyrda skolan är det staten som anger målen för skolans arbete i styrdokumenten, 

d.v.s. vad eleverna skall lära sig. Ansvaret för hur eleverna når målen vilar helt på enskilda 

lärare och skolan, som själva utformar betygskriterier i linje med rådande styrdokument. 

Betyg och bedömningar skall visa vad eleverna kan, och kriterierna utformas och redovisas i 

förväg. Tanken med målstyrningen är att genom kontinuerligt genomförda kunskapskontroller 

bevaka att eleverna uppnår målen, och att de som inte nått dessa skall få mera hjälp och stöd.  

(Allard m.fl, 1994:14,30).  

 

Ett nytt betygssystem, vilket vi nämnde inledningsvis är nu under utformade. I ett 

pressmeddelande 14/3 2007 presenterade Utbildningsdepartementet direktiven för ett nytt 

betygssystem i grund- och gymnasieskolan. Avsikten är att betyg skall införas från år 6 och 

att betygssystemet skall vara fortsatt målrelaterat. Genom att tidigarelägga betygssättning 

anser man att elever med svårigheter i skolarbetet upptäcks i ett tidigare stadium och därmed 

får de stödåtgärder de behöver. Tanken är att betygen även skall fungera som 

motivationsfaktor. Nuvarande kunskapsmål och kunskapskrav anses vara för luddigt 

utformade och fungerar dåligt i praktiken. Genom utökad kontroll av elevernas kunskapsnivå, 

avser man kunna sätta in stödinsatser tidigare, för elever som inte når målen 

(www.regeringen.se). 
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För att kunna åstadkomma den förändring som man har för avsikt att göra, måste vi dock 

förstå att det finns fler beståndsdelar än nuvarande förslagsåtgärder innehåller, som påverkar 

elevernas betyg och kunskapsnivå.  För att kunna mäta någonting så komplext och omfattande 

som kunskap och därigenom sätta betyg, behöver vi som blivande lärare, ha klart för oss att 

lärarens kunskapssyn påverkar valet av mätmetoder och hur de används. Lärare bedömer i dag 

hur eleverna uppfyller uppnåendemål i förhållande till rådande styrdokument. Ett redskap för 

bedömning som går i linje med formativ bedömning enligt Lpo 94, är bl.a. den individuella 

utvecklingsplanen. Denna används som ett verktyg för elev, lärare och föräldrar för att 

tillsammans kunna se var i sin utveckling eleven befinner sig, och anger hur man tillsammans 

skall åstadkomma en fortsatt positiv utveckling (Zetterström, 2003:8). 

 

Ovanstående förändringar inom utbildningssystemet väcker frågor hos oss om hur skola, 

lärare och elever kommer att påverkas av detta.   

2. Syfte  
Syftet med vårt arbete har varit att undersöka hur ett urval lärare, verksamma i år 1-6, 

uppfattar tidigarelagd betygssättning. I syftet ingår det att ta reda på om lärarna anser att 

betygssättning av yngre elever kommer att medföra förändringar när det gäller deras sätt att 

bedöma elevers kunskaper, och vilka kunskaper som skall bedömas. Syftet innefattar även att 

undersöka om en förändring medför olika konsekvenser för elever med skilda förutsättningar.  

 

Våra frågeställningar nedan innefattar vart och ett tillräckligt med komplexitet för att själva 

kunna fungera som grund för egna undersökningar. De är dock så tätt förknippade med 

varandra och vårt syfte, att vi anser det som omöjligt att helt separera dem ifrån varandra i 

vårt arbete.   

2.1 Frågeställningar 

 

För att få svar på vårt syfte har vi använt oss av följande frågeställningar: 

 

• Påverkas lärarna av egna erfarenheter från den egna skoltiden i sin inställning till 

betygssättning, och i så fall på vilket sätt? 

• I vilken ålder anser lärarna att elever kan förstå innebörden av ett betyg? 
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• Vad anser lärarna att det innebär att bedöma alternativt betygsätta en elev? 

• Har betyg positiva eller negativa effekter för elevernas kunskapsutveckling? 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 
 
Som nämndes i inledningen präglas kunskapssyn, betygssättning och bedömning i skolan av 

den för tiden rådande synen på kunskap som finns i samhället. Det finns en mängd olika 

teorier om hur vi tillägnar oss kunskap. Det finns även en mängd olika metoder för att mäta 

denna kunskap. I samhällsdebatten har man inte bara haft olika åsikt om hur kunskap skall 

mätas och vad som skall mätas, utan också när den skall mätas, d.v.s. det skolår som det 

lämpar sig att börja bedöma elever med betyg. I detta sammanhang har läraren en central roll i 

skolan som befinner sig i ständig förändring. Därför har vi under rubrikerna 

Kunskapsbegreppet, Hur tillägnar vi oss kunskap? och Att mäta kunskap, valt att belysa några 

perspektiv på kunskap och bedömning, samt några mätmetoder för dessa. Vi belyser även 

några aspekter på lärarsocialisation. Genom åren har läroplanerna också fått inslag av olika 

teoretiska filosofers syn på hur man tillägnar sig kunskap. Därför anser vi att en 

sammanställning av några filosofers olika teorier är relevant för vårt arbete. Eftersom 

läroplanen (Lpo 94) är det rådande styrdokument vi har i dag, och som det ligger i lärarens 

uppdrag att följa, har även ett utdrag ur denna, som väl beskriver den dagsaktuella 

kunskapssynen, fått utrymme i teoridelen.    

 

Eftersom vårt syfte är att undersöka lärares syn på betygssättning och bedömning ur några 

aspekter, har dessa fått mer utrymme i teoridelen än olika aspekter på kunskapsbegrepp- och 

teorier. Vi har dock valt att inleda teoridelen med det sistnämnda då kunskap är just det som 

skall bedömas och betygsättas.  

3.1 Kunskapsbegreppet 

 
Gun Imsen, professor i pedagogik, framhåller att "All inlärning och all kunskap har ett 

innehåll även om man har olika uppfattningar om vad kunskap är" (2000:61). I skolans värld 

är det läraren som i enlighet med styrdokumenten skall välja ut och presentera kunskaperna i 

de olika ämnena. Det ingår i skolans uppdrag att ge eleverna "goda allmänkunskaper"; som 

om det finns en sorts färdig kunskap att leverera till eleverna (2000:61).  Skolverket beskriver  
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kunskapens natur som "en av de eviga filosofiska frågorna" (Skolverket, 1999). På ett 

förenklat sätt menar man att olika filosofiska kunskapsförklaringar kan delas in i olika 

grupper för att bli mer begripliga. Man gör en indelning av dem i rationalistiska kunskaper 

(kunskap betraktas som ett resultat av människans tankar), empiristiska kunskaper (kunskap 

som en återspegling av samhället) och konstruktivistiska kunskaper (kunskap är en 

konstruktion för att göra erfarenheter begripliga). Kunskap är dock mer än en filosofisk fråga 

(vilka kommer att vidareutvecklas under kap. 3.1.2) (Skolverket, 1999:29).  

 

Inom olika verksamhetsområden där kunskap används och utvecklas, växer även "kunskaper 

om kunskaper" fram. Vetenskapssamhället är ett sådant område, där vetenskapen har 

utvecklats under 1900-talet till att förändra synen på vad kunskap innebär. 

Kunskapsbegreppet i förändring innebär även att föreställningen om de kunskaper skolan 

skall förmedla förändras. Kunskap är ett komplext och omfattande begrepp, vars innehåll 

skiljer sig åt mellan olika platser och mellan olika tider (Skolverket, 1999:29 f.). 

 
Kunskapen fyller en funktion, löser ett problem eller underlättar en verksamhet. 

Kunskap fungerar som ett redskap, som en utvidgning av självet. Genom kunskaper 

vidgas vår kontaktyta med världen utanför oss och vår förståelsehorisont växer. 

                                                                                                     (Skolverket, 1999:29) 

 

 3.1.1 Fyra kunskapsformer eller bara en? 

 

I boken Bildning och kunskap - Särtryck ur en skola för bildning (1999), anges fyra olika 

kunskapsformer. Man skiljer mellan fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som skilda 

kunskapsformer. Trots att kunskapsformerna samverkar med- och förutsätter varandra anser 

man att det krävs en uppdelning mellan dessa kunskapsformer eftersom det är stor skillnad 

mellan dem (1999:31).  

 

Faktakunskaper är kunskap i form av information, regler och konventioner. Denna kunskap 

kan mätas i mer eller mindre.  Man gör ingen skillnad på ytlig eller djup faktakunskap eller på 

olika sätt att begripa samma fenomen. Kunskap som förståelse innebär att samma sak kan 

förstås på olika sätt och bedömas som mer eller mindre kvalificerad förståelse. Fakta och 

förståelsekunskap förklaras hänga ihop på det sätt att förståelsen avgör vilka fakta man kan se 

eller uppfatta. Medan faktakunskapen utgör grunden för förståelsen (om det inte finns fakta, 
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finns det inget att förstå) krävs det samtidigt förståelse för att finna mening med fakta. När 

kunskap är en färdighet innebär det att man vet hur något skall göras och att man kan använda 

sig av detta praktiskt. Författarna framhåller dock att en färdighet kan vara såväl praktisk som 

intellektuell. Förmågan att utföra t.ex. matematiska tankeoperationer räknas som en 

färdighetskunskap. Fakta, förståelse och färdighet benämns som "synliga" kunskapsformer till 

skillnad från förtrogenhetskunskap. Förtrogenhetskunskap benämns även som den tysta 

kunskapen eller den "osynliga" kunskapen, som erhålls genom erfarenhet och ofta förknippas 

med sinnliga upplevelser. Genom samlad erfarenhet från många skilda sammanhang erhåller 

man förtrogenhetskunskap som kan användas i nya situationer (Skolverket, 1999:29-34).   

 

I motsatts till i Skola för bildning (1999), finner vi att författarna Allard m.fl. (1994) anser, att 

man kan se hur inflytelsen av de fyra F:n försvinner när styrdokumenten följs från förslag, via 

proposition till färdiga dokument. Splittringen av kunskapsbegreppet i fyra olika former, som 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet anses ha fått en viss genomslagskraft ute i 

skolorna. Detta medför att begreppet kunskap kan betraktas som om det verkligen består av 

fyra helt skilda former. Syftet är att utvidga kunskapsbegreppet och motverka en ensidig 

betoning. Det är oroväckande, menar man, om kunskapsbegreppet blir liktydigt med de fyra 

F:n. Varje form av kunskap kan knytas till lärarens erfarenhet då fakta måste utgöra en del av 

undervisningen, likaså förståelse och färdighet. Det är omöjligt att ha kännedom om eller 

kunskap om någonting utan att ha någon form av förståelse. Förståelse kan ta sig en mängd 

olika uttryck och är överordnad de övriga tre. Det är omöjligt att tänka sig kunskaper i fakta, 

färdighet och förtrogenhet om inte förståelse finns. Det sisa F:et, förtrogenhetskunskap,  är ett 

begrepp som formats i anslutning till forskning om ”tyst kunskap”. Det som författarna anser 

som intressant och som direkt pekar på kunskapssynen med en splittring av de fyra F:n, är att 

i läroplanen förekommer termen färdighet endast i målen för matematik och termen 

förtrogenhet endast i målen för idrott och hälsa (1994:134-137). I kunskapsbegreppet ingår 

även sammanhanget, den sociala praktik som kunskap är del av. Detta kan sammanfattas som 

om all kunskap vilar på en osynlig grund som sin förutsättning. Genom att kunskap verkar i 

ett sammanhang får man den så att säga ”i sig” (Carlgren & Marton, 2001:197). 

 

Sven Eric Liedman (2001) förklarar all kunskap som praktisk i grunden, eftersom kunskap 

och erfarenhet hänger samman. Den tysta kunskapen, som i tidigare stycken även benämnts 

som förtrogenhetskunskap, kan inte direkt definieras men påverkar hur vi uppnår resultat i 

olika situationer. Denna kunskap finns så djupt rotad inom oss att vi inte behöver reflektera 
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eller tänka när vi använder oss av den.  När vi en gång har lärt oss att t.ex. cykla eller köra bil 

gör vi detta utan att reflektera över hur det går till (2001:115 ff.). 

