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ABSTRAKT 
I det svenska utbildningssystemet ges inte elever tillträde till ett nationellt 

gymnasieprogram om de inte har minst betyget godkänd i kärnämnena svenska, 

svenska som andraspråk, engelska och matematik. Denna bestämmelse gör 

betygsättning svårt för lärare särskilt avseende elever i behov av särskilt stöd. Genom 

att sätta ett icke-godkänt betyg kan lärare stänga dörren till fortsatta gymnasiestudier. 

 

Denna rapport beskriver en studie gjord med en narrativ metod. Sju lärare som 

undervisar i de ovan nämnda ämnena har berättat om sina erfarenheter av 

dokumentation, bedömning och betygsättning. Deras berättelser har därefter bildat en 

berättelse som analyserats i två steg. I det första gjordes en deskriptiv analys och i 

det andra en narrativ analys. 

 

Den första analysen ger en bild av lärarnas olika strategier för att omsätta 

styrdokumenten i det praktiska arbetet med att dokumentera, bedöma och betygsätta 

elever. Den narrativa analysen visar vilka implikationer detta arbete har på 

undervisning. Ibland ger styrdokumenten tydliga riktlinjer för arbetet, men emellanåt 

kan styrdokumenten svårligen omsättas i en fungerande praktik. 

 

På formuleringsarenan, där styrdokument arbetas fram, utgör tankar om mänskliga 

värden, politiska idéer, vetenskaplig forskning och utbildningstraditioner grunden. På 

realiseringsarenan ska visionerna formulerade i dokumenten omsättas till en 

fungerande praktik i det vardagliga arbetet. Det kan ibland vara svårt.  
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1 INLEDNING 

Efter att ha arbetat drygt tio år som lärare tror jag mig börja förstå den läroplan som 

styr mitt arbete, nämligen Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1994). Denna 

förståelse innebär bland annat en insikt om olika kunskapsformer, kunskapskvaliteter 

och bedömning av dessa. Jag ser mitt arbete som utmanande, intressant, spännande 

och roligt. Dock har jag emellanåt upplevt det som svårt. En av de svåraste 

uppgifterna har varit att sätta betyg, särskilt de slutbetyg, som innebär att eleven inte 

ges tillträde till ett nationellt gymnasieprogram. För dessa elever är betygen 

avgörande för fortsatta studier. Ofta är dessa elever dessutom dåligt rustade att 

hantera besvikelser och motgångar.  
 

Varje gång jag satt och läste mina elevers arbeten, läste mina egna anteckningar, låg 

sömnlös på nätterna och samtalade med äldre kollegor med mer erfarenhet tänkte jag 

att bedömningsarbetet inleddes redan vid planeringen av undervisningen. Att arbeta 

målstyrt innebär, som jag förstått det, att sätta upp mål för arbetet innan man börjar 

för att sedan utvärdera huruvida eleverna inhämtat de kunskaper som avses.  

 

De kollegor jag diskuterat med genom åren har alla haft olika åsikter om hur 

bedömningsarbetet ska utföras. Några har jag delat, andra inte. Jag har ofta haft 

känslan att vi famlat oss fram och försökt lösa vår uppgift med olika metoder och 

strategier. Dessa strategier har inte alltid haft bäring i Skolverkets utgivna råd och 

kommentarer (Skolverket, 2004).  
 

När jag hösten 2008 läste en rapport (Skolverket, 2007), som visade att elevers 

slutbetyg ofta var högre än provbetyg i ämnena svenska och matematik, blev jag 

därför inte förvånad. Ett godkänt betyg i kärnämnena är ett krav för tillträde till ett 

nationellt gymnasieprogram och det är därför av största vikt att betygsättning är 

likvärdig, så att fördelningen av utbildningsplatserna sker rättvist. I samma studie 

fann man att elever vars slutbetyg är högre än provbetyget klarar sina 

gymnasiestudier sämre och avslutar dessa innan de är fullbordade oftare än andra. 

Det kan bero på att lärare sätter betyg med hjärtat, vilket kan innebära ett godkänt 

betyg till elever som inte nått alla mål.  
 

