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Sammandrag

Många undersökningar har visat att det inte råder likvärdig bedömning av elevtexter i Sverige. 

Endast genom att fortsätta belysa ett sådant problem och betona vikten av likvärdig 

bedömning kan vi nå en förändring mot det bättre. Syftet med detta arbete är att studera hur 

ett urval lärare och lärarstuderande betygsätter samma elevtexter, för att iaktta eventuella 

skillnader i bedömningen, diskutera dessa bedömningar samt försöka sätta dem i relation till 

den nya lärarutbildningen och dess innehåll av kurser.

    Bedömningarna av elevtexterna varierade starkt trots att informanterna motiverade sina 

betyg utifrån samma kursplan. Kursplanen ger alltså utrymme för subjektiva bedömningar, 

och det gör att vi inte kan nå nationell likvärdighet i betygsättningen.
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1 Inledning

År 1994 infördes det nya mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Från att skolan tidigare 

hade ett relativt betygssystem (jfr Korp 2003), där betygen bland annat sattes efter hur duktiga 

eleverna var i relation till varandra, infördes en kvalitativ betygsskala där kvaliteten av den 

kunskap som eleverna har i ett ämne är avgörande för det betyg de får. Betygskriterierna i 

kursplanerna ska visa vad en elev ska kunna för att få ett visst betyg, oavsett hur duktig eller 

mindre duktig en elev är i förhållande till sina kurskamrater (Betygsboken 1994). En tänkt 

konsekvens av det mål- och kunskapsrelaterade systemet var att betygen skulle vara 

likvärdiga var helst i landet en elev studerade.1 En elev ifrån Kiruna med betyget Mycket väl 

godkänd i ett ämne skulle ha likvärdiga kunskaper med en elev i Malmö med samma betyg i 

samma ämne.

     Likvärdig utbildning är lagstiftat i Sverige, det står tydligt i Skollagen att all utbildning ska 

vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2 & 9§). Likvärdig utbildning bör ge 

likvärdiga betyg. 

     Betygen har idag flera funktioner att uppfylla, några av dem är att ge underlag för beslut 

om uppflyttning, att tjäna som instrument för differentiering mellan elever med olika 

kunskapsnivåer och att vara kvitto på genomgången kurs (jfr Linde 2003). Eftersom betygen i 

samtliga av de tre funktionerna ska spegla elevens kunskaper i ett ämne så spelar betyget en 

stor roll för den enskilde eleven. En skillnad från G till VG betyder mycket när eleven 

använder betygen till att söka till vidare studier. Ännu större betydelse har betyget i år 9 i 

ämnet svenska eftersom alla elever måste bli godkända i svenska för att bli antagna till de 

högre frivilliga skolformerna. Betygsättningen är en myndighetsutövning mot eleven 

(Likvärdig bedömning och betygsättning 2004:28) och blir en etisk fråga som är viktig för alla 

lärare att reflektera över (Fjellström 2002). En elev ska inte behöva fundera på vilken skola 

eller hos vilken lärare han/hon har möjlighet till högst betyg, utan skolan måste kunna 

garantera våra elever en likvärdig utbildning, likvärdiga möjligheter att inhämta kunskap och 

en likvärdig bedömning så långt det är möjligt.

    Särskilt elevtextskrivning i svenskämnet kan tänkas vara problematiskt. Två olika 

bedömare av en text kanske inte bedömer samma delar av texten, vilket kan resultera i två 

olika betyg. En så likvärdig bedömning som möjligt av det som sker inom svenskämnet och 

inom skolan i allmänhet är något som vi måste eftersträva och ständigt arbeta mot. 

                                                
1 Likvärdiga kunskaper är inte detsamma som lika kunskaper. Även om kunskaperna inte är exakt samma, så ska  
det vara en likvärdig kvalitet på kunskap som åsatts samma betyg. 
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1.1 Syfte

Syftet med detta arbete är att studera ifall det ges en likvärdig bedömning av elevtexter i år 9 

på ett urval av kommunala skolor i en kommun i Kronobergs län och av ett urval av studenter 

vid lärarutbildningen vid Växjö universitet. Under de 11 år som har gått sedan det nuvarande 

betygssystemet infördes har flera undersökningar (jfr Östlund-Stjärnegårdh 1999, Nationella 

kvalitetsgranskningar 2000 2000 m.fl) visat att vi inte har en likvärdig bedömning i vårt land, 

och endast genom att fortsätta belysa problemet och poängtera vikten av en likvärdig 

bedömning kan vi nå en förändring till det bättre. 

     Syftet är också att se om det är någon skillnad i bedömningssättet mellan ett urval av 

erfarna lärare och ett urval av lärarstudenter på den nya lärarutbildningen som trädde i kraft 

hösten 2001. Dessutom har jag som syfte att jämföra bedömningar gjorda av lärarstudenter 

som under sin utbildning har genomgått kurser om betyg och bedömning och bedömningar

gjorda av lärarstudenter från den nya lärarutbildningen som ännu inte har haft några kurser 

om betyg och bedömning.

     Bedömning av elevtexter kan tyckas vara en liten del av all den bedömning som sker på 

skolorna, men betyg på texter är antagligen ett tungt vägande inslag i betyget i svenska. 

Dessutom måste förändringar börja i det lilla för att leda till det stora. Har vi en likvärdig 

bedömning i grunden på det lilla som sker i vårt klassrum, så ökar chanserna för att vi ska 

kunna få en likvärdig kvalitativ kunskap över hela vårt land.

     Dessutom verkar det som att just elevtexter är extra svåra att bedöma, eftersom de kan 

variera väldigt mycket och flera aspekter på texterna kan bedömas så som helhet, struktur, 

sammanhang och språkbehandling. En elev ska helst inte riskera att få två varierande betyg av 

två olika bedömare på en och samma text, utan eleven ska i svenskämnet, precis som i alla 

andra skolämnen, garanteras en så likvärdig bedömning som möjligt. 

    Studien är begränsad till ett urval av kommunala skolor i en av Kronobergs läns kommuner. 

Skälet till detta är att de kommunala skolorna är flest och inom ramen för detta arbete ryms 

inga jämförelser mellan privata och kommunala skolor. 
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2 Bakgrund

I detta kapitel kommer jag att börja med att ta upp de tidigare undersökningar som har gjorts 

angående likvärdig bedömning och betygsättning, främst av elevtexter inom svenskämnet 

(2.1) men även generella undersökningar om bedömning och betygsättning (2.2). Därefter 

redogörs för en del av den kritik som framkommit mot det nuvarande betygssystemet och för 

teorier om vad som krävs för att man eventuellt ska få systemet att fungera (2.3). 

Avslutningsvis sätts bedömning och betygsättning i relation till de styrdokument som finns, 

särkskilt de som gäller för ämnet svenska i år 9 (2.4).

2.1 Bedömning av elevtexter i svenskämnet

2.1.1 Östlund-Stjärnegårdh

Eva Östlund-Stjärnegårdh (1999 & 2002) arbetar som provkonstruktör i gruppen för 

nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Hon genomförde år 1998 en 

undersökning vars syfte var att klargöra och studera var gränsen mellan betygen Icke godkänd 

och Godkänd går i gymnasieskolans skriftliga kursprov. Utgångspunkten för hennes 

undersökning var lärarnas egna skattningar av vad som styr bedömningen samt vilken 

variation som faktiskt förekommer i bedömningen. Undersökningen bestod av tre delar: en 

första del som bestod av en enkät där lärare skulle kryssa för de kriterier de använder när de 

bedömer om en text är G eller IG, en andra del där lärarna skulle betygsätta olika elevtexter 

som skickats in i samband med de nationella proven och en tredje del bestående av analyser 

av ett antal av de bedömda elevtexterna där syftet var att se hur de texter ser ut som fått 

betyget Godkänd respektive Icke godkänd. Det är första och andra delen av Östlund-

Stjärnegårdhs avhandling som kommer att refereras här.

     Undersökningens första del genomfördes vid två tillfällen. Det första tillfället var vid en 

kursdag för lärare (ca 70 till antalet) från hela landet och det andra tillfället var under en 

studiedag för lärare (ca 50 till antalet) i ett län. Östlund-Stjärnegårdh använder beteckningarna 

”riksgruppen” respektive ”länsgruppen” för de två grupperna. Lärarna fick en blankett med 17 

förtryckta alternativ (med möjlighet till egna andra förslag) på kriterier för vad som kan vara 

avgörande vid avvägningen mellan betygen IG och G, och lärarna skulle sen ange vilka 

kriterier de ansåg vara de viktigaste. De fem viktigaste kriterierna i riksgruppen var 

helhetsbedömningen, hur eleven har följt instruktionerna, meningsbyggnad, anpassning till 

situationen samt relevant innehåll. I länsgruppen var motsvarande kriterier 
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helhetsbedömningen, hur eleven följt instruktionerna, meningsbyggnad, att eleven anpassat 

sig till situationen och ”röd tråd” vilket visar att det rådde samstämmighet mellan de båda 

grupperna (1999:4ff).

     Lärarna fick också kryssa för de minst betydelsefulla kriterierna vid bedömning av en text. 

De fem minst betydelsefulla kriterierna för riksgruppen var retoriska grepp, övergångar, 

omfång, stavning och självbärande text. För länsgruppen var motsvarande kriterier retoriska 

grepp, övergångar, omfång, stavning och källhänvisning (1999:4ff).

     Betygsättningen av texterna i undersökningens andra del skedde gruppvis vid två tillfällen 

i två olika län. Sammanlagt deltog ca 80 lärare där majoriteten var kvinnor i åldern 50-65 år. 

Grupperna var indelade med fyra lärare i varje grupp. Gruppen fick sen fyra texter (i 

undersökningen användes sammanlagt 12 texter), vilkas ursprungliga betyg (satta av den 

aktuella elevens lärare) varierade från IG till MVG. Gruppen fick inte veta någonting om de 

ursprungliga betygen. Till sin hjälp hade de uppgiftsinstruktioner och betygskriterier, men 

inga bedömda eller kommenterade elevtexter. Östlund-Stjärnegårdh använde sig av en 10-

gradig betygsskala där 1-2 betydde att målen inte var uppnådda, 3-5 var Godkänd, 6-8 var Väl 

godkänd och 9-10 var Mycket väl godkänd. Skalan symboliserar till viss del den 

betygsättning som sker på skolorna med plus och minus. Som exempel är betyget 3 G- och 

betyget 8 VG+ (1999:25f).

     Av de texter som bedömdes var lärargrupperna endast överens om betyget på en text, som 

fick betyget G alternativt G- i betyg. En text varierade från IG till VG och de övriga texterna 

skilde sig åt med ett etappsteg. Östlund-Stjärnegårdh gjorde också en medelvärdesberäkning 

av de betyg de olika grupperna satt på respektive elevtext och sett ifrån medelvärdet fick sex 

av de tolv texterna samma betyg som läraren till eleven satt på texten. Östlund-Stjärnegårdhs 

undersökning visar tydligt att det är svårt att åstadkomma en likvärdig bedömning av 

elevtexter, även om lärarna är överens om vilka kriterier som ska gälla vid bedömningen 

(1999:25ff).