  

3.2 Hur tillägnar vi oss kunskap? 
 
Imsen (2000) skiljer i elevens kunskapsprocess mellan inre och yttre motivation. De båda 

begreppen har många drag som kan likställas med de kognitiva- respektive behavioristiska 

teorierna.  Inre motivation innebär att eleven utgår ifrån sitt eget intresse och känner en lust att 

lära. Eleven känner då inspiration för att fortsätta sin kunskapsinhämtning, för att det känns 

meningsfullt. Yttre motivation fungerar på det sätt att eleven arbetar för att få respons och 

bekräftelse utifrån - i skolan gäller det från läraren. Eleven drivs då inte av något eget intresse 

i ämnet, utan arbetar för att erhålla en belöning i form av bra betyg, eller för att komma vidare 

till högre studier. En överdriven användning av respons i form av yttre motivation, gör att den 

inre motivationen försvinner. Ett barn kan arbeta ihålligt med aktiviteter för att det är roligt 

och för att det är valt utifrån det egna intresset. När barnet sedan kommer till skolan skall 

plötsligt de egna prestationerna bedömas. Det som då händer är att läraren och dennes 

godkännande av de egna prestationerna kan bli viktigare än uppgiften för eleven. Imsen 

menar att lärarens värderingar har skadat elevens intresse. Den från början inre motivationen 

har utvecklats till yttre motivation (2000:59,278,454).  

3.2.1 Filosofiska teorier 

 

För att återknyta till Skolverkets (1999:29) filosofiska kunskapsförklaringar (under rubrik 

3.1),  fortsätter här de filosofiska teorierna om hur man tillägnar sig denna kunskap. Det finns 

två olika former av konstruktivism; kognitiv- och socialkonstruktivism. Jean Piaget bygger 

sina teorier på den kognitiva konstruktivismen. I denna teori fokuseras det på vad som sker i 

individens inre vid inlärning i ett samspel mellan individen och dennes omvärld (Imsen, 

2000:38 f.). Piaget försökte besvara frågan om vad kunskap är genom att analysera hur 

kunskap utvecklas. Enligt Piaget utvecklas barn långsamt i olika stadier, där varje steg i 

tänkandet bygger på det föregående, varför det är viktigt att inte hoppa över något steg. I 

lärprocessen måste man gå från helheter till delar och inte det motsatta som ofta sker i 

skolundervisningen. Genom att lära sig förstå sammanhangen och inte koncentrera sig på 

detaljkunskap, kommer lärande att handla om att man omskapar sina tidigare föreställningar 

omvärlden. Lärandet blir en oupphörlig process som är föränderlig. Medfödda egenskaper 
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utvecklas genom mognad, och undervisningen måste därför anpassas till individens naturliga 

kunskapsutveckling. Barnet måste få vara aktivt och få möjlighet att utforska världen med alla 

sina sinnen så att nya tanke- och handlingsmönster utvecklas. Piaget har även bl.a. beskrivit 

hur barn successivt kommer fram till den vuxnes förmåga att tänka logiskt. Det är i den 

personliga upplevelsen av hur världen förändras som det sker en verklig förståelse där 

information blir till kunskap (jfr. "Fyra kunskapsformer eller bara en?" i kap. 3.1.1)  (Maltén 

1981:65-71). 

 

Den andra formen av konstruktivism som benämns som socialkonstruktivism, förespråkas av 

Lev S Vygotskij, vilken har haft ett stort inflytande på pedagogiken (Imsen 2000:39). 

Vygotskij var starkt kritisk till att bara använda en förklaringsmodell för att förklara 

människans utveckling. Han riktade kritik både mot Piagets kognitiva teorier och mot 

Skinners behaviorism. Vygotskij hävdade att utveckling måste ses som ett resultat av flera 

olika processer. Kunskap är ingenting som bara finns, utan är en konstruktion av verkligheten. 

Kunskapen är skapad av människor i syfte att förstå och förenkla verkligheten. Synen på 

inlärning handlar ur Vygotskijs perspektiv om ett socialt samspel där språket och sociala 

förhållanden är centrala i kunskapsutvecklingen. De vuxna ska vara en som en 

byggnadsställning då man bygger ett hus – stödja och genom detta främja barnets utveckling 

genom att formulera nya uppnåeliga mål. De vuxna ska låta barnet möta nya utmaningar och 

få anstränga sig att klara av dessa, dock med stöd av den vuxne, om situationen kräver detta. 

Att klara något tillsammans är viktigt ansåg Vygotskij (Hwang & Nilsson, 1995:49 f). 

 

I Boken om pedagogerna, skriver Nordheden (2003) om hur Célestin Freinet har utformat en 

pedagogik som kallas verklighetspedagogik eller arbetspedagogik. Eleven måste få 

användning av sin kunskap. Grundpelarna i denna pedagogik är det meningsfulla arbetet, det 

fria uttrycket, samarbetet och kommunikationen.  Freinet ifrågasatte den traditionella skolans 

auktoritära undervisning, då han menade att eleven inhämtade kunskap bäst genom 

experiment, undersökande arbetssätt och direktstudier av verkligheten. Målet i 

Freinetpedagogiken är att eleverna skall utvecklas till självständigt tänkande och kritiska 

individer med stark egen identitet. Freinet ansåg att eleven skall ha användning av sin 

kunskap. Med efterstävan av användbara kunskaper och i sökande efter dem spelar 

närsamhället och världen utanför skolan en stor roll, enligt Freinet. Handens och hjärnans 

arbete värderas lika. Freinet ansåg att eleverna skulle betraktas som fullvärdiga och med 

läraren jämlika människor (2003:163-180).  
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Även i John Deweys progressevistiska kunskapssyn tilldelas eleven en aktiv roll i sitt eget 

kunskapsbygge. Detta gör man bäst, enligt honom, om man utgår från vad eleven redan vet 

och kan och stimulerar denne att empiriskt söka vidare. Eleverna ska arbeta sökande och 

experimentellt för att påverka sin egen inlärning. Om eleven litar på och känner sig betrodd på 

sin egen förmåga, ökar förmågan till självutveckling. Dewey ansåg att kunskap skall komma 

till nytta för att den skall bli meningsfull för den som lär. Kunskap bygger på handling och det 

ligger mycket av hans synsätt bakom de egna orden ”Learning by doing”. Genom att söka 

kunskap på ett aktivt sätt menar Dewey att kunskapen hålls levande och utvecklas (Maltén 

1981:88 ff.).  

 

Burrhus Frederick Skinner var psykologiprofessor och studerade inlärning ur ett psykologiskt 

perspektiv. Hans studier grundar sig på behaviorismen och dess teser om att allt lärande och 

kunskapsinhämtning består av beteendeinlärning. Behaviorismen kännetecknas av att 

människan uppfattas som passiv. Eleverna leds steg för steg mot de förutbestämda 

inlärningsmålen och kunskapen och i det närmaste helt styrd av sin miljö. I denna 

beteendelära betyder miljön allt för utvecklingen och undervisningen har till uppgift att 

inplantera beteendeformer eller förhållningssätt. Undervisningen kallas programmerad och 

bygger på att den så kallade stimulus- responsteorin är förutbestämd. Teknik och medel som 

man använder sig av för att förändra människors beteende är belöning - bestraffning, beröm - 

klander, och genom en välstrukturerad, i detalj förplanerad undervisning. Det är läraren och 

den yttre motivationen som står i centrum i beteende- eller förmedlingspedagogiken (Maltén 

1981:28-32). 

 

Att använda betyg för att få elever att inhämta mer kunskaper och anstränga sig i skolarbetet, 

är ett argument som ofta används av betygsförespråkare. Vilken form av kunskaper (se 

föregående avsnitt om kunskapsförklaringar) och huruvida alla elever kan eller vill anstränga 

sig hårdare (kommer att behandlas längre fram i arbetet) framgår inte i debatten. Närmast för 

detta sätt att använda betyg för tankarna till 1960 och 1970-talets början. Under denna tid var 

Skinners beteendelära och teorier om stimulus- respons aktuella (Fritzén, 2007-01-22). Piaget 

ansåg tvärtemot beteendeläran; att om eleven inte är mogen för att lära, hjälper det inte att 

använda sig av ett system som drivs genom belöning och bestraffning (Maltén, 1981). Freinet 

liksom Vygotskij, vars idéer återfinns i Lpo 94, förespråkande ett lärande med mening, där 

individen skulle ha användning av sin kunskap och genom egna frågeställningar söka sin egen 
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kunskap. Freinets tankar om att utveckla fantasi och kreativitet stämmer väl överens med de 

krav samhället efterfrågar som eftersträvansvärda egenskaper (Nordheden, 2003:163). Både 

yrkes- och vardagsliv ställer krav på att samhällsmedborgarna har kommunikativ förmåga, är 

kreativa och har förmågan att ta initiativ. Tanken om demokratiskt aktiva medborgare grundas 

på värden som deltagande, dialog och reflektion. En förändrad syn på kunskap ställer nya 

krav på skolan att kunna bedöma sådana kompetenser (Lindström & Lindberg, 2005:11).  

 

3.3 Att mäta kunskap 
 

Som nämndes i inledningen är bedömning något som alltid förekommer i mötet mellan 

människor. Helena Korp (2003) framhåller i sin bok Kunskapsbedömning - vad, hur och 

varför, att detta ständigt sker och av alla. Vi bedöms av andra och vi själva bedömer andra. 

Detta gäller även de yngre barnen innan de påbörjar sin skolgång, likväl som vuxna bedömer 

och bedöms efter avslutad skolgång. En modernare och i detta fall relevant företeelse är dock 

bedömning som ger underlag för betygssättning, och som görs av lärare. Den syftar till att 

bedöma kunskap som förvärvats genom utbildning. Denna betygssättning fyller olika 

funktioner. En funktion är att se bedömning som ett uttryck för att tillgodose de behov som 

efterfrågas ute i samhället och som utbildningen avser att fylla (2003:25). Denna funktion 

beskriver Korp enligt följande:  

 
Att lärare och beslutsfattare har insikt om de historiska och sociala betingelser för 

bedömningsfilosofi och –praktik under olika perioder är viktigt av den anledningen att den 

bedömning som görs av elever i skolan har betydelse inte bara för deras framtida 

karriärmöjligheter, utan sannolikt också för deras syn på kunskap, samhället och sig själva 

som medborgare och individer.   

                                                                                                                            (Korp, 2003:25) 

 

I boken Lärarens värld, diskuterar Imsen (1999), bedömningens funktion i skolans värld. Det 

krävs en god motivering, påpekar hon, för att utföra bedömningar, då de kräver energi och 

psykiskt belastning, både av de lärare som utför bedömning och de elever som blir bedömda. 

Bedömning är trots allt ett nödvändigt inslag i elevens kunskapsutveckling, då respons på 

handlingar krävs för att åstadkomma utveckling. Den som inte får någon respons har ingen 

möjlighet att lära något av det man gjort för att kunna utvecklas vidare. När man utför 

praktiska handlingar kan man många gånger själv avgöra om resultatet är tillfredsställande.  
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Imsen (1999), kallar det för självreglerande inlärningsaktiviteter, och ställer det mot 

inlärningen i skolan, vilken oftast inte kan fungera självreglerande. Därför krävs det respons i 

form av bedömningar från lärare i skolans värld (1999:320 f, 343). 