För några elever är bedömning och betygsättning särskilt känslig. Precis som goda 

omdömen för några elever är motivationshöjande, är dåliga nedslående. Dilemmat är 

att de senare eleverna inte inom en viss tidsrymd lyckats inhämta de kunskaper, som 

är ett krav för att bli godkänd i ämnena. Att elever riskerar sluta en obligatorisk skola 

med omdömet icke godkänd blir problematiskt, eftersom det visar en människosyn 

som inte är förenlig med de styrdokument som gäller för skolan. Den människosyn 

som lyfts fram i skolans styrdokument innebär att varje elev ska utvecklas enligt sina 

egna förutsättningar. ”Vi vill ha en skola där elever … får studera efter behov och 

intressen…” (Utbildningsdepartementet, 1994). Vidare nämner läroplanen att 

”Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete … Varje elev har 

rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” (a.a. ss. 4–

5) 
 

Det är angeläget att studera styrdokument och hur de används i arbetet med att ge 

alla barn och ungdomar en god utbildning. Det gäller särskilt de utsatta eleverna, 
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som av olika anledningar har svårt i skolan. De mål, som av några elever ses som 

spännande utmaningar, ses av andra som oöverstigliga. 
 

Eftersom alla elever i svensk grundskola har kunskapsmål att nå oavsett ålder eller 

skolform blir bedömning och betygsättning intressanta att studera. Jag undrar om 

bedömning och betygsättning gagnar alla elever. Gynnar den summativa bedömning 

som betygssättning är alla elevers livslånga lärande? Bör formativ bedömning som 

sker kontinuerligt ges större utrymme i skolan? Studier visar att den kan vara ett 

verktyg för att stimulera elevers lärande (Black & William, 1998).  
 

En utveckling av planering, genomförande och utvärdering av elevernas lärande rör 

alla, inte bara elever som kan vara i behov av specialpedagogiska insatser. Det är 

med betygssättning som med undervisning i stort: det som är gott för elever i 

svårigheter är ofta gott för alla elever.  
 

”Lika viktig är emellertid att specialpedagogisk kunskap används så att 

undervisnings- och lärandemiljöer i de vanliga klasserna får en hög kvalitet.” 

(Persson, 1998, s. 29.) 

 

Rosenqvist (2007) menar att den specialpedagogiska forskningen alltmer kommit att 

fokusera de samhällsrelaterade orsaker till att svårigheter uppstår. Intresset för 

sådana är att se elevers svårigheter i sin kontext. Man har bytt perspektiv. Från att ha 

sett eleven som bärare av problem, ett kategoriskt perspektiv, fokuserar forskning 

numera miljön i vilken svårigheter uppstår, ett relationellt perspektiv. Man skulle 

kunna säga att specialpedagogiken genomgått ett paradigmskifte. Ett sådant sker inte 

plötsligt. I Sverige inleddes detta skifte för ca trettio år sedan och har sin grund i 

handikappforskningen. Handikappad blir man i relation till som omgivning. En sådan 

tanke stöds också av FUNKIS-utredningen (SOU 1998:66) och  
 

”… innebär en mera allmängiltig grundsyn, som fokuserar alla människors 

möjligheter till aktivitet och delaktighet i olika livssituationer utifrån sina egna 

förutsättningar.” (Holmberg, Jönsson & Tvingstedt, 2005, s. 7.) 

 

Det relationella perspektivet innebär att specialpedagogiken inte enbart omfattar 

elever i behov av särskilt stöd utan även handlar om pedagogik som inkluderar alla. 

Det är högst troligt att god pedagogik gynnar andra elever än dem vi definierar som 

elever i svårigheter. Den specialpedagogiska kompetensen bör inte enbart omfatta 

kompetens av omsorgs-, handlednings-, skolutvecklingskaraktär utan även 

kompetens av att undervisa i heterogena grupper där alla blir delaktiga (Assarsson, 

2007). 
 

”Emellertid visar mina resultat att specialpedagogisk verksamhet i hög grad 

motiveras och berättigas av den vanliga undervisningens oförmåga att nå alla 

barn. Av främst detta skäl bör specialpedagogikens utövare kritiskt granska och 

ifrågasätta inte bara specialpedagogiken utan även innehållet i den vanliga 

pedagogiken och dess konsekvenser.” (Persson, 1998, s. 23.) 