2.1.2 Elmeroth

Det genomfördes en nationell utvärdering av grundskolans utveckling under 1990-talet år 

2003 på uppdrag av Skolverket. Elisabeth Elmeroth ansvarar för den fördjupade 

ämnesrapporteringen i svenska och svenska som andraspråk i år 9, där ca 10 % av landets 

skolor utvärderades (Elmeroth 2005:18). I utvärderingen ingick enkäter till elever och lärare, 

de nationella proven i svenska/svenska som andraspråk samt två läsprov från tidigare 
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nationella utvärderingar. Det som är relevant utifrån Elmeroths undersökning i förhållande till 

min egen undersökning är den utvärdering av de nationella proven i svenska som består av 

uppsatsskrivning. Varje år ges nya ämnen att skriva om i det nationella provet, och år 2003 

var ämnena desamma som år 1992 för att man skulle kunna ge ett historiskt perspektiv på 

utvecklingen i svenskämnet. 120 av de elevtexter som skrevs 2003 med titeln ”Mina skolår” 

valdes ut slumpmässigt och lämnades för bedömning till fyra externa bedömare som är 

svensklärare och som enligt Elmeroth anses vara vana vid bedömningar (2005:128). Med 

vilken urvalsstrategi eller efter vilka kriterier dessa lärare valts ut framgår inte i Elmeroths 

avhandling. Direktiven vid bedömningen av de externa bedömarna var samma som för 

elevernas lärare, och innebär att de förutom uppgiftsformulering hade tillgång till bedömda 

exempel (2005:128).

    Vid bedömningen använde de externa bedömarna en alternativ skala från 1-12, där 1-3 

representerade EUM (Ej Uppnått Målen),2 4-6 representerade Godkänd, 7-9 var Väl godkänd 

och 10-12 var Mycket väl godkänd. Motiveringen till att denna skala användes var även här 

lärarnas vana vid att använda plus och minus vid sina betygsättningar (till exempel var 9 

detsamma som VG+ och 10 detsamma som MVG-). En annan orsak till valet av sifferskala 

var att resultatet skulle kunna användas för medelvärdesberäkningar (2005:128).

      Resultatet visar på bristande samstämmighet mellan lärarnas bedömningar och de externa 

bedömarnas bedömningar. 15 av de 120 elevtexterna ansågs inte nå upp till kraven på 

Godkänd enligt de externa bedömarna, medan endast två av texterna har fått det betyget av de 

aktuella elevernas egna lärare. De elever som av de externa bedömarna har fått betyget G eller 

VG har ofta fått högre betyg av lärarna. Endast en text har fått betyget MVG av de externa 

bedömarna, medan lärarna har delat ut elva sådana betyg (2005:129).

    Elevernas egna lärare är alltså mer generösa än de externa bedömarna som aldrig har mött 

de aktuella eleverna utan bara har att bedöma texter av anonyma skribenter. Detta diskuteras 

vidare under 2.2.2. 

2.2 Generella undersökningar om betyg och bedömning

2.2.1 Nationella kvalitetsgranskningar 2000 av Skolverket

År 2000 genomförde Skolverket en nationell kvalitetsundersökning av betygsättningen med 

fördjupning i ett fåtal ämnen i ett stort antal skolor i 20 olika kommuner. Granskningen 

                                                
2 Inom grundskolan finns inte betyget Inte godkänd, IG. Därför använder Elmeroth beteckningen EUM som 
beteckning på texter som inte når upp till kraven för Godkänd. 
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syftade till att belysa hur betygssystemet fungerade på lokal nivå i förhållande till målet att nå 

likvärdig bedömning. Ämnena som granskades var matematik, samhällskunskap och svenska 

(Nationella kvalitetsgranskningar 2000 2000:130f). Resultatet visade tydligt att det fanns 

stora skillnader och bristande förutsättningar för en likvärdig bedömning av elevernas 

kunskaper (2000:167). Många elever uppfattade att olika lärare bedömde samma prestation 

olika, att det fanns olika krav mellan lärare i samma ämne och att det på vissa skolor var 

lättare att få höga betyg än på andra. Detta gavs visst stöd i betygsstatistiken ifrån ett par 

grundskolor i de granskade kommunerna, där antalet elever som inte fått betyg i ett ämne kan 

variera från 4 % till 40 % (2001:146). Detta kan kanske delvis förklaras med att skolorna har 

skiftande upptagningsområden, men i intervjuer med lärarna framkom att det fanns stora 

oklarheter när det gäller förståelse för tankarna bakom betygsättningen och systemet i dess 

helhet samt stora skillnader i kunskaperna hos lärarna om kursplanernas innehåll (2000:168).

2.2.2 Favorisering av egna elever

Skolverkets nationella undersökning från år 2000 jämförde också resultaten från de nationella 

proven med elevernas betyg. De jämförelserna visade att ”vissa skolor eller lärare tenderar att 

sätta betyg som ligger betydligt högre eller lägre än vad som borde vara rimligt i förhållande 

till provresultaten” (Likvärdig bedömning och betygsättning 2004:5). 

     Utifrån de 120 elevtexter från Elmeroths undersökning 2003 som betygsattes av externa 

bedömare, betygsattes 30 % av pojkarna med ett högre betyg av elevens lärare än av de 

externa bedömarna. Bland flickorna var siffran 50 %. Av de externa bedömarna skattades 15 

av texterna som EUM, medan endast två av lärarna gav detta betyg. De externa bedömarna 

delade dessutom som jag tidigare nämnt endast ut ett MVG medan elva av lärarna delade ut 

det betyget. Elmeroth drar därför slutsatsen att ”lärare skattar sina elevers prestationer högre 

än vad de externa bedömarna gör” (Elmeroth 2005:129f).

     Eva Östlund-Stjärnegårdhs undersökning visade på samma sak. Endast sex av de tolv 

texterna fick samma betyg av elevens lärare som av provgruppen. Författaren drar då

slutsatsen att ”tydligen är det i de flesta fall lättare att se till förtjänsterna hos de egna eleverna 

och sätta lite högre betyg på dem” (Östlund-Stjärnegårdh 1999:29).

    I intervjuer med lärare om gränsdragningssituationer, särskilt då det gäller elever som 

ligger på gränsen till att inte uppnå Godkänd-nivån, fick Viveca Lindberg fram att flera av 

lärarnas motto inom grundskolan var att ”hellre fria än fälla” (Lindberg 2002:42f).
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     Lärare verkar medvetna om problemet och har givit förslag på att man i större utsträckning 

skulle använda lärare från andra skolor och kommuner vid betygsättning. Författarna till 

Nationella kvalitetsgranksningar 2000 menar att ett sådant utbyte skulle ur 

likvärdighetsperspektiv vara värdefullt (2000:149).

2.3 Att främja likvärdig bedömning

Åtgärder mot olikvärdig bedömning har pågått under de senaste 11 åren. Redan 1994 gav 

Skolverket ut boken Betygsboken för att främja likvärdig bedömning, och boken har följts av 

flera liknande exempel så som Betygshandbok för lärare av Holmlund & Levin (2000), vars 

förhoppning är att boken ska ”ge kunskap kring betygsproblematiken och underlätta lärares 

arbete med att sätta betyg” (2000:4). Skolverkets hemsida, www.skolverket.se, är full av 

exempel, råd och tips för att främja likvärdighet, och senast i december 2004 gav Skolverket 

ut boken Likvärdig bedömning och betygsättning, som också har utarbetats för att stödja en 

rättvis och likvärdig bedömning (2004:5). Skolverket utformade dessutom en handlingsplan 

där det bland annat ingår att uppmärksamma likvärdighetsfrågorna vid Skolverkets 

inspektioner, att förbättra de nationella provens stödjande roll och att på olika sätt verka för 

att stärka kunskaperna om bedömning och betygsättning i lärar- och rektorsutbildningarna 

(Likvärdig bedömning och betygsättning 2004:5).

2.3.1 Kollegiala samtal och professionella lärare    

En profession är inte en egenskap hos en individ utan hos ett kollektiv (Ämnesbetyg i en 
kursutformad gymnasieskola. 2001:14)

Aktuellt för tillfället är debatten om det kollegiala samtalets betydelse för den likvärdiga 

bedömningen. I rapporten Kompetensutveckling av lärare om bedömning och betygssättning

(2004) menar författarna att kollegiala pedagogiska samtal om kursplaner, läroplaner och 

betygskriterier är nödvändiga för att främja den likvärdiga betygsättningen (2004:4). Det är i 

relation till andra lärare som betygssystemet konstitueras (Carlgren 2002:17). I 

Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 2 Ämnesbetyg i en kursutformad gymnasieskola 

diskuteras också vikten av dialog lärare emellan och författarna menar att lärare måste tala 

med varandra för att få en gemensam tolkningsbas (2001:14). Författarna till Nationella 

kvalitetsgranskningar 2000 slår fast att kommunikation är förutsättningen för att nationell 

likvärdighet ska kunna garanteras (2000:133f). Undersökningen visade dessutom att det 
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existerade förvånansvärt få kollegiala samtal om betyg. Bristen på denna samverkan 

förklarades med brist på tid, kontinuitet i ledningsfunktionen, byten och brist på personal samt 

ökande behov av särskilt stöd till eleverna (2000:144f). För att systemet ska fungera måste 

lärarna, enligt författarna till Nationella kvalitetsgranskningar 2000, få insikter om lärandets 

olika kvaliteter, lokala läroplaner, allmänna läroplaner och kursmål samt diskutera alla dessa 

aspekter med kollegor i pedagogiska samtal. Dessutom måste eleverna involveras i arbetet. 

Samverkan mellan skolor är av avgörande betydelse för likvärdig bedömning (2000:168). 

Rapporten menar att 

för att konsensus ska kunna uppnås i tolkningarna är det […] nödvändigt att människor 
kommunicerar. Förståelse och samsyn kring t.ex. betygskriterierna skapas genom dialog, eller 
snarare genom ’polylog’, genom att alla som ska sätta betyg ingår i en gemensam diskurs, ett 
gemensamt offentligt samtal inom yrkeskåren, om hur texterna skall förstås. (2000:168)

Parallellt med det kollegiala samtalet diskuteras lärarnas profession, som enligt många är 

väsentlig för att det ”nya” betygssystemet ska fungera i praktiken. Många menar att systemet 

kräver, och består av, professionella lärare i en professionell lärarkår, som är utbildade och 

har den professionalitet som krävs för att bedöma elevernas prestationer. Carlgren menar att 

trovärdigheten i ”lärarnas professionella bedömningskompetens” (2002:17f) är viktig för att 

betygssystemet ska fungera. Samtidigt slår rapporten Kompetensutveckling av lärare om 

bedömning och betygsättning fast att behovet av fortbildning är påtagligt (2004:168) medan 

den nationella kvalitetsundersökningen från år 2000 visade att bristande likvärdighet i 

betygsättningen bland annat bestod i bristande kunskaper om vad som står i kursplanerna 

(Nationella kvalitetsgranskningar 2000 2000:168). Författarna till Nationella 

kvalitetsgranskningar 2000 förklarar bristen på likvärdig bedömning med två alternativ, 

antingen har lärarna inte fått tillräcklig kompetensutveckling i det nya synsättet som 

målstyrningen innebär, eller så har många lärare inte accepterat kravet på ett professionellt 

förhållningssätt (2000:149).

     Kroksmark diskuterar lärarnas professionalitet i sin text ”En tankes fall i praktiken – då 

den målrationella styrningen möter skolan”. Han citerar rapporten När inget facit finns som 

skriver att 

I decentraliseringens kölvatten seglar konsulter av olika slag omkring, konsulter som har 
’modellen’, som vet hur kursplaner och kriterier skall tolkas, som snabbt fyller det tomrum som 
tanken var att de professionella själva skulle fylla. […] Det finns dock få genvägar in i det lokala 
läroplansarbetet om man skall utveckla sig professionellt och äga sin praktik. (Kroksmark 
2002:70)
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Vidare menar Kroksmark (2002:70) att det kanske inte är lärarna, skolledningen eller staten 

som är problemet bakom vår brist på likvärdig bedömning, utan att det kanske är tanken 

bakom betygssystemet som är det som inte fungerar. Kroksmark menar att i debatten om 

vems fel det är att den likvärdiga bedömningen inte existerar ska kanske inte rektorns 

pedagogiska ledarskap utpekas eller lärarens avsaknad av professionalitet, utan kanske är det 

själva idén eller konstruktionen av betygen och målbeskrivningarna som det är fel på. ”Det 

måste noteras, att det sällan eller aldrig tidigare varit så att den grundläggande tanken 

ifrågasatts och det kanske skall ligga i sakens natur” (2002:70).