 

Om man betraktar Skinners teori i förhållande till respons i detta fall, så sker responsen i form 

av stimuli - respons från läraren. Med Piagets teori krävs också en jämförelse mellan det 

gamla man lärt och det nya man skall lära, för att åstadkomma utveckling. Piaget ansåg dock 

att eleven i inte alltid behövde återkoppling från andra, utan själv under gynnsamma 

omständigheter och i rätt utvecklingsfas kunde åstadkomma sådan (j.f.r kap. 3.1.2.). Imsen 

(1999) framhåller dock att huruvida återkoppling kan betraktas som positiv eller negativ i 

samband med bedömning eller betygssättning av elever, beror på hur återkopplingen sker, 

vilka metoder som används, och i vilket syfte man ger den. Rättviseaspekten i att bedöma och 

betygsätta elever efter samma kriterier oavsett deras förutsättningar kan diskuteras. Imsen 

menar att vissa elever är dömda att få dåliga betyg eftersom de bedöms på samma premisser 

som de mest framgångsrika eleverna. För elever med svårigheter i skolan kan en ständigt 

negativ bedömning bryta ned deras självförtroende. Elever som får positiva omdömen och bra 

betyg gynnas däremot och utvecklar ett bra självförtroende (1999:320 f, 343).  

3.3.1 Bedömning skall befrämja lärande 

 
I läroplanen (Lpo 94) beskrivs skolans uppdrag samt mål- och riktlinjer. I kapitlet Bedömning 

och betyg framgår det huruvida betyget som eleven erhåller stämmer överens med de mål som 

uttrycks i kursplanen för varje ämne. Eleverna skall vara med och planera samt utvärdera 

undervisningen tillsammans med läraren. Detta medför att de blir medvetna om vad som 

krävs av dem och varför, samt bli medvetna om vad som kommer att bedömas. Som stöd för 

läraren finns formulerade kriterier. I läroplanen betonas vikten av att varje elev skall sträva 

mot ”utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningar” (Lpo94:18) Läroplanen 

beskriver också vilka riktlinjer läraren skall ha vid bedömning av eleven. 

”Läraren skall 

• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, 

• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt 

och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmet samt informera rektorn, 
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• 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” (Lpo94:18) 

 

Lars Lindström (2005) hänvisar genom boken Pedagogisk bedömning, till senare års 

förskjutning i den internationella diskussionen om betygssättning och bedömning, vilken 

visar på tendenser att bedömning används i andra syften än tidigare. I svensk skola har 

förskjutningen märkts genom införandet av Lpo 94, som bygger på mål- och 

kunskapsrelaterad bedömning, istället för den normrelaterade som äldre läroplaner grundats 

på. Eleverna skall bedömas i förhållande till styrdokumentens mål, inte jämföras med- och 

bedömas i förhållande till varandra. Samma bedömningsform kan inte alltid anses som den 

bästa, utan att det är syftet med bedömningen som får avgöra formen. I boken är det 

pedagogisk bedömning man valt att fokusera på i förhållande till de didaktiska frågorna: vad, 

hur och varför. Man har valt att betona detta då det är väsentligt för eleven att veta vad de 

skall lära sig. Vad som var bra, men även vad som är viktigt att tänka på i fortsättningen. Hur 

frågan, skall besvara på vilket sätt och med vilka metoder man skall gå till väga för att lära 

sig det som behöver förbättras eller saknas. Vad och hur vi lär oss, knyter an till vilka 

upplevelser vi är med om och vilka erfarenheter vi gör. Den didaktiska frågan varför skall ge 

svaret på varför detta innehåll i undervisningen och för vem. Svar på de didaktiska frågorna 

kräver analys av undervisningens och lärandets förutsättningar, form och innehåll. 

Förskjutningen vid betygssättning och bedömning syftar till att bedömning ska befrämja 

lärande, inte som varit vanligt tidigare, att kontrollera vad eleven lärt. Lärare och elever gör 

gemensamt en bedömning av var eleven befinner sig och hur man skall komma vidare. 

Förskjutningen har ägt rum från en kunskapssyn med summativ till en mer formativ karaktär. 

Lindström (2005) framhåller dock att undersökningar visar att formativ bedömning som 

sammanfaller med förskjutningen i teorin inom den didaktiska forskningen, i praktiken inte 

används i särskilt stor omfattning i skolorna. Som anledning till detta anger han att formativ 

bedömning kräver en genomgående förändring i sättet att se på undervisning. Eleven skall 

känna att den vill, kan och vågar lära, ifrågasätta och därigenom utvecklas. Läraren skall 

bedöma eleven allsidigt, i olika situationer och på olika sätt. Det skall ske både individuellt 

och i grupp, både muntligt, skriftligt och genom praktisk handling (2005:40, 112 ff.).  
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Imsen (1999) menar att målrelaterad bedömning framförallt skall användas vid informell 

bedömning. Om man med målrelaterad bedömning skall utgå från elevens förutsättningar, 

innebär det att man ställer högre krav på elever som har det lätt för sig i skolarbetet, och lägre 

krav på dem som på motsvarande sätt har svårigheter. Vid en bedömning som inte skall 

betygsättas har läraren goda möjligheter att ge en elev med svårigheter god respons, om 

denne efter sina förutsättningar har lyckats väl. Vid betygssättning har inte läraren samma 

möjligheter (1999:331).  

3.3.2 Summativ och formativ bedömning 

 

När Korp (2003) beskriver summativ och formativ bedömning, använder hon sig av de 

engelska forskarna Black och Williams forskningsresultat. De har försökt utveckla formativa 

egenskaper vid provskrivningar genom att analysera fyrtio kontrollerade studier av fall. Deras 

slutsatser var bl.a. att den formativa bedömningsformen förbättrar elevernas genomsnittliga 

studieresultat och att skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever minskade. Genom att 

involvera eleverna i bedömningsprocessen, visade det sig att det fick goda effekter på 

lärandet. Motivationen och självvärderingen påverkades på ett positivt sätt genom att eleverna 

hade en klar uppfattning om undervisningsmålen. Genom att enbart ge eleverna poäng eller 

betyg, enligt summativt bedömningssätt, gynnas inte elevers lärande fastställer forskarna 

(2003:81). 

 

Korp (2003) skriver även om Philippe Perrenoud som menar att all bedömning som hjälper 

eleven till utveckling är formativ. Den formativa bedömningen går ut på att eleven lär sig och 

inte ger upp, förrän de mål som undervisningen syftar till har uppnåtts. Den formativa 

bedömningen skall genomföras utifrån sitt specifika syfte och kriterierna skall inte utformas 

på samma sätt som vid en summativ bedömning. Görs detta förlorar de kvalitet och blir även 

ineffektiva. Insamling av olika slags data om elevernas kunskaper gör att den formativa 

bedömningen blir effektiv. Strävan efter att vara systematisk och rättvis och till att passa vissa 

utvärderingssystem ingår inte i ett formativt bedömningssystem. Elevernas kunskaper skall 

inte styras utifrån detta (2003:79 f.). 

 

Den summativa bedömningen används ofta till att differentiera individer. Resultatet på prov 

med summativ bedömning är inte avsedda att förmedla en individs kunskaper och 

kompetenser, utan används för att skilja de sökande åt på utbildnings- och arbetsmarknaden.  
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Den summativa bedömningsformens syfte är även kopplat till skolans ansvar gentemot elever 

och föräldrar, att eleverna ska få den utbildning som de har rätt till. Bedömningen sker genom 

att på basis av ett stort antal elevers provsvar sammanställa en totalbild av 

kunskapsstandarden i olika årskurser och ämnen (Korp, 2003:79).   

 

Den summativa bedömningsformen används oftast som en mätmodell i det relativa 

betygssystemet. Det relativa betygssystemet infördes i Sverige år 1962. Detta system 

användes i princip mellan åren 1962 och 1976 (Marklund, 1984:172). Till det relativa 

betygssystemet sattes stark tilltro till kunskap som något objektivt mätbart menar Lindström 

& Lindberg (2005:245). Proven i skolan konstruerades i relation till detta system som innebar 

att identifiera både de bästa, de sämsta och de medelmåttiga. Provens syfte var att särskilja 

eleverna åt och resultaten skulle hjälpa läraren att rangordna eleverna på en 

normalfördelningsskala. Betyget 3 utgjorde ett medelbetyg och detta var det vanligaste 

förekommande. Betyg 1 och 5 gavs endast till en liten andel elever och utgjorde ytterligheter. 

Det relativa betygssystemet anpassades till en normalfördelningskurva som sågs ur ett 

nationellt perspektiv. Detta innebar att läraren föreställde sig att betygen också i enskilda 

klasser skulle normalfördelas. De relativa betygen, även kallade grupp- eller normrelaterad 

betygssättning, skulle gälla i ”riksklassen”. Lärarna jämförde resultat på standardproven med 

egen utvärdering för att justera fördelningen av betygen (Andersson, 1999:17 f., 30 f.). Vid ett 

relativt betygssystem redovisas inte betygskriterierna öppet i förväg vilket sker i ett mål- och 

kunskapsrelaterat system. Vilket krav som gäller fastställs först i efterhand då man har sett 

hur det gick för de elever vars prestationer skall jämföras. I det relativa systemet bedöms och 

mäts helt olika kompetenser. Lärarens olika sätt att bedöma och utvärdera får till följd att 

betyg i olika klasser inte är jämförbara. Förutsatt att eleverna skiljer sig åt i flit och 

uppförande kan även dessa egenskaper vara betygsgrundande (Allard m.fl., 1994:62 ff., 103). 

 

3.3.3 Formativ bedömning i praktiken 

 

Regeringen beslutade att det från och med 2006-01-0l skall upprättas en individuell 

utvecklingsplan för varje enskild elev. Agneta Zetterström (2003) beskriver utformningen av 

denna i boken Att arbeta med IUP. Planen skall vara skriftlig och innehålla en 

överenskommelse mellan elev, lärare och förälder. Planen som skall ange delmål och 

långsiktiga mål utarbetas av lärare, elev och föräldrar tillsammans med utgångspunkt från 
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utvecklingssamtalen. Den skall utarbetas efter den enskilde elevens förutsättningar i 

förhållande till rådande styrdokument. I den individuella utvecklingsplanen skall det framgå 

hur man på bästa sätt kan hjälpa eleven att nå målen och utvecklas på ett positivt sätt. Med 

hjälp av denna kan man i god tid se om eleven uppfyller sina mål eller om det krävs extra 

åtgärder. Läraren ska skriftligt sammanfatta insatser som behövs för att eleven ska nå målen 

och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för kurs- och läroplanen. 

Uppföljningar och avstämningar krävs för att på så sätt kunna se om målen uppfylls. Detta är 

ett viktigt verktyg för att tidigt kunna uppmärksamma de åtgärder som behövs för att eleven 

ska nå uppsatta mål. Denna plan är inget statiskt dokument, utan skall förändras och revideras 

allt eftersom situationen förändras. Om utvecklingen inte går åt rätt håll, skall åtgärdsprogram 

upprättas (2003:8). Om IUP används enligt Zetterströms beskrivning, är den ett tydligt 

exempel på ett mål- och kunskapsrelaterat, samt formativt sätt att bedöma och hjälpa eleven 

till vidare utveckling. Den är utformad helt i linje med den gällande kunskapssynen i Lpo 94.  

 

Som alternativ till betyg framhåller Dahl & Rudvall (2001) att det istället för betyg, kan 

utformas ett utbildningsbevis som har till syfte att ge besked om vilka kunskaper eleverna har 

skaffat sig i de obligatoriska ämnena. Beviset talar om vilket språkval och vad de har läst 

inom ramen för elevens val. Dessa bevis kräver inte några standardformulär från Skolverket 

då det är en fördel att de utformas lokalt i en skola eller en kommun. Till skillnad från betyg 

förstärker utbildningsbevisen inte konkurrensen eller sorteringen av elever i skolan. Betyg 

motverkar de demokratiska målen i läroplanen och dessutom leder de till att undervisningen 

förytligas och inriktas på mätbara kunskaper (2001:234). Enligt filosofen Dewey är kunskap 

inte något absolut, utan den är högst relativ. Han ansåg att kunskap bygger på handling 

”Learning by doing”. Eleverna skall arbeta sökande och genom egna experiment påverka sin 

egen inlärning. Kunskap skall komma till nytta och bli meningsfull för den som lär. Eleverna 

skall tro på sin egen förmåga att lära och inte bli jämförda med andra elever (Malten, 

1981:88). 