 

Den verksamhet som Persson (1998) kallar den vanliga pedagogiken är den 

undervisning som genomförs för att alla elever ska lära och utvecklas i skolan. En 

kunskap om målen, hur alla ska nå dessa och hur utfallet ska utvärderas är därför 

viktigt att belysa, förstå och diskutera.  Det nuvarande systemet med mål att sträva 

mot och mål att uppnå i grundskolan riskerar, som nämnts att missgynna en minoritet 

av eleverna, nämligen de som av olika skäl har svårt att nå målen för utbildningen. 
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Eftersom denna brist i systemet inte stör flertalet elever blir det kanske inte en 

pedagogisk fråga utan snarare en specialpedagogisk (Vetenskapsrådet, 2007).  
 

Det finns till och med studier som visar att elevantalet i särskolan hänger samman 

med grundskolans arbete och studier visar att andelen inskrivna elever ökat markant 

sedan Lpo-94 infördes (Skolverket, 2006). 
 

”Synen på olikheter i skolan och förmågan att i grundskolan undervisa elever 

som har skolsvårigheter har betydelse för utsortering av elever.” (Skolverket, 

2006, s. 31) 

 

Frågan om pedagogiken eller specialpedagogiken ska hantera skolsvårigheter på 

systemnivå, till vilken man skulle kunna föra betygssystemet, är intressant eftersom 

tanken om en skola för alla förutsätter tanken om motsatsen, nämligen en skola som 

inte passar för alla. Att vi har en skola som inte passar för alla känner vi väl till, 

medan en skola för alla fortfarande är en vision. En skola för alla existerar på det 

officiella och ideologiska planet. Möjligtvis kan specialpedagogikens huvuduppgift 

vara att avskaffa behovet av specialpedagogik. I denna uppsats ses därför 

specialpedagogiken som en vetenskap vars viktigaste bidrag till pedagoger är den 

kunskap som möjliggör att inom gruppen arrangera lärandesituationer och ett 

bedömningssystem för elever med olika förutsättningar.   
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2 BAKGRUND 

I följande avsnitt beskrivs utvalda delar ur litteratur om kunskapssyn och teorier om 

lärande, som kan anses relevanta för studien. Den kunskapssyn som påverkar lärande 

och undervisning i en skola för alla redogörs för. Internationell och nationell 

forskning om bedömningsarbete i samband med undervisning och lärande beskrivs. 

Summativ och formativ bedömning tas upp ingående. Det relativa betygssystemet 

samt den diskussion, som gjorde att riksdagen i början av 1990-talet beslutade att 

införa ett nytt betygssystem och ny läroplan tas upp.  

2.1 Kunskap  

Vad som är kunskap och hur denna gestaltar sig har människor diskuterat i 

årtusenden.  En översikt ges i Gustavsson ”Vad är kunskap?” (2002). Kunskap 

innebär olika saker för olika människor och vad kunskap är blir därför en filosofisk 

fråga. Kunskap kan förstås som en mänsklig konstruktion för att göra världen 

hanterbar och begriplig. Kunskap blir på det viset inte sann eller osann, utan något 

som kan argumenteras för och prövas. Kunskap bildas i relationen mellan individen 

och dennes omvärld. När vi väl införlivat något ses det som självklart. Kunskap blir i 

detta perspektiv både kollektiv, vi delar uppfattningar med andra, och personlig, 

varje människa har unika och specifika erfarenheter (SOU, 1997:108). Gustavsson 

(2002) menar att kunskap är det vi använder när vi erfar världen och vår kunskap 

förändras av de erfarenheter vi gör.  
 

”Att erhålla den mest grundläggande kunskapen om världen är detsamma som att 

få förmågan att erfara världen på ett annat sätt,…”  

(Marton & Booth, 2000. s. 30) 

 

Kunskapande kan också uttryckas som den förändring inom människan som leder till 

en större förståelse samt ger henne beredskap att hantera omvärlden (Annerstedt, 

2002). 

 

Aristoteles delade in kunskapen i tre fåror: 

Episteme – vetande. Upphovet till den vetenskapliga kunskapen. 

Techne – kunnande. Den kunskap som talar om praktisk-produktiv verksamhet. 

Fronesis – klokhet. Social, reflekterande, förnuftig kunskap (Skolverket, 2007). 

 

Spår av denna indelning finner man fortfarande i den svenska läroplanen. Kunskaper 

i styrdokumenten för skolan beskrivs som fyra kunskapskvaliteter nämligen fakta, 

färdighet, förståelse och förtrogenhet (Skolverket, 2007).  

 

Dessa former har spår av Aristoteles tre fåror, fakta och förståelse kan kopplas till 

Episteme, färdighet kan kopplas till Techne samt förtrogenhet till Fronesis. 