2.3.2 Kompetensutvecklingen

Kompetensutveckling av skolans personal är lagstiftad i Skollagen (2 kap 7 §) och beskrivs 

som rektorns ansvar i Lpo 94 2.8. Enligt författarna till Nationella kvalitetsgranskningar 2000

finns det kompetensutvecklingsplaner bara i mindre än hälften av de 20 studerade 

kommunerna, trots att behovet av fortbildning är påtagligt (2000:168).  I den mån 

kompetensutveckling har skett så har det ofta varit frivilligt och på enskild basis (2000:157f). 

     Myndigheten för skolutveckling har arbetat för att främja den likvärdiga bedömningen 

genom att genomföra kompetensutvecklingar i ett antal kommuner. Denna medverkan har 

dock främst styrts av efterfrågan från kommuner och skolor (Kompetensutveckling av lärare 

om bedömning och betygssättning 2004:5). Samtidigt visar rapporten att rektorns engagemang 

är av avgörande betydelse för den debatt kring bedömning och betygsättning som finns på 

skolorna (2004:7). Som vidare åtgärder har myndigheten dessutom lagt upp en hemsida med 

bland annat informationsmaterial och bedömningsexempel, frågor och svar samt litteraturtips 

(Kompetensutveckling av lärare om bedömning och betygssättning 2004 och 

www.skolutveckling.se).

2.3.3 Vidare åtgärder

Vidare åtgärder på lokal nivå som föreslogs i Nationella kvalitetsgranskningar 2000 var bland 

andra att ansvarsområdena behöver utvecklas och förbättras. Huvudmän och rektorer måste ta 

ett tydligare ansvar i bedömningsfrågan och varje kommun måste definiera och precisera vem 

som ansvarar för att den likvärdiga utbildningen upprätthålls och att betygsättningen är rättvis. 

Dessutom måste skolledningen ta ett mer aktivt ansvar för att uppfölja på vilka grunder lärare 

bedömer och betygsätter (2000:168f). I Myndigheten för skolutvecklings rapport 
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Kompetensutveckling av lärare om bedömning och betygsättning menar författarna att 

skolhuvudmän och rektorer till mycket högre grad måste hävda elevernas rättigheter att få en 

likvärdig utbildning (2004:4). Författarna till Nationella kvalitetsgranskningar 2000 menar att 

det bland annat måste göras fler informationsinsatser som ger tydliga exempel för att stödja 

rättvis och likvärdig bedömning på nationell nivå. Staten borde dessutom förtydliga de 

nationella betygskriterierna vad det gäller till exempel närvaro, flit, kompensatorisk 

bedömning (när en elev inte uppfyller samtliga krav men uppfyller en del krav väldig väl) 

eftersom det inte ges några anvisningar om detta i betygskriterierna (2000:172).

2.3.4 Vem är ansvarig för den likvärdiga bedömningen?

Varje rektor har det yttersta ansvaret för att betygssystemet tillämpas inom hans/hennes 

verksamhet (Lpo 94 2.8). Undersökningar som Östlund-Stjärnegårdhs (1999) och Elmeroths 

(2005) visar att detta inte fungerar. Läraren har ansvar för att besluta om ett betyg, men det är 

rektors ansvar att se till att lärarna ges förutsättningar för att kunna ta detta ansvar (Nationella 

kvalitetsgranskningar 2000 2000:143f).

     Staten i sin tur ansvarar för inspektioner, lärarutbildningar och rektorsutbildningar samt de 

statliga regelverk som gäller för skolan (Kompetensutveckling av lärare om bedömning och 

betygsättning 2004). Vid lärarutbildningen vid Växjö universitet finns det för tillfället, juni 

2005, ingen obligatorisk kurs om betyg och bedömning för blivande lärare i grundskolans 

senare år eller gymnasiet. Studenterna kan däremot välja att läsa kursen Skolans roll och 

villkor på 10 poäng med delkursen Betyg och bedömning, 5p om de inte skriver 

examensarbete i Allmänt utbildningsområde III (AUO III). Enligt min erfarenhet skriver en 

stor majoritet av studenterna examensarbete under AUO III och får alltså därigenom inte 

möjlighet att fördjupa sig i detta. 

2.4 Styrdokument

2.4.1 Grundskoleförordningen

I Grundskoleförordningen 7 kap 4 § står det att betyg ska sättas i slutet av varje termin i år 8 

och i slutet av höstterminen i år 9 i ämnen även om ämnena inte är avslutade, samt att betyg 

ska sättas när ett ämne har avslutats. Det innebär att ett summativt betyg, en allsidig och 

kvalitativ aspekt på elevens kunskaper (jfr Korp 2003:77ff), ska sättas när kursen är slut eller i 
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slutet av terminen i år 8 och 9,  men betyg används också ofta av lärare i formativt syfte (jfr 

Korp 2003:79ff), och innebär då att läraren sätter ett betyg till exempel för att påverka 

enskilda elevers beteende i linje med de uppställda målen.

2.4.2 Lpo 94

I Lpo 94, står det att betyget ska uttrycka i vilken mån eleven har uppnått de mål som uttrycks 

i kursplanen för respektive ämne eller ämnesblock och att läraren utifrån kursplanernas krav

ska utvärdera elevernas kunskaper (Lpo 94 2.7).

2.4.3 Kursplanen för svenska i grundskolan

Enligt kursplanen i svenska för grundskolan ska elevens kunskaper i ett ämne allsidigt

utvärderas av läraren för att ge ett summativt betyg. Elevens kunskaper måste på olika sätt 

examineras för att läraren ska kunna veta vilket betyg eleven ska få. Det är svårt, jag vågar 

säga omöjligt, att genom endast ett examinationstillfälle utvärdera elevens kunskaper i 

förhållande till hela kursplanens mål. Därför examineras olika delmoment vid olika tillfällen, 

ibland är det textskrivning och ibland är det argumenterande gruppdiskussioner. Därför är inte 

hela kursplanen relevant vid bedömning av till exempel elevtexter, utan läraren måste ta 

hänsyn till just den del av kursplanen som hör ihop med textskrivning. På så sätt lever 

examinationerna upp till kraven på validitet. Genom att sen använda flera olika 

examinationsformer uppfylls (förhoppningsvis) hela kursplanens mål. 

     Kursplanen för svenska i grundskolan innehåller ett antal mål att sträva mot. Några av 

dessa strävansmål behandlar skrivandet i form av bland annat fantasi, bearbetning och 

grammatiska strukturer. Dessa mål betygsätts dock inte, utan är enbart strävansmål, och är 

därför, även om de är viktiga i undervisningen, inte relevanta för min egen undersökning.

     I grundskolans kursplaner finns det inga angivna betygskriterier för betyget Godkänd, utan 

de mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av nionde skolåret är också det som krävs för 

Godkänd. För Väl godkänd och Mycket väl godkänd finns det däremot preciserade kriterier, 

som jag återkommer till senare. I grundskolan finns inte betyget Inte godkänd. 

    Det mål som behandlar textskrivning i kursplanen för år 9 är att eleven skall 

kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets 
normer, både vid skrivande för hand och med dator. (Kursplanen i svenska för år 9)

Därför räcker det inte med att eleven skriver en text under kursens gång, utan eleven ska 

kunna skriva olika sorters texter där innehållet framgår tydligt och där eleven tillämpar 
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skriftspråkets normer och uppnå de övriga fem målen som finns i kursplanen för att bli 

godkänd. Vidare står det (av relevans för textskrivning) att bedömningen i ämnet ska gälla 

elevens förmåga att ”nyanserat och preciserat uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och 

idéer med olika språkliga medel och med den variation som varje situation kräver”. 

Bedömningen gäller också elevens förmåga att ”medvetet reflektera över erfarenheter”. 

Vidare är den språkliga kompetensen och förmågan att språkligt behärska olika situationer

också utgångspunkter vid bedömningen, men kursplanen uttrycker inte till vilken grad eleven 

ska behärska språket för att bli godkänd.

     För betyget Väl godkänd, i relation till textskrivning, står det i kursplanen att 

Eleven arbetar medvetet med sitt språk för att göra det mer uttrycksfullt, korrekt och tydligt […] i 
skrift.
Eleven […] anpassar i […] skrift sin text till mottagare och syfte.
Eleven använder skrivandet för att ge uttryck för tankar, åsikter och känslor och som ett redskap 
för kommunikation. (Kursplanen i svenska för år 9)

Samt för betyget Mycket väl godkänd:

Eleven uttrycker sig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang i […] skrift.
Eleven är lyhörd för och reflekterar över stilistiska variationer och olika sätt att uttrycka sig i […] 
skrift. (Kursplanen i svenska för år 9)

Om vi studerar kriterierna för Väl godkänd och Mycket väl godkänd så ser vi att skillnaden 

mellan de övergripande Godkänd-målen och kriterierna för de högre betygen är att eleven ska 

arbeta medvetet, anpassa sig till mottagare och syfte, uttrycka sig säkert, välformulerat och 

med tydligt sammanhang samt vara lyhörd och reflektera över stilistiska variationer och olika 

sätt att uttrycka sig.

3 Metod och material
För att ta reda på om det råder likvärdig bedömning av elevtexter i år 9 på ett urval av 

kommunala skolor i en kommun i Kronobergs län och av ett urval av studenter vid den nya 

lärarutbildningen har jag låtit 9 informanter fördelade över tre grupper betygsätta samma tre 

texter. Informanterna är 3 verksamma lärare i svenska, som samtliga jobbat mer än 20 år i 

yrket, 3 lärarstudenter som har läst kurser om betyg och bedömning, och som har 1-2 terminer 

kvar av sin utbildning samt 3 lärarstudenter som inte har läst kurser om betyg och bedömning 

i sin utbildning, men som också har 1-2 terminer kvar av sin utbildning. Samtliga av de sex 

lärarstudenterna har inriktning mot svenska i grundskolans senare år och gymnasiet, och 

samtliga av de verksamma lärarna har behörighet att undervisa i svenska. Min förhoppning är 
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att jag kan relatera den likvärdiga bedömningen till den nya lärarutbildningen och dess 

innehåll av kurser om betyg och bedömning (se syftet 1.1). Informanterna fick motivera de 

betyg de satte på de olika texterna, ibland valde informanterna att redogöra för detta muntligt 

och ibland skriftligt.

    Utöver att låta informanterna betygsätta de tre elevtexterna har jag också genomfört 

intervjuer med dem angående betyg och bedömning där informanterna fått redogöra för sin 

syn på hur vi kan nå likvärdig bedömning, sin syn på betygskriterierna och betygssystemet 

över lag, samt de verksamma lärarnas möjligheter till kompetensutveckling i dessa frågor.