 

3.3.4 Att bedöma och betygsätta elever i olika åldrar 

 

Ett ställningstagande vid betygssättning, som Allard m.fl. (1994) framhåller, är att elever som 

ännu inte uppnått förmågan att kunna förstå innebörden i ett betyg, heller inte bör betygsättas. 

Eleverna måste kunna ifrågasätta det omdöme som läraren ger. De måste också vara mogna 
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till att kunna planera sina studier och även kunna vara metodiska. Bedömningen ska hjälpa 

eleven till vidare utveckling och lust att ta sig framåt. Elever som inte är mogna att förstå 

innebörden av ett betyg kan uppfatta betyget som ett personomdöme. Den som inte är duktig i 

skolan och får ett lågt betyg, kan känna sig nedtryckt och mindervärdig. Detta kan medföra att 

eleven redan i tidiga år ger upp, vilket resulterar i ännu lägre betyg (1994:21). Allard m.fl. 

menar: 

 
Om omdömet ”icke godkänt” knäcker de svagpresterande elevernas självförtroende så 

försämrar ett betygssystem med godkändgränser skolans möjligheter att hjälpa dessa. Om 

låga betyg blir självuppfyllande profetior så kommer ett betygssystem med 

godkändgränser orsaka att fler elever misslyckas i skolan  

                                                                                                                               (1994:21). 

 

Det först på de högre stadierna som eleverna blir medvetna om vad ett betyg innebär, anser 

Allard m.fl. (1994). De flesta eleverna går i skolan bara för betygens skull. Om betygen inte 

fanns, skulle eleverna anse det som meningslöst att plugga. Även om de inser att de kan lära 

sig mycket som de i framtiden har nytta av, så begränsas deras ansträngningar till sådant som 

ger poäng på betygsproven. De graderade betygen blir ”heliga” vars existens inte ifrågasätts. 

Betygstänkandet gör att eleverna ställer in sig på närmaste betygprov i stället för 

kunskapstillväxten som de behöver i framtiden. De anser att det är pappret på kunskap som är 

det väsentliga och inte själva kunskapen i sig. Detta medför att kunskapen blir mer en 

kortsiktlig ytinlärning än en långsiktlig djupinlärning, på bekostnad för den 

kunskapsplattform de ska bygga sina liv på  (1994:41). 

 

I den teori som filosofen Freinet förespråkar ansåg han att eleven skall ha användning av sin 

kunskap. Han ifrågasatte den traditionella skolans undervisning och ansåg att eleverna skulle 

få möjlighet att utveckla sin skaparlust och fantasi (Nordheden, 2003:163). I lärarens uppdrag 

ingår det att skapa förutsättningar för elevens kunskapstillväxt. Betygstänkandet tar en stor 

del av lärarens tid. Den tid som skulle användas till att skapa kunskapstillväxt går istället åt 

till att mäta den. Resurser som kunnat användas till att förbättra förutsättningarna för 

kunskapstillväxt används till att diskutera betygssättning, tolka betygskriterier och enas om 

mätmetoder. Redan på lågstadiet slår betygstänkandet igenom. Föräldrar frågar ofta hur deras 

egna barn presterar i jämförelse med andra barn. Detta kan vara förödande för många elever 

när de redan i tidig ålder måste hävda sig i betygskonkurrensen. Om eleverna stressas att 

prestera mera än de förmår kan det leda till att dessa upplever sig som misslyckade i skolan. I 
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varje klass finns elever som har kommit olika långt i sitt lärande och med olika förutsättningar 

för studier, likväl bedöms de med samma sort prov. Detta gör att några elever (nästan alltid 

samma) får svart på vitt på att de är sämst i klassen. De får dåligt självförtroende och tappar 

sugen, ändå kräver läraren att de skall ta nya tag och lägga manken till för att lyckas (Dahl & 

Rudvall, 2001:149 f. ,228 f.). 

 

Barn genomgår en långsam mognadsprocess och utvecklingen ser olika ut för olika individer, 

enligt Piaget. Därför måste undervisning anpassas efter mognad och individens naturliga 

kunskapsutveckling. Barn genomgår olika stadier i sin mognad och kommer successivt fram 

till den vuxnes förmåga att tänka logiskt (Maltén 1981:65-71). Allard m.fl. (1994) menar att 

det är svårt att ta ställning till om betyg skall finnas, detta ställningstagande grundar sig ofta 

på egna eller andras känslomässiga upplevelser utifrån enstaka orättvisa betyg. Många vuxna 

har erfarenhet och personliga minner från sin egen skoltid av både kränkande och orättvisa 

betyg. Det är dock svårt för både föräldrar och elever att kunna påverka lärarna och 

undervisningen i en betygsfri skola (1994:24). 

 

3.3.5 Betygskriterier  

 
Betygskriterier utgör kvalitativa mått medan målkriterier fungera som kvantitativa mått. 

Dessa båda kriterier skiljer följaktligen åt. Betygskriterier skall svara på frågan ”Hur väl är 

målet uppnått?” medan  målkriterier skall besvara frågan ” Hur kan man se att målet är 

uppnått?” (Hedenquist & Håkansson, 2004:29).  

 

Läraren är skyldig att informera sina elever om vilka betygskriterier som gäller vid läsårets 

start. Detta för att eleverna skall få möjlighet att diskutera betygskriterierna tillsammans med 

läraren, som med jämna mellanrum även bör återkoppla till betygskriterierna i sin 

undervisning. Vid utvecklingssamtal skall betygskriterierna finnas med och vara en 

utgångspunkt tillsammans med målen i Lpo 94 och kursplanerna. Enligt skolverket skall 

betyg grundas på de betygskriterier som gäller för ämnet eller kursen. Det är lärarens uppgift 

att bedöma i vilken utsträckning elevernas kunskap stämmer överens med de betygskriterier 

som är fastställda. Det handlar dock inte om ett allmänt tyckande, utan det är lärarens 

skyldighet att för eleven tydligt redovisa vad bedömningarna är grundade på 

(www.skolverket.se). 
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3.3.6 Lärarsocialisation 

 

I boken Lärarens värld, beskriver Imsen (1999) ur ett lärarperspektiv de ökade krav som 

ställs på lärare och skola, med krav på effektivisering i en ständigt pågående 

samhällsutveckling. Hon belyser hur skolan i ett förändringsperspektiv är en omfattande 

institution att förändra, och att man kan konstatera genom en jämförelse mellan skolan förr 

och nu att många saker har förändrats. Samtidigt är skolsystemet med alla människor och 

enheter mycket tungrott och förändringar tar därför tid. I skolsystemet finns det många rutiner 

och värderingar som är svåra att förändra. I denna omfattande organisation utgör lärarna en 

stor del med sina enskilda rutiner och värderingar. Genom Arfwedson (1994) hänvisar Imsen 

till tre olika socialisationsfaser som formar lärare. Dessa faser är de erfarenheter som läraren 

gör före sin utbildning, under sin utbildning och efter sin utbildning. Intressant i detta fall är 

att de erfarenheter som lärare har gjort under sin egen skoltid påverkar den egna lärarrollen. 

(1999:384,421). Imsen uttalar sig på följande sätt: 

 
Inte minst påverkar upplevelser genom ens egen skolgång vilket lärarideal man sätter 

högt. Det sägs att lärarstuderande inte gör något annat än att kopiera en lärare de själva 

har haft, som de uppfattar som duktig, och som de gör till sin förebild. Om det är riktigt, 

att ens egen erfarenhet som elev spelar stor roll för lärarens socialisation, står vi inför en 

mäktig, konserverande faktor i utbildningssystemet. Ty hur kan skolor och lärare 

förändras, om lärare ständigt kopierar ideal från föregående generation?  

                                                                                                              (Imsen, 1999:421 f.).  

 
 

4. Metod 
I detta avsnitt presenteras vilken forskningsmodell vi har använts oss av för att nå fram till 

vårt resultat. Vi beskriver även det urval av personer som vi har intervjuat och hur själva 

genomförandet har gått till. Avsnittet avslutas med ett kritiskt resonemang kring vårt 

tillvägagångssätt.  
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4.1 Ansats 
 

Ett första steg i arbetsprocessen med att skriva en uppsats är att välja vilken ansats som är 

mest passande för undersökningen. I detta ryms bland annat val om kvalitativ eller kvantitativ 

metod, liksom huruvida undersökningen ska ha en deduktiv eller induktiv inriktning.  

Forskningens uppfattning av vad som skiljer kvantitativa och kvalitativa metoder åt är bl.a. att 

den kvalitativa forskningen till skillnad från kvantitativ lägger vikt vid ord och inte 

insamlingen och analysen av data. Den kvalitativa forskningen betonar ett synsätt på 

relationen mellan teori och forskning, där vikten läggs på generering av teorier. Kvantitativ 

forskning innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktiskt forskning.  

Den deduktiva teorin utgör exempel på den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan 

teori och praktik när det gäller samhällsvetenskap. Det som karaktäriserar ett deduktivt 

förhållningssätt är att det utgår från allmänna principer och redan existerande teorier.  Denna 

teori förknippas oftast med kvantitativ forskning. Till skillnad från det deduktiva arbetssättet 

utgår det induktiva arbetssättet från praktiska fall där forskaren studerar en företeelse. Utifrån 

dessa observationer formuleras en teori. Bryman (2001) skriver att det är viktigt att känna till 

så mycket som möjligt i forskarnas egna roller i processen för att kunna bedöma kvaliteten. 

Metoddelen i en uppsats är därför mycket viktig eftersom det är där som forskarens 

tillvägagångssätt kan granskas (2001:20 ff.).   

4.2 Kvalitativ metod 
 
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden i vår undersökning. Denna metod är 

vetenskapligt accepterad och var lämplig att använda i vårt arbete. Vi använde oss av 

intervjuer eftersom vi ville analysera åsikter, synpunkter och tankar. I kvalitativ forskning har 

ordet den största betydelsen. Vi utgick från lärarnas upplevelser av den verklighet de lever i 

och hur de uppfattar denna. Inom kvalitativ forskning finns en mängd olika metoder som kan 

användas för att erhålla den data som behövs för undersökningen. Bryman (2001) påpekar att 

jämfört med den kvantitativa ansatsen behandlar den kvalitativa mer och detaljerad 

information. Kvalitativa intervjuer är ofta mindre strukturerade än kvantitativa. Detta beror 

bland annat på att fokus i undersökningen ligger på den intervjuades åsikter och inte på 

forskarens egna intressen. Det beror även på att syftet med intervjun är att få detaljerade svar 

istället för svar som enkelt kan kodas och behandlas (2001:300).  
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Enligt Bryman (2001) är kvalitativa intervjuer mycket svårare än kvantitativa intervjuer då det 

handlar om vad som är ett korrekt beteende från intervjuarens sida. Med kvantitativa 

intervjuer går det att sätta upp särskilda regler för hur intervjuarna ska agera och för hur 

svaren ska kodas och sammanställas. För kvalitativa intervjuer däremot är det svårt att sätta 

upp generella regler, ett agerande som är fel i en situation kan vara rätt i en annan. Vi ansåg 

dock att då det var genom den kvalitativa undersökningsmetoden som vi bäst fick den 

information vi efterfrågade. Det var viktigt att vi hade väl utformade och genomtänkta 

intervjufrågor för att kunna överbygga detta hinder. Viktigt var även att vi själva kände oss 

väl förberedda inför varje intervju (2001:126 ff.).    

 

I vår undersökning har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer. Med detta menas att vi 

hade en uppsättning frågor som utgjorde ett frågeschema. Då vi genomförde intervjuerna höll 

vi oss inte strikt till frågorna utan vi ställde ytterligare frågor (följdfrågor) för att utveckla de 

svar vi fick från intervjupersonerna. Frågor i en semi-strukturerad intervju brukar i regel vara 

mer allmänt formulerade än vad som är fallet vid en strukturerad intervju. För att få så tydliga 

svar som möjligt finns det utrymme för intervjuaren att ställa ytterligare frågor, så kallade 

följdfrågor (Bryman, 2001:127).  