Faktakunskaper kan mätas och har en kvantitativ dimension. Färdigheter utgör en 

praktisk kunskapsform och det innebär att veta hur något ska utföras och att kunna 

göra det. Förståelse är att begripa och uppfatta innebörden av ett fenomen. 

Avgörande för förståelsen är språket som utgör konstruktionen varpå tänkandet vilar. 

Förtrogenhet innebär att kunna behärska olika sociala sammanhang och veta hur 

något ska göras. Denna form av kunskap, som ibland kallas tyst kunskap, tillägnar vi 

oss genom att delta i olika sammanhang och skaffa oss erfarenheter. Dessa fyra 
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former är i teorin inte hierarkiskt ordnade och inte heller strikt åtskiljda. Oftast utgör 

de delar av en människas kunskap (Korp, 2003).  

2.2 Teorier om lärande 

Lärande har i alla tider intresserat människor. Tre huvudinriktningar av teorier om 

lärande kan urskiljas i den västerländska litteraturen, nämligen behaviourism, 

kognitiv och metakognitiv teori samt sociokulturella inlärningsteorier. 

Behaviourismen, vars främsta företrädare var Skinner, har i stort övergetts i förmån 

för kognitiv och metakognitiv teori samt sociokulturell inlärningsteori som 

företräddes bland annat av Piaget och Vygotsky. De två sistnämnda delar flera drag 

och ser lärande som människans aktiva skapande av mening. Kunskap blir en 

konstruktion av den enskilde individen. Den största skillnaden mellan kognitiva och 

sociokulturella teorier är att den första fokuserar lärandet inom individen medan den 

andra fokuserar lärandet i samspel med andra (Korp, 2003). 
 

Sociokulturella lärandeteorier är de som utgör grunden för den syn på lärande som 

genomsyrar skolans styrdokument och utbildning idag. Här definieras lärande som 

processen, där information registreras och bearbetas så att mening och kunskap 

uppstår. Processen inkluderar såväl individen som dennes samspel med 

omgivningen. Den forskning om kunskap och lärande som har en sociokulturell 

utgångspunkt menar att lärande i allra högsta grad är socialt och situationsbundet. De 

sociokulturella teorierna om lärande lägger stor vikt vid språket och kommunikation 

och undervisning blir effektiv först när eleverna förstår det läraren säger och gör 

(Korp, 2003). 
 

Vygotsky använder sig även av begreppet proximal utvecklingszon, som avser det 

utrymme som finns mellan det eleven förmår lära själv och det eleven har möjlighet 

att lära med hjälp av någon annan. Denna andre skulle kunna vara en lärare och 

verktyget skulle kunna vara formativ bedömning (se nedan). (Korp, 2003).  
 

Barns och ungdomars lärande är en process inom individen och beroende av olika 

förutsättningar och sker därför inte på ett sådant sätt att alla lär sig lika mycket på 

samma tid bara för att de är lika gamla och vistas i samma miljö. Variation mellan 

barn är naturlig. Därför är en varierad undervisning en god grund för ett gynnsamt 

lärande och en god utveckling (Emanuelsson, 2002). Variation av stoff, arbetssätt 

och metoder har betydelse för lärande. Enligt Marton och Booth (2000) betyder 

utmaningar av rådande strukturer och vidgande av perspektiv mycket för lärande och 

tillägnande av nya erfarenheter. 
 

Marton och Booth (2000) skriver om betydelsen av en relevansstruktur vid lärande. 

Enligt dem byggs en relevansstruktur upp av inlärningssituationens syfte, krav och 

mål. Detta innebär att ett gynnsamt lärande tar sin början i en presentation av vad 

som ska läras och varför. Utifrån detta synsätt blir betydelsen av mål för lärandet 

tydlig samt den formativa bedömningen värdefull eftersom den konstaterar vilka 

kunskaper eleven har och hur fortsatt lärande kan te sig.  

2.3 Lärares arbete i en skola för alla 

När den senaste läroplanen, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994), infördes 

innehöll den begrepp som livslångt lärande och en skola för alla samtidigt som 

individens valfrihet och ansvar poängterades. Undervisning kom att handla om att 
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skapa goda lärmiljöer och lärarens roll blev snarare handledarens. Ansvaret för 

lärande lades på individen och lärarens arbete blev att underlätta för eleverna att ta 

detta ansvar.  
 