    Avslutningsvis har informanterna fyllt i en enkät (bilaga 1) där de fick redogöra för de 

viktigaste respektive minst viktiga kriterierna, när en text ska bedömas som Godkänd eller 

inte godkänd. Denna enkät påminner om den som Östlund-Stjärnegårdh (1999) använde sig 

av (se 2.1.1) och innehåller samma kriterier bortsett från kriteriet anpassning till situationen

som Östlund-Stjärnegårdh använde sig av. Anledningen till att jag uteslöt det kriteriet i min 

undersökning är att jag inte vet vilken innebörd Östlund-Stjärnegårdh lägger i kriteriet och att 

det för mig är detsamma som hur eleven följt instruktionerna. Jag har genomfört denna 

undersökning för att kunna se ifall informanterna i min undersökning fokuserar på samma 

kriterier vid bedömningen, och jag använde en enkät för att jag också skulle kunna sätta 

resultatet i förhållande till Östlund-Stjärnegårdhs resultat på hennes liknande enkät. 

    Informanternas kön, ålder, exakta antal år i yrket eller några andra specifika detaljer 

redovisas inte i undersökningen. Anledningen till det är att dessa faktorer inte är relevanta i 

min diskussion om likvärdig bedömning eftersom alla lärare, oavsett till exempel kön och 

ålder, ska och bör kunna sätta ett likvärdigt betyg. Syftet med min uppsats är som framgår i 

1.1 att studera ifall det ges en likvärdig bedömning av elevtexter, inte att studera till exempel 

dessa bedömningar i ett genusperspektiv. Dessutom är de tre informantgrupperna för små för 

att det ska finnas utrymme för jämförelser som är baserade på till exempel kön eller ålder. 

3.1 De erfarna lärarna
För att välja ut informanter bland de erfarna svensklärarna i en av kommunerna i Kronobergs 

län har jag använt mig av ett så kallat ja-sägarurval. Det innebär att jag tog kontakt med 

rektorerna på samtliga av de kommunala 7-9 skolor som fanns i den aktuella kommunen, 

frågade om de ville medverka i min undersökning och bad sen dessa välja ut en erfaren 

svensklärare på skolan till min undersökning. De tre skolor som först visade sitt intresse är de 

skolor som är medverkande i undersökningen.
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     Det faktum att jag använde mig av ett ja-sägarurval kan givetvis ha påverkat utgången av 

min undersökning. I tidigare undersökningar har det tydligt framkommit att rektors 

engagemang har varit av avgörande betydelse för vilket arbete som funnits på skolorna för att 

främja likvärdig bedömning (jfr Kompetensutveckling av lärare om bedömning 2004:7)., och 

det kan då tänkas att de rektorer som valt att medverka i min undersökning är mer engagerade 

i de frågor som rör just betyg och bedömning. Likaså har troligtvis inte rektorns val av lärare 

på skolan varit slumpmässigt utan han/hon har troligen använt sig av olika kriterier i sitt val 

av lärare som jag inte vet om. Jag hoppas ändå att min undersökning så långt det är möjligt 

ska ge en rättvis bild av hur det ser ut på skolorna vid bedömning av elevtexter. 

    De informanter som är verksamma lärare kommer vidare i min undersökning att betecknas 

med A framför respektive nummer som varje informant har (A1-3).

3.2 Lärarstudenter som har läst kurser om betyg och bedömning

För att välja ut tre lärarstudenter som läst kurser om betyg och bedömning använde jag mig av 

ett godtyckligt och typiskt urval. Jag valde subjektivt ut tre informanter som är typiska för 

gruppens kriterier, det vill säga att de har läst kurser om betyg och bedömning i sin 

utbildning, har inriktning i svenska mot grundskolans senare år och gymnasiet samt har 1-2 

terminer kvar av sin utbildning.

    De lärarstudenter som ingår i min undersökning och som har läst kurser om betyg och 

bedömning betecknas vidare i min undersökning med ett B framför respektive informants 

siffra (B1-3).

3.3 Lärarstudenter som inte har läst kurser om betyg och bedömning
Min urvalsstrategi för att välja ut tre lärarstudenter med svenska som inriktning som inte har 

läst kurser om betyg och bedömning, har också varit ett godtyckligt och typiskt urval. Det 

innebär att jag även i detta urval subjektivt har valt ut tre informanter som är typiska för 

gruppen, det vill säga att de är lärarstudenter med inriktning mot svenska, har 1-2 terminer 

kvar av sin utbildning och har inte läst kurser om betyg och bedömning.

    Dessa informanter får beteckningen C framför respektive nummer (C1-3). 
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3.4  Elevtexterna
Samtliga informanter fick betygsätta tre elevtexter var. Dessa tre texter kommer ifrån det 

material som användes vid den nationella utvärderingen 2003 och ingår numera i projektet 

Skrivbanken vid Växjö universitet (se www.skrivbanken.se).

    I min undersökning har jag valt att låta lärarna sätta betygen EUM-MVG. Jag har alltså inte 

använt mig av en sifferskala så som Östlund-Stjärnegård (1999 & 2000) och Elmeroth (2005) 

eftersom jag inte ska använda resultatet till några medelvärdesberäkningar. Jag är inte heller 

intresserad av siffror som kan symbolisera den plus- och minusföreteelse som finns på 

skolorna, eftersom dessa beteckningar inte används när det summativa betyget sätts. 

    Alla elevtexterna ingick i det urval av 120 uppsatser som Elmeroth lät betygsätta av externa 

bedömare (se 2.1.2 och Elmeroth 2005). I mitt val av texter gick jag efter det betyg som de 

externa bedömarna har satt på texten och inte det betyg som läraren har satt. Anledningen till 

att det är de externa bedömarnas betyg som är riktgivande i min undersökning är att de kan 

tänkas vara mer vana i sin bedömning och kanske kan stå för ett mer rättvist och objektivt3

betyg. De betygsätter dessutom enbart själva texten och inte eleven, eftersom de aldrig har 

mött denne.

     De tre elevtexterna hade alla olika betyg, en med betyget Ej uppnått målen (EUM), en 

Godkänd och en Väl godkänd. Någon elevtext med betyget Mycket väl godkänd finns inte 

med i min undersökning eftersom jag inte ansåg det rimligt att informanterna till min 

undersökning skulle betygsätta fler än tre texter. Jag ansåg inte det rimligt eftersom lärares 

vardag ofta är tidspressad som den är.   

    Undersökningen ska inte belysa ett genusperspektiv, och därför är alla elevtexterna skrivna 

av flickor. Det har inte informanterna fått någon information om, och elevtextförfattarens kön 

framgår inte av texten. För att välja ut de tre elevtexterna utifrån listan med de 120 texter som 

har betygsatts av externa bedömare använde jag mig av ett systematiskt urval där jag tog den 

första elevtexten med betyget EUM, G eller VG, satt av den externa bedömaren, som var 

skriven av en flicka. Om någon av elevtexterna tydligt avslöjade författarens kön så användes 

nästa elevtext i listan och så vidare.

    Det fanns fyra olika skrivuppgifter i det aktuella nationella provet varifrån elevtexterna i 

min undersökning ursprungligen kommer (se 2.1.2). Alla tre texterna hör till samma 

skrivuppgift med titeln ”Mina skolår”. Till det nationella provet får lärarna 

                                                
3 Med objektiv bedömning menar jag här sådan bedömning av kunskaper som inte bedöms utifrån lärarens egna 
referensramar eller i förhållande till eleven som person istället för elevens produkt, texten. Jag menar med 
objektiv bedömning sådan bedömning av elevernas kunskaper som bör vara likvärdig oavsett bedömare. Den 
objektiva bedömningen diskuteras vidare i 6.5.
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bedömningsunderlag och anvisningar för bedömning, men eftersom min undersökning ska 

visa den vardagliga situationen i klassrummet så har lärarna/lärarstudenterna inte fått tillgång 

till denna information vid min undersökning. Även de externa bedömarna i Elmeroths 

undersökning (2005) hade tillgång till den informationen och det kan tänkas att detta kan 

påverka en eventuell skillnad i bedömningarna mellan mina informanter och elevernas 

lärare/de externa bedömarna, men det betygsunderlag som hör till de nationella proven bygger 

på det som står i kursplanen vilket innebär att grunden för bedömningarna ändå är densamma. 

Givetvis kan det inte heller uteslutas att lärarna i min undersökning känner igen 

uppgiftsformuleringen från år 2003 och minns de anvisningar för bedömning som hör till det 

aktuella provet.

    Elevtexterna hade två olika betyg redan när jag fick tillgång till dem. Det ena betyget var 

satt av elevens lärare och det andra betyget var satt av en av de fyra externa bedömarna som 

Elmeroth (2005) använde. Det är möjligt att det inte är samma externa bedömare som har 

betygsatt samtliga av mina tre texter. Detta kan jag inte utläsa ur dokumentationen.

    Elevtexterna är skrivna precis som originalet, vilket innebär att stavfel och andra språkliga 

fel finns kvar i texten precis som eleven skrev den. Det enda undantaget är avstavningar som i 

texterna skrivs med ett lodrätt streck (se www.skrivbanken.se).

     Förutom texterna fick informanterna också läsa uppgiftsformuleringen som hör till den 

aktuella skrivuppgiften och som lyder:

Uppgift 1. Mina skolår

Du går nu din sista termin i grundskolan. Nu får du tillfälle att tänka tillbaka på din skoltid och 
försöka minnas. Du kanske tänker på hur det var att börja skolan, det första skolåret, under 
mellanstadietiden eller hur det känns nu när du snart lämnar grundskolan.

Skriv en krönika för er skoltidning och berätta minnen och intryck från din skoltid!

3.4.1 Elevtext 1

Elevtext 1 (bilaga 2) är den av elevtexterna som av den externa bedömaren i den nationella 

utvärderingen –03 bedömdes som EUM. Elevens lärare bedömde texten som Godkänd.

3.4.2 Elevtext 2

Den andra elevtexten i min undersökning (bilaga 3) är den text som bedömts som Godkänd av 

den externa bedömaren. Elevens lärare har också bedömt texten som Godkänd.
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3.4.3 Elevtext 3

Den tredje elevtexten (bilaga 4) har bedömts som Väl godkänd av den externa bedömaren. 

Texten fick betyget Mycket väl godkänd av elevens lärare.

4 Resultat

Resultaten redovisas med varje elevtext för sig och med varje lärares betyg samt motivering 

till betyget på texten (4.1-4.3). Informanternas motiveringar till betygen uttrycktes ibland 

skriftligt och ibland muntligt, och jag har därför själv refererat deras motiveringar. Därefter 

redovisas de intervjuer om likvärdig bedömning som jag gjorde med varje informant (4.4) och 

slutligen redovisas resultatet av den enkät om gränsdragningar mellan texter som bedöms som 

Godkänt respektive inte godkänt som informanterna fyllde i (4.5).

4.1 Elevtext 1
Tabell 1 - Betyg på elevtext 1

EUM G VG MVG
Extern bed. X
Elevens lär. X
A1 X
A2 X
A3 X
B1 X
B2 X
B3 X
C1 X
C2 X
C3 X
Totalt: 2 9 0 0

Förklaring till tabellen: Extern bed. står för den externa bedömaren, och Elevens lär. står för elevens 
lärare.A1-3 är de verksamma lärarna, B1-3 är de lärarstudenter som läst kurser om betyg och 
bedömning och C1-3 är de lärarstudenter som inte läst kurser om betyg och bedömning.

4.1.1 Informant A1 – motivering till betyg G

Enligt informanten verkar eleven ha viss skrivvana och använder sig av styckeindelning, 

kanske inte korrekt men med ett försök i varje fall. Eleven har enligt informanten en antydan 

till disposition och använder sig av förklaringar och värderande ord så som ”sorgligt” och 

”roligt”. Informanten anser att eleven har för lite förklaringar till vad som skrivs i texten och 
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den skulle behöva mer bearbetning. Eleven använder ett balanserat språk men skulle 

antagligen ha kunnat prestera mer.