4.3 Etiska principer 
 
De etiska principerna som vi har tillämpat i vår undersökning är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckekravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

de intervjuade har informerats om syftet till vår undersökning, vilka moment som ingår och 

att intervjun helt sker på frivillig basis. Respondenterna har även haft rätten till att avbryta en 

intervju som pågår. I vår undersökning ingick inga minderåriga, detta gjorde att vi endast 

behövde ha godkännande från de personer som ingick i intervjun. Detta ingår i 

samtyckekravet. I konfidentialitetskravet var det mycket vikigt att vi var tydliga med att tala 

om att alla personer som ingick i vår undersökning var anonyma. Alla svar behandlades 

konfidentiellt. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter användes endast till vårt arbete 

(Bryman, 2002:440 f) 

4.4 Urval 
Vi har intervjuat sex lärare på två olika skolor. Anledningen till att vi valde dessa skolor var 

att det var på dessa som vi gjort våra VFU-perioder. Vi ansåg att det skulle vara en fördel för 
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oss då vi kände våra intervjupersoner, varför intervjuerna blev mer av samtalskaraktär, än om 

vi intervjuat helt okända lärare. Fem av de intervjuade lärarna är verksamma i år 4-6, och en 

arbetar i en åldersintegrerad klass bestående av elever i år 1 och 2. Sistnämnda läraren 

kommer från och med höstterminen 2007 att vara verksam i år 6. Lärarna har olika ålder och 

olika lång erfarenhet inom läraryrket. Detta har vi avsiktligt valt eftersom vi anser att vi 

därmed har fått en ökad bredd i svaren, d.v.s. vi tror att svaren har blivit mer varierande än om 

vi hade valt att intervjua lärare med samma bakgrund. Skälet till det begränsade antalet lärare 

var att vi skulle ha möjlighet att göra djupare intervjuer med varje lärare. Vi anser att vårt 

urval av intervjupersoner i vår undersökning inte har påverkat vårt resultat, då det inte fanns 

någon anledning att misstänka att våra lärares uppfattningar skiljde sig åt i någon större 

utsträckning än andra verksamma lärares åsikter. Vi kan dock inte garantera detta då det kan 

föreligga skillnader mellan skolor och vi endast valt att intervjua lärare från två olika skolor. 

 

4.5 Genomförande 
 

Före intervjuerna togs telefonkontakt med varje person där tid och dag för intervju bestämdes.  

I dessa samtal förklarade vi syftet med vårt arbete och vilka metoder vi skulle använda för att 

genomföra våra intervjuer. Vi upplyste dem också om att intervjuerna var helt frivilliga och 

att de hade rätten till att under pågående intervju avbryta denna om de så önskade. Vi 

klargjorde att det insamlade materialet endast skulle användas i vårt arbete för att senare 

omintetgöras. 

 

Innan vi genomförde intervjuerna diskuterade vi tillsammans hur våra intervjuer skulle 

inledas och bedrivas. Vi kom fram till att intervjuerna skulle vara semistrukturerade. Med en 

semistrukturerad intervjuguide kunde vi hålla oss inom ramarna för ämnet men ändå få igång 

samtal där våra frågor utgjorde riktmärke. Då våra intervjuer spelades in på band, såg vi till 

att detta hjälpmedel var funktionsdugligt för vårt ändamål, och att det gick att transkribera 

intervjuerna efteråt. Vi hade även förvissat oss om att vi fick använda oss av bandspelare vid 

intervjuerna. Detta gjorde att vi lättare kunde skriva ned och återge innebörden med större 

exakthet. Vi utgick ifrån en intervjuguide (bilaga 1) där vi ställde öppna frågor och gav 

respondenten tid och möjlighet att begrunda sina svar. Kompletterande anteckningar fördes 

parallellt under samtalen. Vi valde att begränsa varje intervju till en timme. Tanken med detta 

var att vi ville ha en tidsram att hålla oss inom, vilket vi ansåg vara bra för båda parter. 
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Intervjuerna genomförde vi tillsammans, på så sätt skapades en dialog mellan oss och läraren 

under intervjutillfället. Varje intervju avslutades med en överenskommelse, att vid oklarheter 

få återkomma per telefon för eventuella kompletteringar. 

4.6 Metodkritik  
 
Under arbetets gång har vår teoretiska utgångspunkt förändrats kontinuerligt. Detta beror på 

att vi under arbetets gång funnit att vissa delar i teoridelen saknat relevans för vad vi i vår 

undersökning kommit fram till, medan annan och mer relevant litteratur tillkommit. Eftersom 

metoden vi valt är kvalitativ, vilket innebär att den största tyngden skall ligga på vad som 

framkommit genom våra intervjuer, har både den litteratur som tillkommit och den som fallit 

bort, anpassats efter svaren som undersökningen lett oss fram till. Som kritik till vårt val av 

litteratur kan nämnas att vi inte alltid har lyckats finna primärkällorna till våra teorier. När vi 

har använt oss av exempelvis Piaget, Freinet, Skinner eller Vygotskij, har vi dock jämfört 

olika källor för att kunna fastställa att innehållet i deras teorier i möjligaste mån 

överensstämmer med de ursprungliga teorierna. Vår intention har varit att hitta den senaste 

forskningen i ämnet, vilket vi inte alltid har lyckats med. Den litteratur vi använt oss av har vi 

dock ansett som en så viktig källa till information om de områden vi undersökt, att vi ändå 

valt att använda den. Vi har däremot inte aktivt tagit reda på om våra källor är opartiska vilket 

är svårt att göra. För att väga upp detta, har vi försökt att hitta relevant litteratur, där olika 

åsikter som berör vår undersökning framkommer.  

 

Intervjufråga 1 (se bilaga 1) hade vi från början för avsikt att använda som en inledning för att 

få igång ett samtal. Det visade sig dock under arbetets gång att lärarnas inställning till betyg i 

mycket stor utsträckning påverkades av egna erfarenheter från sin egen skoltid, vilket 

medförde att denna fråga blev en av huvudfrågorna.  

 

Från början hade vi intentionen att samtliga intervjusvar direkt skulle besvara varje 

huvudfråga.  Vid sammanställningen av svaren visade det sig dock att intervjufråga 2 inte 

blev besvarad utan direkt stöd av underfrågorna (se bilaga 1). Denna fråga är mycket 

omfattande, och innehåller många olika aspekter på betygssättning och bedömning. Detta 

medför att svaren på underfrågorna utgör en stor del av resultatet i denna fråga.  
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Vissa av våra frågeställningar har även genererat lika svar, och har därför behandlats under 

samma fråga. I flera fall har svaren varit liknande vid olika frågeställningar. Frågorna inom 

ämnet är dock så tätt förknippade med varandra, att svaren i några fall endast uppvisat någon 

liten men dock relevant skillnad.   

 

Vi vill påpeka att inte alla intervjusvar presenterats i sin helhet, men vi har haft intentionen att 

redovisa så mycket och så ordagrant som möjligt. Vi tror att fullständigt objektivitet är svår 

att uppnå och garantera i intervjusituationer. Det är lätt att man lyssnar in de svar man själv 

vill ha för att bekräfta sin teori. Vi har dock strävat efter att vara objektiva, genom att försöka 

att lägga våra egna värderingar åt sidan. Vi gjorde våra intervjuer tillsammans och hade även 

bandspelare. Detta för att täcka upp det den andra kanske missar, och för att efteråt kunna 

diskutera med varandra vid tveksamheter om hur man uppfattat olika svar. Syftet med att 

använda bandspelare är att man med större säkerhet kan återge det intervjupersonen säger. Vi 

är medvetna om att när två intervjuare sitter med i en intervjusituation kan detta vara en 

nackdel på så sätt att den intervjuade kan känna och uppleva en två-mot-en-situation, men 

fördelen med att vara två som lyssnar övervägde. Även om vi skrivit ner intervjuerna 

ordagrant finns alltid ett utrymme för subjektiva tolkningar och detta ville vi på detta sätt 

minimera. Att låta intervjupersonerna läsa och godkänna vårt renskrivna intervjumaterial såg 

vi inte som nödvändigt, eftersom de redan vid intervjutillfället godkänt vårt tillvägagångssätt. 

 

5. Resultat och analys 
Vi har i detta avsnitt kopplat samman våra empiriska undersökningar med våra teoretiska 

utgångspunkter. Syftet har varit att undersöka hur ett urval lärare i år 1-6 uppfattar 

tidigareläggning av betygssättning. Det har varit oundvikligt att bortse från lärarnas 

kunskapssyn, metoder de använder för att mäta kunskap och lärare- elevrelationer. Detta för 

att dessa inte går att separera från bedömning och betygssättning. Lärarnas svar kommer att 

redovisas under följande rubriker: 

 

5.1 Påverkas lärarna av egna erfarenheter från den egna skoltiden i sin inställning till 

betygssättning, och i så fall på vilket sätt? 

5.2  I vilken ålder anser lärarna att elever kan förstå innebörden av ett betyg? 

5.3  Vad anser lärarna att det innebär att bedöma alternativt betygsätta en elev? 
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5.4  Har betyg positiva eller negativa effekter för elevernas kunskapsutveckling? 

 

Vi har behandlat svaren från samtliga lärare under respektive fråga. Intervjupersonerna 

kommer nedan att benämnas under förkortningarna IP1 till IP6. Intervjupersonernas ålder och 

verksamhetsår som lärare ser ut på följande sätt: 

 

IP1 är 50 år och lärare i år 5-6. Läraren har varit verksam under ca 30 år. 

IP2 är 64 år och lärare i år 4-6. Läraren har varit verksam under ca 45 år 

IP3 är 60 år och lärare i år 5. Läraren har varit verksam under ca 40 år. 

IP4 är 61 år och lärare i år 4-6. Läraren har varit verksam under ca 30 år. 

IP5 är 30 år och lärare i år 6. Läraren har varit verksam under ca 2 år. 

IP6 är 40 år och lärare i år 1-4. Läraren har varit verksam under ca 1 år. 

 

Under varje frågeställning redovisas inledningsvis en kort sammanfattning av de svar lärarna i 

huvudsak har lämnat på våra frågor. Därefter följer analys runt lärarnas svar tillsammans med 

de teorier vi använt oss av, för att åskådliggöra hur vi har resonerat oss fram till svaren på 

frågorna. Vi har använt oss av citat i de fall där sådana på bästa sätt förklarar och förtydligar 

vad varje enskild lärare menar på ett bättre sätt än vad vi förmår återge. I de fall där ett flertal 

lärare har uttryckt samma tankar och åsikter har dessa behandlats tillsammans, och citat som 

är representativa för dessa har då valts ut. I de fall där intervjusvaren har skilt sig mycket åt 

eller någon haft en helt avvikande åsikt, har svaren redovisats enskilt.  

 

5.1 Påverkas lärarna av egna erfarenheter från den egna skoltiden i 
sin inställning till betygssättning, och i så fall på vilket sätt? 
 
 
Lärarnas svar visar tydligt att de påverkas av egna erfarenheter från sin egen skoltid i sitt 

ställningstagande till betygssättning.  En majoritet av de tillfrågade intervjupersonerna säger 

sig ha behållit samma inställning till betygssättning genom åren. De flesta av dessa är 

övervägande positivt inställda till betygssättning, medan någon är negativt inställd. En av de 

tillfrågade upplever att den egna inställningen har förändrats i takt med hur samhället har sett 

ut och accepterat detta som något naturligt. Inställningen har därför under åren varit både 

positiv och negativ. Samtliga lärare hade det ”lätt för sig i skolan” och såg betyget som en  
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sporre i det egna arbetet. Flera lärare medgav att inställningen kunde ha varit annorlunda om 

de egna betygen under skoltiden varit sämre. Följande uttalanden är exempel på hur lärarna 

har påverkats av sin egen skoltid: 

 

IP3: ”Jag hade lätt för mig i skolan och betygen motiverade mig att läsa. Hade jag haft 

svårigheter hade jag kanske haft en annan syn på detta. Jag tror att min egen skoltid kan 

påverka mig i dag när jag gör mina egna bedömningar… för jag har inga negativa tankar om 

betyg.  