”Diagnos av inlärningsstilar, elevers skrivande av loggböcker och så vidare blir 

ett medel för läraren att tillskansa sig den kontroll som behövs för att värdera 

identitetsarbetet.” (Assarsson, 2007, s. 32.) 

 

Undervisning i svenska skolor sker oftast i grupper ledda av en lärare som planerar, 

genomför och utvärderar undervisningen. Antingen arbetar gruppen med samma 

material eller arbetar eleverna med olika uppgifter. Det första arbetssättet kräver en 

rimligt homogen grupp avseende mognad och kunskapsutveckling. Det andra en 

grupp av elever med god förmåga att ta ansvar. Det är naturligt att tänka att många 

lärare varierar arbetsform och inte använder sig renodlat av den ena eller den andra. 

Oavsett arbetssätt blir det problematiskt för de elever som har svårt att lära och de 

som har svårt att ta ansvar för skolarbetet. Skolarbetet blir för dessa elever en ständig 

kamp att hänga med och att disciplinera sig (Assarsson, 2007).  Redan i åk 5 kan en 

sådan tendens skönjas.  

 
”Ansvaret för det egna lärandet kan hos vissa elever skapa osäkerhet och 

rådvillhet som, om läraren inte upptäcker detta i tid, kan få kontraproduktiva 

effekter på lärandet.” (Skolverket, 2004, s. 109.)  

 

Elever som behöver struktur och ledning missgynnas i en skola där elever förväntas 

ta eget ansvar för sitt lärande. Det målstyrda lärandet har också gjort det lättare att 

upptäcka de som inte når målen (Skolverket, 2006). 
 

De elever som har svårt att nå målen får ofta enskild undervisning av speciallärare i 

enskilt rum, medan resten av klassen arbetar i klassrummet. Samtidigt som eleven får 

arbeta med anpassat material och stöd av vuxen, går eleven miste om arbete som 

görs och samtal som förs i klassen. Denna organisation kan antingen kallas 

individualiserande eller särskiljande. Det förra kan ses som en framkomlig väg att ge 

elever i behov av särskilt stöd den hjälp som är möjlig med den specialpedagogiska 

tradition och kunskap som finns i skolan. Den senare benämningen bygger på 

forskning som visar att det är svårt att kompensera elevers olika svårigheter att följa 

inlärningstakten genom stödinsatser av en speciallärare (Emanuelsson, 2002).  
 

Det kan vara så att dessa elever behöver mer tid för att lära än andra. Organiserar 

man specialundervisningen så att elever får lämna sin klass för att få stöd innebär 

detta att de förlorar tid för lärande i gruppen. Det är inte orimligt att tänka sig att 

elever i behov av särskilt stöd är lika gynnade av lärande i samspel med andra som 

de flesta elever.  Elever som behöver mer tid, som arbetar och strukturerar sitt 

lärande långsammare än andra, får inte tillräckligt tid inom ramarna av timfördelning 

och scheman (Assarsson, 2007). Den garanterade undervisningstiden är lika för alla. 

Bachmann och Haug (2006) beskriver svårigheterna med att göra special-

undervisning till en fråga om gemenskap och inte om individualisering. Särskiljande 

undervisning med goda intentioner kan bidra till att utbildningssystemet kan 

upprätthålla rådande struktur, en struktur där konstruktioner av barnets bästa leder till 

exkludering och segregering (Assarsson, 2007). 
 

När pedagoger talar om en skola för alla nämner de att bäst fungerar det att undervisa 

heterogena grupper i praktiska ämnen, där kunskaper inte mäts på samma sätt som i 
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teoretiska. De praktiska ämnena ses som friare och har andra kunskapskvaliteter än 

teoretiska. Kunskapskraven i skolan, som är lika för alla, gör det problematiskt att 

samtidigt undervisa elever med olika förutsättningar. Behov konstrueras i relation till 

konstruerade krav (Assarsson, 2007).  
 