4.1.2 Informant A2 – motivering till betyg G

Informanten tycker att eleven använder ett enkelt språk och att texten formellt är OK. Texten 

är inte reflekterande och eleven går inte in på djupet utan förklarar dåligt. Eleven behärskar 

inte språket riktigt och har en del ”konstigheter”. Det finns en klar struktur med början och 

slut men texten är knappast en krönika.

4.1.3 Informant A3 – motivering till betyg G

Texten bedöms som Godkänd av informanten, även om det är knappt. Eleven har en hyfsad 

inledning men texten har flera syftningsfel, felaktig styckeindelning och särskrivningar. 

Informanten anser att eleven skulle behöva utveckla sina tankar mer och tycker ibland att det 

är svårt att förstå vad eleven menar.

4.1.4 Informant B1 – motivering till betyg G

B1 anser att eleven använder sig av många minnen men informanten vill ha fler reflektioner. 

Texten har en inkorrekt meningsbyggnad och styckeindelning.

4.1.5 Informant B2 – motivering till betyg G

Eleven uttrycker sina åsikter och känslor på ett spännande sätt. Texten är lätt att läsa och 

förstå, och eleven använder sig överlag av ett korrekt språk.

4.1.6 Informant B3 – motivering till betyg EUM

Enligt informanten är texten konstigt formulerad så att man som läsare har svårt att förstå. 

Eleven har fel ordval och skriver till exempel ”minst/störst” där det troligtvis ska vara 

”yngst/äldst”. Det förekommer stavfel och syftningsfel i texten. Informanten tror att eleven 

har problem med språket och att han/hon inte är svensk.
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4.1.7 Informant C1 – motivering till betyg G

Informanten anser att texten inte har några större fel, grammatiken är OK men texten är 

”fattig” i sin helhet. Texten är väldigt konkret och informanten önskar fler reflektioner. 

4.1.8 Informant C2 – motivering till betyg G

Eleven skriver med mycket talspråk och informanten tycker inte att texten känns genomtänkt. 

Informanten tycker också att det stundom är svårt att veta vad eleven syftar på i texten. 

Språket flyter på ”sådär”, eleven har problem med särskrivning och använder ett enkelt 

språkbruk.

4.1.9 Informant C3 – motivering till betyg G

Informanten anser att slutet är bra både språkligt och innehållsmässigt, men menar att texten 

endast kan förstås till fullo av någon som känner författaren. Texten är språkmässigt OK.

4.2 Elevtext 2

Tabell 2 - Betyg på elevtext 2

EUM G VG MVG
Extern bed. X
Elevens lär. X
A1 X
A2 X
A3 X
B1 X
B2 X
B3 X
C1 X
C2 X
C3 X
Totalt: 5 6 0 0

Förklaring till tabellen: Extern bed. står för den externa bedömaren, och Elevens lär. står för elevens 
lärare.A1-3 är de verksamma lärarna, B1-3 är de lärarstudenter som läst kurser om betyg och 
bedömning och C1-3 är de lärarstudenter som inte läst kurser om betyg och bedömning.
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4.2.1 Informant A1 – motivering till betyg EUM

Informanten anser att texten har ett enkelt och torftigt språk utan utveckling av 

händelseförloppet. Texten är jobbig att läsa och den som informanten fick läsa flest gånger. 

Informanten är inte säker på att eleven har svenska som modersmål. Stavningen är bra men 

det är mycket talspråk.

4.2.2 Informant A2 – motivering till betyg G

Texten är formell och stavningen är inga större problem enligt informanten, men eleven har 

problem med skiljetecken och blandar stora och små bokstäver samt har särskrivningar. 

Eleven försöker använda sig av styckeindelning. Eleven använder talspråk och upprepar sig 

samt har ingen röd tråd. Eleven har ett försök till inledning och avslutning och använder sig 

av ett enkelt språk. Eleven försöker beskriva sin situation på ett enkelt sätt.

4.2.3 Informant A3 – motivering till betyg EUM

Innehållsmässigt är texten OK, om än något svag i sin gestaltning enligt informanten. 

Däremot finns det många språkliga problem så som användning av skiljetecken, 

versaler/gemener, meningsbyggnad, användning av bisatser och särskrivningar. Informanten 

anser att för att vara en text producerad i år 9 så når den inte upp till kraven för Godkänd. 

Eleven behöver arbeta mycket med den språkliga utformningen och utveckla innehållet mer.

4.2.4 Informant B1 – motivering till betyg G

Eleven har många minnen och reflektioner. Texten saknar struktur men har en korrekt 

meningsbyggnad. Texten innehåller också en del stavfel och har en inkorrekt styckeindelning.

4.2.5 Informant B2 – motivering till betyg EUM

Texten har ofullständig meningsbyggnad och eleven använder sig av versaler mitt i meningar 

samt har flera stavfel. Informanten tycker att texten är osammanhängande och att 

reflektionerna är svåra att förstå. 
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4.2.6 Informant B3 – motivering till betyg EUM

B3 anser inte att eleven behärskar grafiska meningars början och slut. Meningarna är enkla 

och svåra att missuppfatta. Budskapet är klart. Informanten anser också att eleven har använt 

sig av många styckeindelningar och mellanslag, troligtvis för att fylla ut pappret. Informanten 

menar att eleven måste öva sig på reglerna för hur en korrekt mening byggs upp.

4.2.7 Informant C1 – motivering till betyg EUM

Informanten ser många felaktigheter i texten som är avgörande för betyget Godkänd. Texten 

innehåller särskrivningar, felaktig användning av versaler, felaktig styckeindelning och 

felaktig sifferanvändning.

4.2.8 Informant C2 – motivering till betyg G

Informanten anser att eleven har en dålig språklig förmåga. Eleven blandar gemener och 

versaler, är osäker på skiljetecken, särskriver med mera. Men samtidigt har texten en klar och 

tydlig disposition och informanten förstår tydligt vad eleven menar. C2 anser att det var bra 

av eleven att koncentrera sin krönika till högstadietiden men eleven borde ha varit mer 

”målande och känslomässigt” i sin text.

4.2.9 Informant C3 – motivering till betyg G

Det är en rak och ärligt text med en stark inledning. Texten faller dock språkligt då eleven inte 

är konsekvent med till exempel skiljetecken och versaler/gemener.
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4.3 Elevtext 3
Tabell 3 - Betyg på elevtext 3

Förklaring till tabellen: Extern bed. står för den externa bedömaren, och Elevens lär. står för elevens 
lärare.A1-3 är de verksamma lärarna, B1-3 är de lärarstudenter som läst kurser om betyg och 
bedömning och C1-3 är de lärarstudenter som inte läst kurser om betyg och bedömning.

4.3.1 Informant A1 – motivering till betyg MVG

Informanten tror att eleven tycker att det är roligt att skriva. Det finns några språkliga missar 

men inget som stör. Eleven kan dela upp texten i till en vettig text, ställer frågor, vägleder och 

handleder läsaren. Eleven använder många ord så som erfara och manisk. Informanten tycker 

att krönika är en svår genre att skriva i eftersom den knappt existerar så därför ser 

informanten lite mellan fingrarna angående genren och ger texten ett svagt MVG.

4.3.2 Informant A2 – motivering till betyg G

Texten har ett relativt bra språk och har formellt inga svårigheter. Eleven indelar texten i 

stycken men har inte utvecklat tankar vilket gör att det råder oklarheter och tankehopp. Texten 

har en inledning och vissa reflektioner samt en tänkt men oklar avslutning. Språket är 

anpassat till läsaren. Det är en tveksam krönikestil.

4.3.3 Informant A3 – motivering till betyg G

Eleven reflekterar kring sina erfarenheter och motiverar sin text. Informanten anser dock att 

texten har en hel del språkliga missar så som styckeindelning, samman- och särskrivningar 

EUM G VG MVG
Extern bed. X
Elevens lär. X
A1 X
A2 X
A3 X
B1 X
B2 X
B3 X
C1 X
C2 X
C3 X
Totalt: 1 3 5 2
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och felaktigt bruk av versaler och gemener. Eleven reflekterar på ett bra sätt, men texten blir 

lite förvirrande i det andra stycket om klassindelningarna. Informanten anser att texten ligger 

innehållsmässigt på ett VG, men de språkliga missarna gör att texten endast blir bedömd som 

Godkänd. 

4.3.4 Informant B1 – motivering till betyg VG

Eleven har använt sig av många reflektioner och är bra på att knyta ihop berättelsen, men 

använder sig av en inkorrekt styckeindelning enligt informanten.

4.3.5 Informant B2 – motivering till betyg G

Informanten anser att eleven har återkommande stavfel men ett utvecklat ordförråd. Eleven 

har också en del sammanskrivningar och använder sig av stort S i Svenska. Eleven kan 

uttrycka sina åsikter och känslor och medvetet reflektera över sina erfarenheter.

4.3.6 Informant B3 – motivering till betyg EUM

B3 tycker att texten innehåller många och långa meningar vilket gör att informanten anser att 

den stundom är svår att förstå. Siffrorna i textens andra stycke är störande och informanten 

anser att eleven bygger bisatser på bisatser. Texten är inte sammanhängande.

4.3.7 Informant C1 – motivering till betyg VG

Informanten anser att eleven uttrycker sig bra, men att han/hon har problem med stavningen 

av vissa ord. Det förekommer också särskrivningar och sammanskrivningar. 

Styckeindelningen är inte korrekt men eleven har ett bra ordförråd och uttrycker sig bra. 

4.3.8 Informant C2 – motivering till betyg VG

Eleven har en relativt god språkförmåga, använder bra meningsbyggnad och behärskar 

stavningen. Texten har också en tydlig inledning och avslutning. Däremot anser informanten 

att texten är motsägelsefull och saknar tydlig disposition, då eleven skriver om saker som inte 

presenteras och beskrivs tillräckligt. Informanten tvekar mellan betyget Godkänd och Väl 

godkänd, men beslutar sig för Väl godkänd på grund av avslutningens disposition.
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4.3.9 Informant C3 – motivering till betyg VG

Betyget bygger på att informanten anser att eleven använt språket på ett bra sätt. Eleven kan 

beskriva och motivera på ett nyanserat sätt och knyter ihop inledningen med avslutningen. 

Texten når inte upp till ett MVG på grund av en del formella brister och mindre relevanta 

stycken.

4.4 Intervjuer kring betyg och bedömning

4.4.1 Intervju med informant A1

Informanten tror inte att det råder likvärdig bedömning, varken nationellt i landet eller lokalt 

på skolan eller i kommunen. A1 menar att intentionen finns till likvärdiga betyg och 

bedömningar, men det fungerar inte i praktiken – bedömningen blir subjektiv. 

    För att främja likvärdig bedömning vill A1 ha mer kvantitativa mål, som tydligt säger exakt 

vad man ska ha gjort och skrivit. I år 5 bör det vara exakta mål som säger vad eleven ska ha 

gjort innan han/hon går vidare till nästa stadium. Informanten vill ha en mer central styrning 

och menar att kriterierna idag är diffusa och att de lokala målen är ett misstag som endast gör 

de nationella kriterierna ännu ”luddigare”.

    Möjligheten till kompetensutveckling på informantens skola är stor och fortbildning på 

skolan fungerar väldigt bra enligt informanten. 

4.4.2 Intervju med informant A2

A2 tror inte det råder likvärdig bedömning, varken nationellt eller lokalt. En del elevtexter 

granskas gemensamt av lärarna på skolan, vissa hjälps åt och byter texter. Men informanten 

har uppmärksammat att en del lärare har satt höga betyg på klasser som informanten själv inte 

anser har så pass höga kunskaper att de skulle ”förtjäna” det betyg de får. 