 

IP4: ”Jag var duktig i skolan och betygen motiverade mig att läsa mera även i de tidiga 

åldrarna. Jag fick mitt första betyg redan i ettan.  När jag gick i 6:an hade jag en lärare som 

jag tyckte gav mig ett orättvist betyg. Det har gjort att när jag själv bedömer är jag väldigt 

noga med att vara rättvis och tänker till flera gånger innan jag tycker att jag är nöjd.” 

 

IP5: ”Jag är positiv till betyg och har själv aldrig under min egen skoltid upplevt något 

negativt, så visst påverkar min egen skolgång mig som lärare.” 

 

Skolan som är en omfattande institution med rutiner och värderingar, inte minst hos lärarna 

diskuteras av Imsen (1999:384, 421) i ett förändringsperspektiv. Här framgår det, i likhet med 

intervjusvaren, att många lärare är påverkade av sina erfarenheter från den egna skoltiden. 

Även Allard m.fl. (1994) stödjer uppfattningen om att många vuxna, inte bara lärare grundar 

sin uppfattning om betyg på egna erfarenheter från den egna skoltiden (1994:24).  

 

I svaren framgick det att lärarna under den egna skoltiden betraktat betyg som en sporre i det 

egna arbetet. Det finns ingenting i lärarnas svar som tyder på att de har förändrats i sitt sätt att 

betrakta betygssättningens funktion. Funktionen av betyg som drivkraft och belöning finner 

stöd i Skinners teori om stimuli-respons. Enligt denna teori står läraren och den yttre 

motivationen i centrum (Maltén, 1981:28-32). Imsen (2000:59,278,454) beskriver begreppen 

inre och yttre respons och konsekvenser av en överdriven användning av yttre 

motivationsfaktorer. 
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5.2 I vilken ålder anser lärarna att elever kan förstå innebörden av 
ett betyg? 
 
När våra intervjupersoner blev tillfrågade om, hur de ställde sig i frågan i vilken ålder elever 

kan förstå vad ett betyg innebär, skiljde sig svaren åt väsentligt. Några av lärarna ansåg att 

betyg inte överhuvudtaget skall förekomma tidigare än i år 6, då eleverna inte är mogna att 

förstå innebörden i att bli betygsatta. Någon av lärarna trodde att elever med hjälp av läraren 

kunde förstå innebörden i ett betyg redan i år 1. Flera lärare ansåg att förståelsen hos elever 

kan variera väldigt mycket beroende på mognadsaspekter. 

 

IP1 ansåg att de flesta elever i år 6 förstår innebörden i ett betyg men att ”det är väldigt 

olika”.  Att det är "väldigt olika" stämmer in på vad de flesta intervjupersonerna svarade. IP1 

anser dock att väldigt få elever förstår innebörden av ett betyg i år 3. IP1 uttryckte sig enligt 

följande:   

 

"Mognadsprocessen ser olika ut hos olika elever - vissa elever kan förstå innebörden av ett 

betyg redan i år 4, medan andra fortfarande inte förstår i år 8. Det är inte meningsfullt eller 

rätt mot eleverna att sätta ett betyg när de inte förstår" 

 

Läraren ansåg att mognadsprocessen såg olika ut hos olika elever och detta uttalande stöds av 

Allard m.fl. (1994:21, 41) som anser att man inte bör betygsätta elever som inte uppnått 

förmågan att förstå innebörden i ett betyg. Allard m.fl. menar att utan förståelse kan ett betyg 

uppfattas som ett personomdöme, vilket kan få negativa konsekvenser för en mindre duktig 

elev som får lågt betyg.  

 

IP1:s uttalande om olikheter i mognadsprocessen finner även stöd i Jean Piagets teorier 

(Malten 1981:65-71) om att kunskapsprocessen inte kan påskyndas.  

 

IP3 anser att eleverna behöver träning för att förstå innebörden i ett betyg, och att det inte har 

så mycket med elevens ålder och mognad att göra.  IP3 säger att ”vi inte skall underskatta 

våra elever”.  Även följande citat belyser lärarens åsikt: 
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IP3: ” För att få eleverna i de lägre åldrarna att förstå innebörden av ett betyg måste man 

träna dem i förståelsen. Få dem att reflektera över om de kan det som läraren kräver och 

även att reflektera över sig själva. De förstår inte genom att bara få en siffra. De måste veta 

innan vad som förväntas av dem. Jag tror att även en i årskurs 1  kan förstå ett betyg. Även en 

sjuåring om man genom samtal talar om för dem vad vi vill de ska kunna, förstår detta.” 

 

Läraren stöds i sitt uttalande av skolverket som framhåller vikten av att tydliggöra kriterierna 

för eleverna (www.skolverket.se). I uttalandet utesluts elevers olikheter och läraren förväntas 

få alla elever, oavsett mognad att förstå innebörden i ett betyg. Lärarens säger visserligen inte 

att alla barn kan förstå betyg från år 1, men anser dock att många elever skulle kunna förstå 

med rätt hjälp från läraren. Lärarens synsätt kan ur den aspekten stödjas av Skinners teorier 

(Maltén 1981:28-32) där den yttre påverkan på eleven är central och eleven  i det närmaste 

helt styrd av sin miljö. Även Imsen (1999:321) behandlar respons och yttre påverkan från 

läraren, samt konsekvenser som en överdriven användning av yttre motivation diskuteras. 

Uttalandet står i kontrast mot föregående uttalanden av IP 1 som anger elevers olikheter, och 

den litteratur som hänvisas till i detta stycke.  

 

IP6 tror att yngre elever mycket väl förstår vad det innebär att bli bedömda. Detta uttrycks på 

följande sätt: 

 

"Barn i dag är vana att bli bedömda redan från att de är små - tidigt i livet…genom många 

sammanhang, i idrotten t.ex. är det mycket tävlan."  

 

I detta uttalande likställer läraren bedömning i skolan med tävlan inom idrotten som går ut på 

konkurrens mellan enskilda individer. Inom skolan handlar jämförelse mellan elever om att 

läraren använder sig av den summativa bedömningsformen, vilken behandlas av Andersson 

(1999:17 f., 30 f.) under rubrik 3.2.2 i vårt arbete. IP6 får belägg för sitt uttalande om att 

elever är vana vid att bedömas från tidig ålder genom Dahl & Rudvall, (2001:149, 150, 228 f.) 

som menar att även betygstänkandet börjar redan i skolans lägre stadier. Författarna behandlar 

även konsekvenserna av jämförelser mellan elever som har svårigheter i skolarbetet.  
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5.3 Vad anser lärarna att det innebär att bedöma alternativt 
betygsätta en elev? 
 

Denna fråga är mycket omfattande, och innehåller många olika aspekter på bedömning och 

betygssättning t.ex. kunskapssyn, bedömningsmetoder, målkriterier och eventuella skillnader 

vid ett införande av tidigarelagd betygssättning. För att få fram ett tydligt svar på vår 

frågeställning utgjorde svaren på våra underfrågor (se bilaga 1) en stor del av resultatet i 

denna fråga. 

 

 Endast en av intervjupersonerna nämnde att bedömning alltid har att göra med den egna 

kunskapssynen, men preciserade inte innebörden exakt. Ställningstaganden som lärarna anger 

att de gör, när de gör sina bedömningar åskådliggör likväl deras kunskapssyn. Samtliga 

tillfrågade personer använde sig av olika metoder vid bedömning som kan kopplas till både 

summativa- och formativa bedömningsformer. Hälften använder sig av tydliga 

kriteriebeskrivningar för att göra eleverna medvetna om vad som krävs av dem, medan några 

medgav att de gav sina elever otydliga kriterier. Vid betygssättning ansåg dock dessa att de 

skulle upprätta tydligare kriteriebeskrivningar. Generellt tittade lärarna både på sociala och 

kunskapsrelaterade egenskaper hos de enskilda eleverna vid bedömning. Jämförelse mellan 

elever förekommer i viss utsträckning anger vissa lärare, medan andra menar att de aldrig 

jämför eleverna med varandra. Vid införande av betyg ansåg majoriteten av de tillfrågade att 

den egna arbetsbördan skulle öka och att arbetstiden skulle behöva omprioriteras. Alla utom 

en nämnde den individuella utvecklingsplanen (IUP), som ett bra bedömningsredskap. En av 

lärarna föredrog IUP framför betygssättning av sina elever, vilket framgår av följande citat: 

 

IP1: ”De svaga eleverna skulle inte få en chans att utveckla sig i sitt eget tempo.  IUP är i 

nuläget det redskap som ger eleverna en möjlighet att jobba ikapp, utan att bli bedömda med 

betyg.” 

 

Lärarens uppfattning om och användning av IUP stämmer väl överens med Zetterströms 

(2003:8) beskrivning av IUP.  Här beskrivs syftet med detta verktyg på ett tydligt sätt. IUP:s 

användning stämmer överens med den mål- och kunskapsrelaterade bedömningsformen 

enligt Lpo 94 som Lindström & Lindberg (2005:40, 112 ff.) redogör för. Ett syfte är att 

eleverna skall bedömas i förhållande till styrdokumentens mål, och inte jämföras med eller 
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bedömas i förhållande till varandra. Precis som Zetterström (2003) betonar han vikten av att 

eleverna är delaktiga i bedömningsprocessen.  

 

Två av intervjupersonerna sade sig aldrig göra några jämförelser mellan eleverna 

överhuvudtaget, medan övriga lärare gjorde vissa jämförelser, eller anser det ofrånkomligt att 

göra jämförelser. En av intervjupersonerna sade sig använda sig av både jämförelser mellan 

eleverna och bedömning efter den enskilde elevens förutsättningar: 

 

IP4: ” Jag tycker det är en konstig fråga. Man jämför alltid elever med varandra. Om jag ska 

bedöma om ni är trevliga t.ex. så jämför jag ju er med andra. Den eleven är duktigare i matte 

än den, och den eleven är duktig på att samarbeta med alla. Jag använder mig inte av 

medelpoäng vid prov. Däremot kan jag titta på en elev t.ex. som haft matteprov – förra 

gången hade eleven fem rätt, och har sju rätt den här gången. Det har ju blivit en klar 

förbättring för den eleven. De spelar ingen roll om en annan elev har alla rätt. En duktig elev 

kanske hade alla rätt på förra provet men väldigt många fel på det sista, då gäller det att ta 

reda på om det hänt något speciellt. Man ställer ju olika krav på elever efter de 

förutsättningar de har.” 

 

Stöd för uttalandet återfinns hos Korp (2003) som diskuterar hur bedömningar alltid 

förekommer i mötet mellan människor. Lärarens inställning och bedömningsmetoder kan 

även belysas utifrån motsatta teorier i Korp (2003: 25, 79 ff.) om formativa kontra summativa 

bedömningsformer.  

 

Det framkom i fler intervjuer att det förekommer summativ bedömning av enstaka kunskaper. 

Detta var dock inte en övervägande form av bedömning, åtminstone inte när eleverna inte 

skall bedömas med betyg. Detta kan sättas i förhållande till det Lindström & Lindberg 

(2005:40, 112 ff.) skriver och som tyder på att formativ bedömning inte används i samma 

utsträckning i praktiken som i teorin. 

 

IP2: ”Jag är så gammal så på min tid var faktakunskaper viktigast. Jag försöker väl bortse 

från det men mycket hänger kvar. Man tycker att vissa saker är viktiga att kunna. När man nu 

inte sätter betyg kanske jag inte använder mig av eller tänker så mycket på enstaka 

faktakunskaper. Jag tycker annars att social kompetens och samarbetsförmåga är viktig – att 
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man gör sitt bästa antingen man är duktig eller inte är viktigt. Men det syns ju inte på betyg, 

vilket ju är synd.” 