Om undervisningens former blir fler och mer varierade kan fler elever ges möjlighet 

att delta. Specialpedagogisk kompetens behöver ett naturligt utrymme i skolvardagen 

(Göransson, 2004). Tyvärr, skriver Assarsson (2007), finns en brist på forskning om 

kunskapsinhämtning i gemenskap, en samundervisningens didaktik, inom skolans 

olika ämnesområden, när elever har olika förutsättningar. Delaktighet är något mer 

än att vistas i samma klassrum. Full delaktighet innebär möjligheter för elever att dra 

nytta av gemenskapen samtidigt som de kan vara delaktiga i samtal och 

problemlösning. Elever i en inkluderande skola har inte bara socialt utan även 

kunskapsmässigt utbyte att vara där (Haug, 2003). Dysthe (1996) benämner 

undervisning och lärande i heterogena grupper som flerstämmig, vilket innebär att 

allas röster hörs och ges lika värde. Lärarens förmåga att variera sin undervisning 

och hantera olikheter kan därför ge fler elever möjlighet att nå målen. 

2.4 Bedömningsarbete 

I skola och utbildning är en av lärarnas uppgifter att bedöma huruvida eleverna når 

de mål som är uppsatta för verksamheten. De har inte bara att bedöma om eleverna 

nått målen, utan lärares uppdrag är framförallt att se till att eleverna når målen. 

Bedömningen blir alltså en utvärdering av lärarnas egen verksamhet (Holmberg, 

Jönsson & Tvingstedt, 2007). De mål som ska styra undervisningen finns i 

styrdokument och är beskrivna så övergripande att lärarna ges stor möjlighet att tolka 

dessa. Detta kallas det lokala frirummet (Annerstedt, 2002; Selghed, 2004). 

Frirummet kan emellertid bli stort och lärare kan uppleva det svårt att omformulera 

de nationella målen till konkreta mål för undervisningen, som både elever och deras 

föräldrar förstår (Holmberg, 2006). Då lärare arbetar professionellt med människor 

och därför måste ha ett visst handlingsutrymme blir frirummet dock nödvändigt. 

Frirummet innebär å ena sidan att man kan ta hänsyn till elevers olikheter, å andra 

sidan att likvärdighet blir svårligen kan garanteras (Assarsson, 2007). Ett sätt att 

verka för likvärdighet är att genom samtal och diskussioner med kollegor inom 

ämnet få till stånd en likvärdig tolkning av mål och kriterier (Skolverket, 2004). 
 

Planering, genomförande och utvärdering av undervisning gör lärares ansvar och 

arbetsuppgifter omfattande. För att kunna göra bedömning tillförlitlig omfattas 

lärarens arbete av att skaffa sig underlag i form av observationer, samtal och 

individuella uppgifter. Läraren ska även skapa strukturerade bedömningssituationer 

med syfte att pröva utvalda delar av den efterfrågade kunskapen. Det är upp till 

lärarens kompetens att dessutom göra individuella bedömningar av elevens 

kunskapsutveckling och förmedla dessa till eleven och dennes föräldrar. 

Internationell forskning visar att arbetet med administration kring bedömning kan ta 

upp till 25 procent av lärares arbetstid. (Annerstedt, 2002). 
 

Bedömning är den handling som avser att sammanfatta om kunskapande skett och 

vilka kunskaper som tillägnats. Redan 1967 infördes begreppen summativ och 

formativ bedömning av Michael Scriven. Den formativa bedömningens fördelar ses 

bäst i beskrivningen av den summativa bedömningen, dess kunskapssyn och dess 

inverkan på lärande. Summativ bedömning tar avstamp i nuet och konstaterar om 
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mätbara kunskaper finns. Den utformas ofta som prov, där varje fråga har ett rätt svar 

och sammanställning av antal rätt svar används i syfte att generera en form av betyg 

eller jämförelse med andra elever. Elevernas resultat sorteras genom att ett 

medelresultat räknas ut, så att elevens kan jämföras med detta. (Selghed, 2004.) 

Konkurrens mellan elever blir en naturlig följd vilket kan utmana några elever men 

även göra att andra tappar lust och motivation till lärande. Den individuella 

utvecklingen och det livslånga lärandet ges inte betydelse i en omgivning där 

poängen på prov är det som värderas (Black & William, 1998). Det finns också en 

risk att lärare överger framgångsrika strategier för lärande och istället tränar eleverna 

inför proven. Följaktligen blir det rimligt att tänka sig att den typen av bedömningar 

till och med kan hindra kunskapsinhämtningen (Skola i kris, 31/8. P1). 
 