    För att främja likvärdig bedömning önskar A2 mer extra material från Skolverket med 

bland annat fler exempel på betygsatta elevtexter, särskilt av tveksamma texter. Informanten 

anser också att skolledningen har det yttersta ansvaret och borde ta tag i problemet. Skolan 

som informanten jobbar på har gjort bedömningar gemensamt med andra skolor, men det 

krävs mer dialog mellan lärare för att främja likvärdig bedömning enligt informanten.
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    Informanten vill inte ha tydligare kriterier, utan tycker att de som finns är bra. Informanten 

anser att kriterierna är väldigt subjektiva, men det är viktigt att vi har kvalitativa kriterier 

istället för kvantitativa. 

    Kompetensutvecklingen sker både på lärares och på skollednings initiativ. 

Kompetensutvecklingen i frågorna betyg och bedömning på informantens skola sker på 

studiedagar, då det till exempel sker gemensamma bedömningar med andra skolor. I höst 

(-05) ska ämnesföreträdarna åka till Uppsala angående just dessa frågor för att sen 

vidarebefordra vad som diskuterats till lärarna på skolan. Lärarna på skolan har 

ämneskonferenser en gång per vecka, där de diskuterar allmänna frågor och har möjlighet att 

ta upp dessa problem. Informanten menar att i början av terminerna finns viljan att arbeta med 

frågor om till exempel betyg och bedömning, men det ”trillar bort” när terminen har kört 

igång och lärare och skolledning har annat att tänka på. 

4.4.3 Intervju med informant A3

Informant A3 tror inte att det råder likvärdig bedömning och tror att det skulle bli svårt att 

någonsin nå dit. I bästa fall tror informanten att det finns möjlighet att nå likvärdig bedömning 

lokalt på skolan, eventuellt i kommunen, genom kollegiala samtal och utbyten av till exempel 

elevtexter för bedömningar. 

    A3 vill ha tydligare kriterier, men inte kvantitativa sådana. Betygskriterierna borde i högre 

grad utveckla hur kvaliteterna för de olika betygsstegen ska se ut istället.

    På skolan där A3 är verksam finns det möjligheter till kompetensutveckling i frågor om 

likvärdig bedömning, men intresset är inte så stort bland lärarna. Ibland diskuteras problemen 

på ämneskonferenser. När kompetensutveckling sker är det ofta på skolledningens initiativ. 

4.4.4 Intervju med informant B1

Informant B1 tror inte att det råder likvärdig bedömning, varken lokalt eller nationellt och 

grundar det på erfarenheter från sin egen skoltid samt forskningsresultat som informanten 

tagit del av. 

    För att främja likvärdig bedömning anser informanten att lärare behöver studera kriterierna 

noggrannare och få fortbildning i kriterietolkning. Dessutom anser informanten att lärare i 

större utsträckning bör rådfråga andra lärare vid bedömning. 

    Informanten skulle vilja ha tydligare kriterier och informanten skulle också vilja ha fler 

kvantitativa mål som säger exakt vad eleven ska ha gjort för att få ett visst betyg. 
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4.4.5 Intervju med informant B2

Informanten tror inte att det råder likvärdig bedömning, varken lokalt eller nationellt. 

    För att främja likvärdig bedömning tror informanten att det behövs mer 

kompetensutveckling, fler dialoger och diskussioner samt tydligare kriterier. Kriterierna 

behöver ha mer kvantitativa mål som säger exakt vad eleven ska göra för att få ett visst betyg. 

4.4.6 Intervju med informant B3

Informanten tror inte att det råder likvärdig bedömning, varken lokalt eller nationellt. För att 

främja den likvärdiga bedömningen anser informanten att lärare måste titta på kriterierna och 

bedöma elevtexter efter dem. Informanten hänvisar till kursplanen i svenska och menar att det 

står som mål att uppnå redan i slutet av det femte läsåret, att eleven ska ”kunna tillämpa de 

vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för stavning samt kunna 

använda ordlista”, och att de vidare kriterierna sen bygger på dem. 

    Informanten vill inte ha tydligare kriterier, utan anser att de är ”kristallklara”. Informanten 

menar att det inte lämnas mycket över till tolkning utan vad som krävs är att det tydligare 

framkommer att de måste följas. Informanten vill inte ha kvantitativa mål, utan menar att det 

måste vara kvalitet. 

    Informanten vill också poängtera den vikt som svenskämnet har inom grundskolan, 1490 

timmar av 6665 timmar sammanlagt, och att kraven på elevtexter därför inte kan vara för låga.

4.4.7 Intervju med informant C1

Liksom de tidigare informanterna tror inte C1 att det råder likvärdig bedömning, varken på 

lokal eller nationell nivå och grundar dessa påstående på egna erfarenheter från skolgång och 

verksamhetsförlagd utbildning. C1 anser att bedömningen varierar starkt från lärare till lärare 

och skola till skola.

    Informanten anser att betygsättning borde förekomma i lärarutbildningen. I informantens 

utbildning ingår inga kurser som handlar om betyg eller bedömning och informanten tycker 

att det borde finnas i ämnesinriktningarna. 
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    C1 tycker inte att betygskriterierna i kursplanen är tydliga, de skulle behöva utvecklas. Men 

C1 vill inte ha några kvantitativa kriterier eftersom informanten då tror att bedömningen 

skulle utifrån en mall och inte utifrån individens kvalitativa kunskap.

4.4.8 Intervju med informant C2

Informant C2 tror inte att det råder likvärdig bedömning och menar att för att vi ska nå 

likvärdig bedömning måste vi ha tydligare kriterier. C2 vill dock inte ha några kvantitativa 

kriterier, eftersom det skulle skapa en massa ”måsten” för eleverna. C2 tycker att arbetslag i 

större grad bör hjälpas åt för att nå likvärdig bedömning på skolan.

4.4.9 Intervju med informant C3

Precis som övriga tror inte C3 att det råder likvärdiga bedömningar. C3 önskar fler externa 

bedömningar av utomstående och tydligare kriterier i kursplanen angående språk och innehåll 

i texter för de olika betygen. 

4.5 Resultat av enkät
Syftet med mitt arbete är att se om det råder likvärdig bedömning. Det är variationen i 

betygen och varje informants betyg på respektive text som är intressant i undersökningen, inte 

ett medelbetyg eller ett generellt betyg på respektive text. Därför är också sammanställningen 

av enkätundersökningen (bilaga 1) gjord efter varje informants svar. Därefter görs en 

sammanställning över alla informanters svar och reflektioner över de tre viktigaste respektive 

minst viktiga kriterierna vid bedömningen av en text, när texten ska bedömas som Godkänd 

eller inte godkänd.



32

Tabell 4 - De tre viktigaste kriterierna

Informant De tre viktigaste kriterierna
A1 Relevant innehåll, röd tråd, skriftspråk/talspråk
A2 Hur eleven följt instruktionerna, självbärande text, helhetsbedömning
A3 Hur eleven följt instruktionerna, röd tråd, helhetsbedömning
B1 Hur eleven följt instruktionerna, helhetsbedömning, meningsbyggnad
B2 Hur eleven följt instruktionerna, helhetsbedömning, stavning
B3 Röd tråd, självbärande text, helhetsbedömning
C1 Skriftspråk/talspråk, meningsbyggnad, stavning
C2 Relevant innehåll, röd tråd, stavning
C3 Relevant innehåll, röd tråd, meningsbyggnad

Förklaring till tabellen: A1-3 är de verksamma lärarna, B1-3 är de lärarstudenter som läst kurser om 
betyg och bedömning och C1-3 är de lärarstudenter som inte läst kurser om betyg och bedömning. 
Kriterierna är presenterade i den ordning som de kommer på enkäten.

Bland de tre viktigaste kriterierna var spridningen i svaren från de olika informanterna rätt 

stor. De tre kriterier som, sammanställt över alla informanters svar, ansågs vara viktigast i 

bedömningen av en text, när texten skulle bedömas som Godkänd eller inte godkänd var:

 hur eleven följt instruktionerna

 röd tråd

 helhetsbedömning

Tabell 5 - De tre minst viktiga kriterierna

Informant De tre minst viktiga kriterierna
A1 Retoriska grepp, källanvändning, omfång
A2 Retoriska grepp, källanvändning, omfång
A3 Retoriska grepp, källanvändning, omfång
B1 Retoriska grepp, källanvändning, omfång
B2 Inledning och avslutning, röd tråd, ordval
B3 Retoriska grepp, källanvändning, omfång
C1 Retoriska grepp, källanvändning, omfång
C2 Retoriska grepp, källanvändning, styckeindelning
C3 Källanvändning, omfång, styckeindelning

Förklaring till tabellen: A1-3 är de verksamma lärarna, B1-3 är de lärarstudenter som läst kurser om betyg och 
bedömning och C1-3 är de lärarstudenter som inte läst kurser om betyg och bedömning. Kriterierna är 
presenterade i den ordning som de kommer på enkäten.

Informanterna var i större utsträckning överens om vilka kriterier som är minst viktiga vid 

bedömningen av en text än vilka kriterier som var mest viktiga. En stor majoritet av 
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informanterna ansåg att retoriska grepp, källanvändning och omfång är det som är minst 

viktigt, och endast ett par informanter avvek från det mönstret. De minst viktiga kriterierna, 

sammanställt av alla informanters svar, var:

 retoriska grepp 

 källanvändning

 omfång

5 Diskussion
Bland urvalet av lärare i den aktuella kommunen fanns det ingen likvärdig bedömning av 

elevtexter i år 9, inte heller bland lärarstudenterna vid Växjö universitet. Precis som tidigare 

undersökningar visat så kan bedömningen variera starkt mellan olika bedömare. Jag börjar nu 

med att diskutera informanternas motiveringar till betygen på elevtexterna i relation till 

kursplanens kriterier (se 2.3.3) under 5.1 för att därefter diskutera problemet med den 

likvärdiga bedömningen och hur vi eventuellt kan nå en lösning på problemet (5.2-5.8).

5.1 Elevtexterna
Elevtext 1 var den text som bedömarna i högsta grad var överens om och texten fick 9 

Godkänd och 2 EUM. Majoriteten av lärarna var alltså inte överens med den externa 

bedömaren (från Elmeroths undersökning 2005) som var en av de som bedömde texten som 

EUM. Informanterna har också bedömt texten korrekt utifrån de kriterier som finns i 

kursplanen, då alla som satt betyget G verkar ha förstått innehållet och tyckt att eleven (till 

viss del) följt skriftspråkets normer. Informant B3 däremot, menade sig inte förstå texten 

vilket är ett krav för att texten ska bli godkänd enligt betygskriterierna i kursplanen.

    Även vid bedömningen av elevtext 2 motiverade informanterna sina bedömningar i relation 

till kursplanen. De informanter som bedömde texten som EUM menade att eleven inte 

tillämpar skriftspråkets normer och/eller att innehållet inte framgår tydligt. De informanter 

som bedömde texten som Godkänd motiverade det med att innehållet framgår trots att eleven 

har vissa problem med att tillämpa skriftspråkets normer. 