 

I motsats till IP2 säger IP3 att denna aldrig använder summativa bedömningsformer enligt 

följande: 

 

IP3: ”Jag använder mig av läroplanen och målen som står där. Jag tänker mig hela tiden en 

utveckling av eleven. Det förekommer ingen summativ bedömning. Jag bedömer inte enbart 

kunskapsmål för det är ju också att eleverna utvecklas, tar ett ansvar för sitt arbete. Man kan 

inte bara ge ett betyg som bara är en siffra utan att ge muntliga och skriftliga omdömen som 

är beskrivande.” 

 

Om lärarna i framtiden kommer att göra bedömningar som skall resultera i betygssättning, 

anser flera av dem att detta kommer att innebära att man måste bli mera noggrann och sätta 

klarare och tydligare målkriterier.  

 

IP1: ”Det har med kunskapssyn att göra tycker jag. Då måste kunskapssyn och arbetssätt 

förändras –och som jag ser det till det sämre. Det tar mer tid att göra bedömningarna så 

noga att man vet att man har på fötterna när man ska sätta betyg. Kriterierna måsta fram 

tydligt i alla ämnen så inte läraren gör bedömningar grundade på erfarenheter eller gamla 

föreställningar.” 

 

Några av lärarna befarade att de skulle behöva efterfråga fler faktakunskaper eftersom de 

anser att sådana är lättare att använda sig av vid jämförelser mellan elever. På detta sätt ansåg 

lärarna att betygen skulle bli mer rättvisa. Svaren tyder på att lärarna befarar att bedömningen 

skulle kunna få större inslag av det summativa bedömningssättet som var mest brukligt i det 

relativa betygssystemet. Den summativa bedömningsformen användes i det relativa 

betygssystemet, vilket Andersson (1999:17 f. 30 f.) beskriver.  Huruvida man överhuvudtaget 

kan använda sig av målrelaterad bedömning på ett framgångsrikt sätt vid betygssättning är 

något som ifrågasätts av Imsen (1999:331), som menar att betygssättning kan utgöra ett 

problem när det gäller att ta hänsyn till varje individs förutsättningar.  

 

De flesta av lärarna anser att införandet av betyg kommer att innebära att man som lärare får 

ökad arbetsbörda. Följande citat åskådliggör lärarnas betänkligheter: 
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IP2: ”Jag skulle tro att man kommer att ha fler prov för att ha lite fastare grunder att göra 

bedömningarna på. Det kommer att ta mer tid eftersom man måste vara mer noggrann när 

man sätter betyg. Det man skriver ned blir mer definitivt på något sätt, det gäller att tänka sig 

för. När man talar kan man korrigera och nyansera sig. Ett betyg måste man vara noga med. 

 

IP5: ”Om jag var tvungen att sätta betyg tror jag att jag skulle var mer noga med att delge 

målkriterierna för mina elever och det skulle vara positivt för dem. Det som är negativt för 

mig är att det skulle ta mycket av min tid för att kunna sätta rättvisa betyg, tid som jag kanske 

kunde använda till annat. 

 

Lärarnas svar visar på att de känner att man måste vara mer noggrann när man betygssätter 

elever än när man i nuläget gör sina bedömningar. Betygssättning kommer att kräva 

ytterligare mera av lärarna som redan i nuläget känner av tidsbrist. Det faktum att processen 

runt betygssättning tar en stor del av lärarnas tid som skulle kunna användas på ett för 

eleverna mer gynnsamt sätt, beläggs av Dahl & Rudvall (2001:149 f.,228 f.).  

 

Bedömningar av eleverna gör lärarna delvis ensamma, men även tillsammans med eleven 

under lektionstid. Eleven får då själv uttrycka hur denne ser på sina egna arbetsinsatser. 

Gemensam bedömning sker även vid utvecklingssamtalen där IUP ingår. Citaten nedan är 

representativa för uttalanden om bedömning enligt det mål- och kunskapsrelaterade synsättet. 

 

IP2: ”Jag gör mina bedömningar delvis tillsammans med eleven i utvecklingssamtal och jag 

pratar med dem hur de upplever saken under lektionstid. IUP hänger samman med 

utvecklingssamtalet 

 

IP3: ”Jag gör bedömningarna tillsammans med eleverna. Eleverna har en bok som vi kallar 

"Min egen utveckling", där de själva skriver hur de upplever sin egen utveckling, vad de 

behöver lära sig mera om m.m. Jag försöker ha så tydliga kriterier som möjligt för att 

eleverna ska veta vad jag kräver av dem. Inom varje nytt område går vi tillsammans igenom 

vad eleven skall klara och kunna.” 

 

Intervjusvaren kan koppas till det som står i läroplanen (Lpo 94:18) om att elever skall vara 

delaktiga i planeringen och utvärderingen undervisningen, för att bli medvetna om vad som 
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krävs av dem, varför och vad som skall bedömas. Även freinetpedagogiken stämmer väl 

överrens med att eleverna bl.a. genom att det fria uttrycket, samarbetet och kommunikationen 

skall utvecklas till självständiga individer med stark egen identitet (Nordheden 2003:163 ff.).  

 

5.4 Har betyg positiva eller negativa effekter för elevernas 
kunskapsutveckling? 
 

Samtliga lärare menar att betyg gynnar de redan duktiga eleverna. Ett par lärare ansåg att även 

de svaga eleverna kan uppleva att betyg sporrar dem till ökade ansträngningar. Resterande 

menar dock att det kan vara förödande för den svage eleven som kämpar hårt, att ändå inte 

uppnå målen. De får ”svart på vitt på sitt misslyckande”. De flesta av intervjupersonerna var 

överens om att för elever med svårigheter i skolan kan en ständigt negativ bedömning bryta 

ned deras självförtroende och ge destruktiva effekter för elevens kunskapsutveckling. Elever 

som däremot får positiva omdömen och bra betyg gynnas och får stärkt självförtroende. 

Endast en lärare trodde att det finns en risk att elever kommer att fokusera mer på 

inhämtandet av enstaka faktakunskaper istället för helheter vid betygssättning. Resterande 

lärare ansåg att betyg inte kommer att förändra kunskapsinhämtandet, då eleverna redan i 

nuläget ofta efterfrågar vad de behöver för kunskaper för att klara provsvaren. 

 

Följande uttalanden från våra intervjupersoner anser vi som representativa med tanke på 

lärarnas betänkligheter angående betygssättning av elever med svårigheter i skolarbetet: 

 

IP2: ”Om redan hårt pressade elever pressas ännu hårdare, kan det ta ände med 

förskräckelse” 

 

IP5: ”Elever som har lätt att lära kan sporras av att få betyg, däremot kan det nog vara 

tvärtom för elever som ligger på gränsen och att dessa kan känna det som en omöjlig uppgift 

att uppnå ett godkänt resultat.” 

 

IP6: ”Har de stora svårigheter men ändå kämpar och försöker får de genom betyg svart på 

vitt på att de är dåliga och inte klarar målen.” 
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Konsekvenser för elever med olika utgångsläge är något som Imsen (1999:320 f., 343) 

visserligen framhåller, då bedömning trots allt är ett nödvändigt inslag i elevens 

kunskapsutveckling för att åstadkomma vidareutveckling. Däremot ifrågasätts rättvisan i att 

bedöma och betygsätta elever efter samma kriterier, då de har helt skilda förutsättningar. 

Rättviseaspekten är något som även diskuteras av Dahl & Rudvall (2001:149, 150, 228 f.). 

Samma problematik angående skillnaden i hur betygssättning kan påverka elever med olika 

förutsättningar på olika sätt behandlas även av Allard m.fl. (1994:21). 

 

Några av intervjupersonerna menade att tidigareläggning av betyg från år 6, kan gynna 

eleverna genom att göra dem bättre förberedda på betyg i högstadiet. En av 

intervjupersonerna ansåg att om betygssättning sker först i år 8, kan det första betyget ge 

eleverna ”en chock”. Detta beläggs med att betyg är mer konkret än en bedömning utan betyg. 

 

IP2: ”Många elever kan nog bli chockade när de får sitt första betyg. – Oj, var jag inte 

duktigare än så här? eller – Var jag så duktig!” 

 

IP5: ”Jag tycker det är bra att man planerar att ge betyg redan i år 6. Det sporrar de duktiga 

eleverna till att fortsätta att jobba hårt i högstadiet, samtidigt som det ger de elever som inte 

är lika duktiga en  tankeställare om att här gäller det att ta nya tag.” 

 

Ovanstående uttalanden är något som inte stöds av författarna Allard m.fl. (1994:21), eller 

Dahl & Rudvall (2001:149 f. 228 f.), vilka anser att det kan vara förödande för 

svagpresterande elever att bli bedöma redan i tidig ålder.  

 

IP1 var den enda läraren som ansåg att det finns en risk att elever kanske väljer att plugga in 

enstaka faktakunskaper istället för att försöka förstå helhetsbilder och hur kunskap hänger 

samman om de har betygen i åtanke. Denne berättade att eleverna i dag sällan frågar efter vad 

för kunskaper som skall efterfrågas vid prov. IP1 beskriver en elev som hela tiden ifrågasätter 

saker och ting i undervisningen: 

 

 ”Han skulle kanske inte få ett så bra betyg om sådana sattes – men han passar väl in i den 

kunskapssyn som vi har nu – han försöker se sammanhang och vill veta vilken användning han 

kan ha av olika kunskaper, han vill veta varför han ska lära sig olika saker. Det är dock inget 

som skulle framgå i ett betyg. ” 
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IP1 ansåg att det är mycket viktigt att elever även i framtiden vågar ifrågasätta undervisningen 

och ”inte bara sväljer all kunskap utan vidare”. 

 

Lärarens uttalande stöds av Freinet och Deweys tankar, där det är grundläggande att eleverna 

är medvetna om meningen med det de skall lära sig, för att kunna åstadkomma en fördjupad 

kunskapsinhämtning  (Maltén 1981:88 ff.). Läraren menar i likhet med Allard m.fl. (1994:41) 

att betygstänkandet kan göra att elever läser in enstaka faktakunskaper istället för att tillägna 

sig en fördjupad kunskap som de kan ha större nytta av i framtiden. Imsen (1999:321) 

beskriver de olika sätten att inhämta kunskap som inre respektive yttre motivation, samt 

konsekvenser vid överdriven användning av yttre motivation. 

 

Flera av de intervjuade lärarna svarade dock att många elever redan idag när de inte betygsätts 

efterfrågar vad läraren tycker att de läsa på för kunskaper inför prov och läxförhör.  

 

IP5: ”Redan idag hör jag ofta – Vad ska jag läsa till provet?” 

 

IP4: ”Eleverna idag frågor ofta vad se ska läsa på till läxprov eller vanligt prov, så det blir 

nog ingen skillnad om de får ett betyg. Att eleverna vill ha reda på vad de skall läsa tror jag 

ofta inte har att göra med att de skall läsa för att få ett bra betyg, ofta handlar det om att de  

inte vill läsa mer än de behöver.” 

 

IP6: ”Jag har försökt förklara för mina elever att de inte ska plugga inför provet för min 

skull. Men visst finns det elever som börjar kvällen innan och vrålpluggar för att de känner 

att de bara ska klara sig igenom provet. De kunskaperna är nog borta så fort provet lämnas 

in.” 

 

Lärarnas svar tyder på att eleverna inte har kriterierna klart för sig och frågar därför vad som 

krävs av dem. Detta står i kontrast till läroplanen (Lpo 94:18) där det framgår det att eleverna 

skall bli medvetna om vad som krävs av dem och varför, samt bli medvetna om vad som 

kommer att bedömas. Kunskapssynen från Lpo 94 kan även kopplas till Deweys teorier, där 

eleven stimuleras genom att tilldelas en aktiv roll i sitt kunskapsbygge. När eleven litar på och 

känner sig betrodd på sin egen förmåga, ökar förmågan till självutveckling. (Maltén 1981:88 

ff.). Enligt lärarna inhämtar många av eleverna redan i nuläget endast de kunskaper de anser 
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sig behöva inför prov, läser inget efter eget intresse och är intresserade av vad läraren skulle 

vilja att de läser. Lärarna tror inte heller att eleverna kommer att förändras i sitt sätt att 

inhämta kunskap. Svaren visar att det finns starka tendenser på Skinners teorier om 

behaviorism (Maltén 1981:28-32)  i sättet som många elever i dag inhämtar sin kunskap. Det 

finns en risk att eleverna i detta fall går miste om helhetsförståelse och endast inhämtar fakta 

utan förståelse. Skolverket (1999:29-34) anger de fyra olika kunskapsformer som dels är helt 

olika men likväl förutsätter varandra. Risker med att splittra upp kunskapsformerna i fyra 

delar framhålls av Allard m. fl. (1994:134-137).  