Risken vid denna sorts prov är att eleven lär sig vad provet kommer att handla om 

och hur detta ska framföras (Black & William, 1998). Elever med en god 

minnesförmåga och en god strategi att skriva prov, test-smartness på engelska, 

gynnas framför elever med sämre strategier för skrivande och en sämre förmåga att 

minnas. Barn vars styrkor inte ligger inom de språkliga och logiskt-matematiska 

områdena kommer inte kunna prestera lika bra som barn med dessa förmågor på 

traditionella prov där en reproducerande förmåga mäts (Göransson, 2004). 

Inriktningen på faktakunskaper innebär ofta att proven mäter detaljkunskaper om 

årtal, namn, och formler. Förmåga att jämföra, se samband, analysera och reflektera 

utesluts om proven är formulerade så att det finns ett antal fasta svarsalternativ eller 

möjlighet att formulera ett rätt svar på varje fråga (Korp, 2003).  
 

Hur prov konstrueras varierar från ämne till ämne. Kunskaper i slöjd, hemkunskap 

eller idrott redovisas inte på samma sätt som kunskaper i matematik. Summativ 

bedömning förekommer oftare i teoretiska ämnen än i praktiska. Det kan 

förmodligen förklaras med ämnenas status, karaktär och historia (Korp, 2003). I 

praktiken ges ämnen som är teoretiska en högre status än praktiska.   
 

Formativ bedömning mäter det som uppnåtts, men syftet är att vara framåtblickande 

och därigenom tala om hur framtida mål ska nås (Korp, 2003). Bedömning är en 

process som ständigt pågår i lärares arbete och som omfattar andra aspekter än det 

som ska betygsättas. Bedömningen avser även att staka ut den väg för lärande varje 

elev kan ta för att nå kunskapsmålen. Black och William (1998) definierar formativ 

bedömning som alla de aktiviteter som utförs av lärare och/eller deras elever, som 

ger information som kan användas till att förbättra undervisning och lärande. En 

formativ bedömning innebär också att försöka förstå varför en elev lyckats eller 

misslyckas och blir en del av fortsatta planering av elevens lärande (Holmberg, 

2006). 
 

Bedömning i utbildningssammanhang kan vara ett värdefullt redskap för effektivt 

lärande om den görs formativt. Internationella studier visar att ickevärderande, 

beskrivande formativ bedömning har speciellt god effekt på svagpresterande elevers 

lärande. Återkopplingen bör vara regelbunden och inte koppla till personlighet utan 

konstatera vad eleven uppnått och hur eleven kan gå vidare i sitt lärande. Vinster och 

fördelar för just dessa elever är speciellt intressanta med tanke på vilken inverkan 

misslyckande i skolan har på utveckling av självkänsla och identitet (Black & 

William, 1998).  
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För att kunna göra en formativ bedömning krävs sålunda klart definierade 

kunskapsmål. Den formativa bedömningen innebär att bedömaren har kriterier för de 

kvaliteter som är önskvärda att uppnå. Denna bedömning ställer högre krav på 

bedömarens kännedom om kriterier, ämnets innehåll samt förmåga att arrangera 

situationer där dessa kvaliteter kan visas. Vidare är det visserligen mer komplext att 

bedöma efter kriterier med kvalitativt innehåll än med kvantitativt men kvalitativa 

kriterier har möjlighet att förbättra lärande i större utsträckning. Det kan till och med 

vara så att nivåer inte bör utgöras av poängsummor utan av kvalitativa skillnader 

mellan utföranden (Jönsson, 2008). En formativ bedömnings tillförlitlighet är viktig, 

även om den inte används för att rangordna eller sortera. För att underlätta 

tillförlitlighet finns några principer som bör beaktas vid formativ bedömning 

(Jönsson, 2008): 
 

 Användandet av detaljerade protokoll 

 Användandet av exempelsvar  

 Utbildning av bedömare 

 Varierade uppgifter  

 Tydliggörande av de mål som ska bedömas 
 

Formativ bedömning kan sammanfattas som ett arbete i tre led nämligen, 1 Upprätta 

önskvärt mål. 2 Samla information och nuvarande läge i förhållande till målet. 3 Ge 

riktlinjer för hur glappet mellan mål och nuvarande läget ska minska (Jönsson, 

2008).  
 

Därför är lärarens kännedom om målen i allra högsta grad viktig för att kunna göra 

en formativ bedömning. Mål, bedömning och undervisning är alltså relaterade till 

varandra (Black & William, 1998).  
 