    Elevtext 3 är den text som fick störst spridning i bedömningarna av informanterna. Betyget 

varierade från EUM upp till MVG. VG var det betyg som texten fick av flest bedömare, 

därefter G, sedan MVG och slutligen ett EUM. Informanten som satte betyget EUM, B3, 

menade att texten är svår att förstå, det vill säga att innehållet inte framgår tydligt och att 
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texten inte följer skriftspråkets normer. Det är ett krav för Godkänd och därmed har B3 

motiverat sitt betyg utifrån kursplanen. Den informant som satte betyget MVG motiverade det 

med att eleven följer språkbrukets normer och väglett och handlett läsaren. Informanten 

verkar tycka att eleven uttrycker sig säkert och välformulerat, vilket också är ett av kriterierna 

för MVG. 

    De informanter som satt betyget G på texten (A2, A3 och B2) motiverade det med att 

eleven reflekterar och att till viss del tillämpar skriftspråkets normer, men eftersom en del 

oklarheter råder både innehållsmässigt och språkligt så blev betyget inte högre. 

    En majoritet av informanterna satte betyget VG (fyra i min undersökning plus den externa 

bedömaren) på texten. Detta motiverades främst med elevens språkliga förmåga och förmåga 

att reflektera. Samtidigt var det elevens språkliga och reflekterande förmåga som gjorde att 

texten inte bedömdes högre än VG. 

    Informanternas ordval vid motiveringarna till bedömningarna innehöll en del vaga 

formuleringar. Att texten har ett balanserat språk, en del konstigheter, är jobbig, ärlig, svag i 

sin gestaltning, vettig och att eleven har spännande åsikter är några av de formuleringar som 

motiveringarna innehöll. Dessa beskrivningar av texterna är väldigt vaga och subjektiva i sina 

betydelser. Vad är en spännande åsikt eller en konstig text? Vad är en relativt fattig eller rak 

och ärlig text? En vokabulär att använda vid bedömningar av elevtexter är nödvändigt för att 

tydliggöra lärares motiveringar av bedömningar och för att tydliggöra kvaliteten av texter.

5.2 Att bedöma elevens förmåga – en subjektiv bedömning 
Det är utifrån informanternas vaga och subjektiva formuleringar av motiveringarna till 

bedömningarna av texterna som jag vågar påstå att betygsättningen av elevtexterna i hög grad 

har stöd i kursplanen, även i de fall då betygen varierar och ibland varierar mycket. 

Kursplanen skriver att det är elevens förmåga att utföra vissa saker (se 2.4.3) som ska ligga 

till grund för bedömningen, men inte till vilken grad denna förmåga ska behärskas, utan detta 

blir en subjektiv bedömning utifrån läraren. Om du själv som lärare ska avgöra var gränserna 

för dessa olika förmågor går så blir betyget givetvis relativt i förhållandet eleverna emellan. 

Om kursplanen inte beskriver var gränserna går, så borde ju rimligen lärarna anse att det som 

är bra är det som är bra i förhållande till övriga elever i klassen och i förhållande till de 

kunskaper läraren själv har. Det leder givetvis till en relativ bedömning, en subjektiv 

bedömning i klassrummet som inte kan leda till nationell likvärdighet.

    Det står i kursplanen att ett av målen i år 9 är att eleven ska kunna skriva texter där 

”innehållet framgår tydligt”. Även detta är en subjektiv upplevelse. Informant B3 menade att 
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elevtext 3 ”stundom är svår att förstå”, vilket givetvis rättfärdigar och motiverar varför 

betyget EUM sattes, medan informant A1, som satte betyget MVG på samma text, verkar 

förstå vad eleven menar. Kursplanens utformning leder till en subjektiv bedömning av 

elevernas prestationer, vilket inte kan leda till en nationellt likvärdig bedömning.

    Östlund-Stjärnegårdhs undersöknings första del (se 2.1.1 och Östlund-Sjärnegårdh 

1999:4ff) visar att problemet med likvärdig bedömning inte är att lärare betygsätter olika

saker, utan det är hur lärarna betygsätter samma saker som är problemet. Både länsgruppen 

och riksgruppen hos Östlund-Stjärnegårdh var överens om vilka kriterier som var 

viktigast/minst viktiga, och samma kriterieförhållande visades i min egen undersökning (se 

5.5). Ändå blir bedömningen olikvärdig i klassrummen. Om två lärare tittar på samma sak i 

texten, låt säga att det är den röda tråden, men ändå bedömer texten olika, så måste 

betygskriteriet preciseras. Hur pass väl måste den röda tråden följas för att man ska få ett VG? 

    Alltså drar jag slutsatsen att även om lärare till stor del är överens om vad som är viktigt 

och mindre viktigt att bedöma, så är acceptansnivån hos varje lärare olika. En del lärare 

menar att eleven måste helt och fullt följa instruktionerna, medan andra lärare menar att det 

kan ske med vissa avvikelser. Kursplanerna ger endast utrymme för en subjektiv bedömning, 

medan nationellt likvärdiga bedömningar kräver objektiva bedömningar. 

5.3 Kollegiala samtal för objektiva bedömningar?
Min undersökning visade också större skillnader i bedömningen än Öslund-Stjärnegårdhs 

(1999) undersökning, där bedömningen av texterna varierade med högst en betygsgrad (se 

2.1.1 och Östlund-Sjärnegårdh 1999:25ff). I hennes undersökning bedömde lärarna texterna i 

grupper med fyra lärare i varje grupp. En sådan bedömning, där lärarna för en diskussion i 

samband med bedömningen, kan tänkas leda till en mer samstämmig bedömning, vilket i så 

fall kan vara förklaringen till mindre skillnader i bedömningarna hos Östlund-Stjärnegårdh än 

i min undersökning. Men i klassrummet på skolorna sker bedömningar ofta inte i grupp, och 

det individuella och subjektiva blir då avgörande. Informanterna A2, A3, B1, B2, C2 och C3 

utryckte en önskan om fler kollegiala samtal och gemensamma bedömningar samt externa 

bedömningar (C3), men eftersom det i praktiken är orimligt att all bedömning ska ske 

gemensamt med andra lärare eller externa bedömare så kommer majoriteten av 

bedömningarna ändå att bli subjektiva. Jag tror att kollegiala samtal och bedömningar, så som 

de presenteras av  till exempel Carlgren (2002) och av författarna till Kompetensutveckling av 
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lärare om bedömning och betygssättning (2004), kan belysa ett problem som finns, men i den 

slutliga bedömningen är det ändå läraren själv som sätter betyg efter en subjektiv bedömning. 

5.4 Den professionella läraren
Författarna till Nationella kvalitetsgranskningar 2000 menar att det kan finnas två anledningar 

till att vi inte har likvärdig bedömning. Antingen har lärarna inte fått tillräckligt med 

kompetensutveckling eller så har många lärare inte accepterat kraven på ett professionellt 

förhållningssätt (se 2.3.1 och Nationella kvalitetsgranskningar 2000 2000:149). Jag tror att 

genom kompetensutveckling av lärare i betygs- och bedömningsfrågor så belyser vi åter igen 

problemet, vilket i sig är väldigt bra, men det stoppar inte den subjektiva bedömningen. Ett 

professionellt förhållningssätt hos lärare innebär för mig en vilja och en förmåga att göra 

objektiva och likvärdiga bedömningar. Det är något som kursplanernas vaga formuleringar 

och verkligheten inte ger möjlighet till. Jag tror att Kroksmark (2002) kan ha rätt när han 

menar att problemet inte ligger hos lärare, skolor eller rektorer, utan i kursplanerna. 

    Genom det påståendet fråntar jag inte rektorers, lärares, rektors- och lärarutbildningarnas 

ansvar. Dessa ämbeten och institutioner har fortfarande ett ansvar att belysa problemet och 

arbeta mot en lösning. Att lärarutbildningen i Växjö ännu inte har några obligatoriska kurser 

om betyg och bedömning är en stor brist, och inte nog med att det inte finns några 

obligatoriska kurser utan dessutom är den enda valbara kursen placerad mitt under den tid då 

de flesta studenterna skriver examensarbete. Idag läser alla lärarstudenter, från förskolelärare 

till gymnasielärare, samma program, men en viss uppdelning måste komma till stånd där 

kurser om betyg och bedömning prioriteras för studenter som ska bli lärare i år 4-9 och 

gymnasieskolan samtidigt som förskolepedagogik prioriteras för studenter som ska bli lärare i 

de lägre åldrarna. Under hösten –01 läste alla blivande lärare på den nya lärarutbildningen vid 

Växjö universitet om hållbar utveckling i Allmänt utbildningsområde I, där mycket tid lades 

på bland annat konsten att bygga bilar av mjölkpaket och arrangera trädtipspromenader, 

färdigheter som helt säkert är bra att ha men enligt mig borde prioriteras efter betygs- och 

bedömningskurser för lärare för de högre åldrarna. 

    Det kollegiala samtalet, både för verksamma lärare och lärarstudenter, har en stor 

betydelse, inte för att vi ska förstå hur vi ska nå likvärdig bedömning med de medel vi har 

idag, utan för att vi tillsammans ska försöka nå en lösning på problemet, ett utvecklande av ett 

system som uppenbarligen inte fungerar idag. 
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5.5 Subjektivt/objektivt, kvalitativt/kvantitativt?
Objektivitet i förhållande till likvärdig bedömning handlar inte om att formulera sakkunskaps-

prov där det endast kan finnas rätt eller fel svar. I fall med sakkunskaps-prov handlar det om 

objektiva prov, medan objektiv bedömning, enligt mig, handlar om att alla bedömare ska ha 

samma nivå att bedöma efter vid sin bedömning. Bedömningen ska alltså inte vara styrd av 

subjektiva faktorer, varken från läraren själv (då menar jag att läraren sätter bedömningen i 

relation till sig själv eller till tidigare erfarenheter) eller från eleven (att bedömningen av 

prestationer härstammar från eleven i sig och inte den text som eleven producerat). 

    Kvalitativa bedömningar kan inte vara subjektiva om de ska leda till nationellt likvärdiga 

betyg. Alltså måste bedömningarna ske på objektiv grund. 

    En fråga är om ett utvecklande av kursplanerna skulle leda till att vi får fler kvantitativa 

mål istället för kvalitativa. Många av informanterna uttryckte en önskan om fler kvantitativa 

mål, medan andra, till exempel informant A2, menade att dagens betygskriterier är väldigt 

subjektiva men uttryckte inte en önskan om tydligare kriterier eftersom det är viktigt att vi har

kvalitativa kriterier istället för kvantitativa (se 4.4.2). Jag tror att många delar informantens 

uppfattning, men begreppen behöver redas ut: Subjektiva kriterier är inte detsamma som 

kvalitativa kriterier, och objektiva kriterier är inte detsamma som kvantitativa kriterier, enligt 

mig. 

    Vi får inte läsa informanternas önskan som att de vill ha fler regler som säger ”du måste 

skriva tre texter för att bli godkänd”, utan givetvis måste kvaliteten följa med. Men den 

subjektiva bedömningen får inte vara exklusiv i bedömningsfrågan. Det måste ställas 

objektiva kriterier på texter som visar var gränserna går för de olika betygen. Mitt syfte med 

detta arbete är inte att formulera nya betygskriterier, men ett mer objektivt kriterium skulle 

kunna vara att ”eleven ska kunna producera texter med korrekt användning av 

versaler/gemener och korrekt meningsbyggnad” istället för ”eleven ska tillämpa skriftspråkets 

normer” (kursplanen i svenska för år 9). Ett sådant krav hämmar inte den kvalitativa aspekten, 

men ger utrymme för en mer objektiv bedömning av texten även om det inte är fullt objektivt. 

Det hjälper inte heller att precisera kriterier i den lokala arbetsplanen, eftersom dessa trots allt 

ser olika ut från skola till skola. Vad texten ska innehålla behöver inte preciseras, utan enbart 

grunden för var gränserna i bedömningen går. Att ”tillämpa skriftspråkets normer” 

(kursplanen i svenska för år 9) som det står i kursplanen ger utrymme för en alldeles för 

subjektiv bedömning. 