 

6. Diskussion  
 

Vår intention i vår undersökning har varit att ta reda på hur ett urval lärare verksamma i år 1-6 

uppfattar tidigarelagd betygssättning Våra frågeställningar har gett oss de svar vi förväntade 

oss, men även svar som förvånat oss och gett oss en tankeställare. Oväntade svar har fört oss 

in i nya tankemönster, vilket fått oss att läsa litteratur som utvidgat perspektivet på det vi 

undersökt.  

 

Hur lärarna upplever betygssättning och bedömning har vi genom vår undersökning förstått, 

påverkas i mycket stor utsträckning av egna erfarenheter från den egna skoltiden. Vi fann stöd 

för detta i litteraturen från Allard m.fl. (1994:24), som menar att inställningen till 

betygssättning ofta påverkas av både positiva och negativa minnen från den egna skoltiden. 

Det är intressant att upptäcka hur lärarnas minnen av en positiv betygssättning, vilket de flesta 

hade, eftersom de var duktiga under sin skoltid, har fått majoriteten av dem att behålla en 

positiv inställning till betygssättning. Att de egna erfarenheterna påverkat dem, stödjer vi på 

deras uttalanden om att de faktiskt är medvetna om att inställningen kunde ha sett annorlunda 

ut, om de haft egna negativa erfarenheter av betyg. Med ovanstående bakgrund anser vi det 

inte som märkligt att förändringar av skolan går trögt. Intervjusvaren har fått oss att förstå att 

många lärare bär på gamla rutiner och värderingar, vilket vi i litteraturen stött på hos Imsen 

(1999:384, 421) som anger hur svåra dessa är att förändra. Med tanke på att betygssystemet 

nu åter är under förändring, och föregående förändring fortfarande inte har fått fullt 

genomslag, inser vi åter hur lång tid det tar att genomföra förändringar i skolan. 
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När vi frågade lärarna vad det innebär att bedöma, alternativt betygsätta en elev, var det 

endast en av dem som angav att bedömning har med den egna kunskapssynen att göra. Övriga 

lärare nämnde inte kunskapssyn med ord, men naturligtvis har bedömningar alltid med 

kunskapssyn att göra. Genom lärarnas berättelser om de metoder och redskap, samt 

inställning till vad som skall bedömas, gick det ändå att utläsa att kunskapssynen både 

överrenstämde med, och skilde sig från det mål- och kunskapsrelaterade synsättet. Vi hade 

förväntat oss, att en läroplan som genomfördes på 1990-talet (Lpo 94), vid det här laget borde 

ha fått så stort genomslag, att bedömning enligt denna tydligt borde överväga. Vi kom fram 

till att bedömningsformerna som användes var en blandning av summativt bedömningssätt 

(med jämförelser mellan elever, otydliga kriterier och enstaka faktakunskaper) och formativt 

bedömningssätt (tydliga kriterier, bedömning tillsammans med eleven och bedömning av 

varje elev efter dennes förutsättningar). Vi associerar detta till det Lindström & Lindberg 

(2004:40, 112 ff.) återger om hur formativt  bedömningssätt inte används i lika stor 

omfattning i praktiken som i teorin.  Precis som Lindström skriver, inser vi att samma 

bedömningsform dock inte alltid kan betraktas som den enda och den bästa, utan att syftet 

med bedömningen måste avgöra formen.  

 

Ett flertal av lärarna befarade att betygssättning skulle medföra en ökning av ett summativt 

bedömningssätt. Detta skulle bl.a. innebära en ökad betoning på faktakunskaper, för att 

därigenom lättare kunna göra jämförelser mellan eleverna. Detta för våra tankar till 

bedömning enligt det gamla relativa betygssystemet, som Lindström & Lindberg (2005:245) 

beskriver som systemet som ansåg att kunskap var något objektivt mätbart. Genom Imsen 

(1999:331) som ifrågasätter om  det överhuvudtaget är möjligt att sätta betyg i ett system, om 

det mål- och kunskapsrelaterade systemet fungerar fullt ut, får vi ett nytt perspektiv på frågan. 

Hur gör man när man inte kan sätta ett godkänt betyg på en elev, för att denne inte nått målen, 

men som likväl gjort stora framsteg i förhållande till de egna förutsättningarna?   

 

Samtliga lärare vi tillfrågade ansåg att betyg gynnar redan drivna elever mest. Endast en lärare 

uttryckte att betyg kunde sporra även mindre duktiga elever, vilket förklarades med att betyg 

ger dem en tankeställare om att det gäller att ta nya tag. Vi tyckte att det var ett mycket 

märkligt resonemang. Hur skall en elev som redan kämpar fullt ut och efter sin förmåga utan 

att nå upp till ett godkänt betyg, kunna ”ta nya tag” när det likväl inte räcker? Resterande 

lärare befarade att betygssättning av mer svagpresterande elever, skulle kunna innebära 

negativa konsekvenser för dessa i form av dåligt självförtroende som gör att de helt ger upp. 
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Det hjälper inte en elev som redan kämpar så mycket det är möjligt, att få ”svart på vitt” att 

man inte duger. I litteraturen har vi funnit stöd för de farhågor lärarna har, beträffande elever 

med svårigheter i skolarbetet genom olika författare som Allard m.fl. (1994:21), och Dahl & 

Rudvall (2001:149 f. 228 f.).  Konsekvenserna av och rättvisan i att bedöma alla elever efter 

samma kriterier, när de har skilda förutsättningar, diskuteras även av Imsen (1999:320 f., 

343). Det framgick i vår undersökning att inte alltid ansåg det som nödvändigt att klargöra 

kriterier för sina elever. Detta finner vi märkligt, då det framgår i Lpo 94 att kriterierna tydligt 

skall presenteras för eleverna (Lpo 94:18). Vi undrar om dessa lärare prioriterar andra saker 

än att fastställa kriterier för att eleverna skall uppnå målen, när man inte måste sätta betyg?  

Även när lärarna ansåg sig ha gett tydliga kriterier, hade eleverna likväl inte klart för sig vad 

som förväntades av dem. Detta anser vi beror på att kriterierna inte klargörs på ett sätt som 

eleverna kan ta till sig, och som lärarna inte reflekterar över.  Något som vi upplevde som 

positivt var att samtliga lärare ansåg att betygskriterierna skulle behöva fastställas tydligare 

vid betygssättning än vad som sker idag.  

 

Vår undersökning angående i vilken ålder elever har förutsättningar att förstå innebörden i ett 

betyg, visade det sig att svaren skilde sig åt. En person ansåg att det är möjligt för läraren att 

få en sjuåring att förstå betygets innebörd. Läraren tar i denna fråga ingen hänsyn till mognad 

eller elevers olikheter, vilket förvånade oss, då denne lärare säger sig vara noga med att 

tydliggöra kriterier och även säger sig ta hänsyn till elevers olikheter i övriga frågeställningar. 

Det faktum att mognadsprocessen ser olika ut hos olika elever, har vi funnit stöd för i Allard 

m.fl. (1994:21,41) som anser att betyg inte skall sättas förrän eleverna har uppnått den åldern 

då de förstår vad det innebär. Vi har funderat mycket över denna komplexitet som 

inställningen till betygssättning och bedömning innefattar, och även det faktum att många 

olika inställningar ofta ryms inom samma lärare. Detta har fått oss att inse, att ingenting är 

svart eller vitt – få lärare bekänner sig till enbart ett sätt att bedöma elever och betrakta 

kunskapsutveckling. I denna fråga ansåg dock alla förutom denna lärare, att det är väldigt 

individuellt, när man kan betrakta en elev som mogen för att förstå innebörden av ett betyg.   

 

Någonting som gjorde oss fundersamma, var att flertalet av lärarna inte ansåg att eleverna 

skulle förändras i sitt kunskapsinhämtande vid betygssättning. Trots att lärarna menade att de 

själva skulle förändra sitt arbetssätt, genom att införa fler prov och jämföra eleverna med 

varandra, ansåg de att eleverna däremot inte skulle påverkas i sitt kunskapsinhämtande.  Här 

erkänner vi att vi hade förväntat oss ett annorlunda svar. Efter närmare granskning av 



 

 38

intervjusvaren, tror vi oss veta varför lärarna inte trodde det skulle bli förändringar. Det 

framgick att många elever inte inhämtar kunskaper på det sätt som var avsikten med Lpo 94, 

utan inhämtar enstaka faktakunskaper och frågar lärarna vad de behöver läsa på inför proven. 

Vår tid i lärarutbildningen med fokus på Lpo 94, har förmodligen påverkat oss att tro att 

skolan är genomsyrad av den kunskapssyn som framgår där. Vi anser därför att 

undersökningar ute i skolans vardag, synliggör sådant som inte en utbildning kan 

åstadkomma.  

 

6.1 Vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att forska vidare om, huruvida det företrädesvis är ”duktiga elever” 

som själva blir lärare, och hur det i så fall påverkar skolans utveckling. Detta för att de lärare 

som deltagit i vår undersökning visade sig vara övervägande positiva till betygssättning, 

samtidigt som de har positiva erfarenheter av att själva ha blivit betygsatta.  

 

Något som slagit oss under arbetets gång, är att de lärare vi intervjuat, inte har satt några 

betyg sedan det relativa betygssystemet avskaffades. Det skulle vara intressant att forska 

vidare i, om detta påverkar deras inställning, när de befarar en återgång till summativ 

bedömning vid tidigarelagd betygssättning. 

 

Det skulle även vara intressant att undersöka och intervjua lärare som har elever på högstadiet 

och redan sätter betyg i det mål- och kunskapsrelaterade systemet i enlighet med Lpo 94. 

Dessa lärare borde kunna dela med sig av värdefulla erfarenheter, angående huruvida det går 

att använda sig av det mål- och kunskapsrelaterade systemet fullt ut vid betygssättning. 
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Bilaga 1 
 
INTERVJUGUIDE 
 

1. Hur har din syn på betygssättning förändrats genom åren?  
 

1.1 Vad tyckte du om att bli betygsatt under din egen skoltid? 
1.2 När/i vilken årskurs fick du ditt första betyg? 
1.3 Påverkades du av betygen i din skolgång på samma sätt i tidigare år 

som när du blev äldre? 
1.4 Har dina egna erfarenheter av att bli betygsatt påverkat ditt sätt att 

bedöma elever? 
 
 
2. Vad innebär det att bedöma, alternativt betygsätta en elev? 

 
2.1  Vilka metoder/redskap använder du dig av när du bedömer dina 

elever? 
2.2 Vad är det för kvalitéer du bedömer?  
2.3  Hände det att du jämför eleverna med varandra? 
2.4 Bedömer du alltid eleverna på samma sätt/enligt samma metod? 
2.5 Är eleverna medvetna om vilka kriterier de bedöms efter? 
2.6 Gör du bedömningen av eleven ensam eller tillsammans med eleven?  
2.7 Kommer tidigarelagd betygssättning att utgöra någon skillnad i ditt sätt 

att göra bedömningar mot tidigare?  
 
3. Vilka eventuella för- och nackdelar ser du för elevernas utveckling 

vid tidigarelagd betygssättning? 
 
4. I vilken ålder anser du att elever har förutsättningar att förstå 

innebörden av ett betyg? 
 

5. Förändrar eleverna sitt kunskapsinhämtande och på vilket sätt om de 
vet att de skall bli betygsatta. 

 

 

 