    Det är svårare med det andra kravet som står i kursplanen i svenska, att innehållet ska 

framgå tydligt (kursplanen i svenska för år 9). En gradering av denna tydlighet kan aldrig bli 
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objektiv, men tydlighet måste givetvis ändå ställas som krav på texter som inte är poesi. Alltså 

måste vi förena den subjektiva bedömningen med den objektiva, och på så sätt komma så nära 

en likvärdig bedömning som det är möjligt.

    Vidare står det i den aktuella kursplanen för svenska i år 9 att bedömningen ska gälla 

elevens förmåga till olika saker. Denna förmåga måste också preciseras för att nå målet om en 

likvärdig bedömning. Till vilken grad ska eleven medvetet reflektera över erfarenheter för att 

bli godkänd? Räcker det med att eleven i text formulerar något i stil med ”när jag var 6 år 

gammal ramlade jag av min häst och bröt benet. Därför haltar jag idag.”? 

    Det krävs alltså fler preciseringar i kursplanen, men inte sådana som leder till kvantitativa 

aspekter på bedömningen. Det krävs kvalitativa mål och kriterier som skapar förutsättningar 

för objektiva bedömningar.

    

5.6 Bedömningen i förhållande med lärarutbildningens kurser
Den grupp av informanterna som läst kurser om betyg och bedömning (B1-3) var inte mer 

enhetliga i sin bedömning än de andra informantgrupperna. Snarare tvärt om, då den mest 

enhetliga gruppen i undersökningen var de lärarstudenter som inte läst kurser om betyg och 

bedömning. Dessa informanter var enhetliga i alla betyg förutom i betyget av elevtext 2, där 

C1 satte betyget EUM medan C2 och C3 satte betyget G. 

    Som jag har påpekat så är bedömningen i högsta grad subjektiv, och även om kurser om 

betyg och bedömning inte har lett till mer likvärdiga betyg i denna undersökning så förutsätter 

och tror jag att kursen synliggjort problemet vilket ger möjlighet till en förändring och ett 

aktivt arbetande mot en likvärdig bedömning. Kurser i betyg och bedömning belyser återigen 

problemet, men de levererar inte någon slutgiltig lösning.

5.7 Slutsats

Syftet var att studera ifall det ges likvärdig bedömning av elevtexter i år 9 bland ett urval av 

lärare och lärarstuderande. Det gör det inte och jag ser inga möjligheter till att nå en likvärdig 

bedömning av elevtexter med de kursplaner som vi har att tillgå idag. Varken det stödmaterial 

som utformats av Skolverket, engagerade rektorer och lärare eller innehållet av kurser i 

lärarutbildningen kommer att leda till att vi får likvärdig bedömning. Vad dessa gör idag är 

istället att belysa problemet och vi behöver dem fortfarande för att aktivt arbeta mot en 

lösning av problemet. Därför måste vi ha mycket material från Skolverket, engagerade 

rektorer och lärare samt kurser i lärarutbildningen som behandlar dessa frågor. Dessa är inte 
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att underskatta, men vi kan inte förvänta oss att genom dem nå ett fungerande system idag, 

utan det är genom vår polylog (se 2.3.2) som vi kan nå en förändring till ett annat, mer 

effektivt system. Vi kan alltså inte genom polylog nå en likvärdig bedömning med de resurser 

vi har idag, men vi kan genom en polylog gemensamt utveckla nya resurser att tillgå för att nå 

en så likvärdig bedömning som möjligt.

    Syftet var också att se om det var någon skillnad i bedömningssättet mellan de tre grupper 

av informanter som jag använt. Det var stor skillnad, men inte mellan grupperna utan mellan 

varje informant i undersökningen. Valet av kurser inom lärarutbildningen har inte påverkat 

den likvärdiga bedömningen, även om jag tror att de behövs för att belysa ett problem som 

existerar. 
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Bilaga 1 - Enkät 

Gränsdragning mellan texter som blir godkända och texter som inte blir godkända

1. Gör en ring runt de 3 kriterier som du anser vara viktigast vid bedömningen av en 
elevtext, när du ska bedöma om texten är Godkänd eller ej har uppnått målen

2. Stryk under de 3 kriterier som du anser vara minst viktiga när du ska bedöma en 
elevtext som ligger på gränsen mellan att inte bli godkänd och Godkänd

Inledning och avslutning Helhetsbedömning

Hur eleven följt instruktionerna Meningsbyggnad

Relevant innehåll Retoriska grepp

Röd tråd Funktion i den ang. situationen

Ordval Källanvändning

Skriftspråk/talspråk Stavning

Självbärande text Omfång

Övergångar Styckeindelning
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Bilaga 2 - Elevtext 1

Mina skolår

Jag skall nu berätta om mina skolår som jag har upplevt:

De första dagarna i skolan kändes väldigt pinsamt. Jag vågade inte säga ett knyst till lärarna 
eller eleverna, men det var några från skolan innan som också hade börjat i samma klass som 
mig.

Tiden gick och man började vänja sig tillslut. Det enda negativa jag tänkte på var att få vara 
minst på skolan. När man går i femman är man störst, efter|som att det inte finns årsklasser 
som är större än femman.

Alla bara lekte och hade roligt och tog inte skolan på allvar, utan som hyckleri. Det var ju 
klart att man tänkte på proven och läxorna, men inte hur man skulle vara mot eleverna och 
lärarna.

Det förekom bråk, men det varade inte länge förränn lärarna tog deras öron och skickade dem 
upp till rektorn. Det går inte att beksriva hur roligt det var att gå i mellanstadiet.

De sista två åren har varit otroligt stres|sande med att få bra betyg. Det har också varit hårdare 
krav på eleverna. Man är tvungen att läsa på läxorna och träna längre till proven än vad jag 
gjorde förut.

Nu går jag i nian och snart skall lämna Öknervägsskolan. Det känns både sorgligt och roligt. 
Det sorgliga är att få lämna alla kamraterna som jag har varit med under nästan fyra år. Den 
klass jag går i nu känns mer som en familj man har känt jätte länge. Jag kommer aldrig att 
glömma de roliga stunderna som jag har haft tillsammans med mina kompisar. Det roliga är 
att få börja gymnasiet. Där träffar man på nya kom|pisar och börjar om från första början igen.

Jag har aldrig varit så nöjd med något hela mitt liv och jag kommer inte att glömma de här 
åren så länge jag lever.
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Bilaga 3 - Elevtext 2

Mina skolår!
Detta handlar om min tid på Högstadiet.

Jag har alltid varit lite mobbad. Så när Jag skulle börja högstadiet. Fick jag för hoppningar om 
att få Nya vänner. Så när jag börjar högstadiet fick jag 5 nya kompisar. Det var jättekul.

Men så efter ett tag blev jag ovän med 2 st. Så då hade Jag bara 3 nya vänner, en gammal från 
mellan stadiet. Det är de 4 kompisarna och jag som hållt i hop hela högstadiet. Vi har 
nämligen inte hittat flera som vill vara vänner med oss. För redan i början på 7:an så tog hela 
skolan avstånd från oss och började Mobba oss.
Detta har fortsatt hela 7:an 8an 9:an och det har varit väldigt jobbigt. för under tiden har jag 
haft det svårt hemma.

jag har två små bröder och en av de har börjat skolan och han tycker det är jätte kul och har 
många vänner. jag blir så avund sjuk på att han har fler vänner än mig.

När jag kom till Berga skrev jag som en kråka, var väldigt dålig på Matte mm. Detta + 
problem hemma + Mobbing var en väldigt dålig kombination.

Men det har ändå gått ganska bra för mig för Jag har haft elev assistenter som hjälpt mig 7:an, 
8:an + Ht 9:an men inte nu längre. Nu ska jag klara mig själv. Fastän rektorn sagt till min 
mamma att jag ska få hjälp. Men det händer inget. Det är ingen på skolan som bryr sig.
Varför är det så? När jag får barn och de ska börja skolan ska de inte börja här, det är en sak 
som är säker. Detta är till 100 % sant om ni undrar.

Slut!
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Bilaga 4 - Elevtext 3

Mina skolår.
Jag har gått i skolan i snart 9 år eller 10 år om man räknar med lekis. Om nu lekis kan räknas 
som en skola. Vi gjorde i stort sätt 2 mattetal på ett år och som namnet antyder så ängnade vi 
oss åt lek. Det kan vara en av anledningarna till att jag, när jag tänker tillbaka på skolan, har 
föredragit lekis och högstadiet. Lågstadiet tyckte jag inte så värst mycket om, eller om jag ska 
vara totalt ärlig så kommer jag inte ihåg så mycket från den tiden.
Under hela min skoltid har jag varit utsatt för olika skolexpriment. Jag och min klass var den 
näst sista års|kursen som gick på lekis, vi var den sista klassen som gick i en 1-2:a. Vi var med 
när de införde 0-3:a, sen gick vi i en 4-6:a, 5-6:a och slutligen gick jag i en 0-6:a där det var 
samma princip som i en 0-3:a. Man delar upp alla elever i skolan på tre klasser och tränger in 
dem i ett klassrum som är byggt för max 15 personer när de är 33 stycken. En bidragande 
orsak till att jag hatar låg och mellanstadiet.
Vilket i sig är väldigt konstigt. För egentligennborde jag hata högstadiet mer än något annat. 
Första dagen var den värsta i hela mitt liv. Jag grät störtfloder när jag kom hem och bedyrade 
för min mamma att jag aldrig, aldrig skulle tillbaka dit. Jag var livrädd för min klass i nästan 
ett helt år. Jag bet maniskt på mina naglar, de var aldrig längre än 2 millimeter Jag gnisslade 
tänder och sov dåligt. Men skräcken och nervositeten i 7:an byttes mot glädje och längtan i 
8:an.
Jag tror att det beror mest på att andra året hade jag vänner, jag kände till skolan och framför 
allt, jag skulle få betyg. Det är orsaken till att jag älskar högstadiet men hatar låg och 
mellanstadiet. För på högstadiet fick jag en chans att göra det jag tycker bäst om, och är bäst 
på. Att studera. Att komma till högstadiet var, för mig, som att komma till paradiset.
Varför hatar jag låg och mellanstadiet då?
För att det bara är ett stort slöseri med barns tid. I alla fall i Grunneby-kvarn. De hade i stort 
sätt ingen bra utlärningspedagogik överhuvudtaget. Matten var ett skämt och så det minsta 
avdem. Undervisning i Svenska existerade knappt. Bara det att man får lära sig läsa och skriva 
i årskurs 1-3. Sen fanns det inte ens på schemat. Engelskan får godkänt men den var lite 
oorganiserad. So, No och resten av alla ämnen vi skulle ha, hade vi inte.
Men det var inte bara det som var dåligt. Eleverna var inte direkt snälla vilket jag fick erfara i 
5:e klass då jag blev mobbad och utfryst av mina 3 bästa och enda vänner och läraren gjorde 
ingenting åt det. Den dag jag slutade 6:an var en dag med blandade känslor. Hat och lättnad 
över att slippa den skolan, oro och glädje över att få börja på en ny skola.
Man säger alltid att historien upprepar sig, och det kanske den gör. Vad vet jag. Men mina 
naglar och tänder hoppas nog att den inte gör det. Men det gör jag. För om jag får lika bra 
lärare igen, och får lära mig lika mycket igen, så kan jag gärna offra lite naglar och tänder. För 
man lär för livet inte för skolan.