Hur eleverna ska visa sina kunskaper och vilka kvaliteter dessa ska ha är lärarnas 

ansvar. Får eleverna visa sina kunskaper på olika sätt ges de möjligheter att välja det 

sätt som passar bäst och kan visa optimalt resultat av lärande. Prestationer är 

kontextberoende och elevens intresse och speciella förmågor har betydelse. Därför är 

det viktigt att elevens arbete bedöms under optimala omständigheter. För att 

återknyta till Vygotskys proximala utvecklingszon innebär detta att en elev ges större 

möjligheter till utveckling med hjälp av en lärare som formativt beskriver elevens 

förmågor i olika situationer med varierade redovisningssätt och sedan visar vägen för 

fortsatt lärande (Torrance & Pryor, 2001). En elev kan under pressande förhållanden 

i till exempel en provsituation misslyckas med att lösa ett problem som under en 

vanlig lektion skulle vara enkelt. De anvisningar som finns för lärares betygssättning 

är tydliga i att bedömning bör ske efter ett varierat underlag såväl i form som över tid 

(Skolverket, 2004).  
 

Självvärdering av eget arbete kan vara en del skolarbetet. Det finns till och med 

forskare som menar att självvärdering utvecklar förmåga till att tänka om tänkandet 

hos elever, metakognition. Genom att låta eleverna analysera egna och varandras 

arbeten kan de identifiera och definiera kriterier för kvalitet. Analysen av arbeten 

underlättas om målen för lärandet är tydliga och inte alltför övergripande. (Black & 

William 1998; Korp, 2003). Förmåga till metakognition är en välkommen effekt 

eftersom förmågan att reflektera är ett av uppnåendemålen för år nio i grundskolans 

ämne svenska (Utbildningsdepartementet, 1994). Eleverna ska med stigande ålder 

och mognad ta ett allt större personligt ansvar för sitt skolarbete för att kunna få 
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inflytande över undervisningens utformning som de har rätt till enligt 

styrdokumenten. För att kunna göra detta krävs att målen i kursplanerna och målen 

för arbetet i skolan inte bara är kända utan en integrerad del av undervisningen 

(Johansson, 2002). 
 

Betygsättning går formellt till så att läraren skall sammanfatta sina bedömningar av 

elevens kunskaper i de ämnen som ingår i kursplanen och uttrycka det i ett av 

betygen Godkänd, Väl godkänd eller Mycket väl godkänd. För att få Väl godkänd 

måste alla kriterier för Godkänd vara uppfyllda och samma princip gäller för att få 

Mycket väl godkänd, det vill säga att kriterierna för Godkänd och Väl godkänd måste 

vara uppfyllda. Dessa tidpunkter är för närvarande vid höst- och vårterminens slut i 

år åtta och nio. Det betyg eleven erhåller vid vårterminens slut kallas slutbetyg. 

Slutbetyget är avgörande för fortsatta studier på gymnasiet. Minst betyget Godkänd i 

ämnena svenska, engelska och matematik krävs (Selghed, 2004).  

2.5 De svenska betygssystemens historia 

Avsnittet innehåller en beskrivning av betygssystemen i Sverige och tar sin början 

vid det relativa betygssystemet som infördes samtidigt som grundskolan. Valda delar 

av den diskussion som fördes inför bytet från ett relativt betygssystem till en målstyrt 

beskrivs samt införandet av Lpo-94. 

2.5.1 Det relativa betygssystemet 
Det relativa betygssystemet från 1962 ersatte det tidigare absoluta och infördes 

samtidigt med grundskolan. Grundskolereformen innebar att till skillnad från tidigare 

skulle alla elever i varje årskull gå igenom högstadiet. Det relativa systemet gjorde 

det möjligt att jämföra alla med alla. Man genomförde standardprov som byggde på 

en normalfördelningskurva över varje årskulls mätbara kunskaper. Detta innebar att 

läraren skulle ta hänsyn till det nationella genomsnittet för standardprov när betyg 

skulle sättas på den egna klassen (Carlgren, 2002).    
 

Kritiken mot det relativa betygssystemet var bland annat att det i första hand 

jämförde elever med varandra, skapade konkurrens mellan elever samt endast visade 

elevernas mätbara kunskaper. Missnöjet riktades främst mot att det rangordnade 

elever i samma årskull och inte klart visade vad eleverna egentligen kunde. 

Betygssystemet som byggde på en normalfördelningskurva förutsatte alltså att en 

liten del av Sveriges elever (7 procent) inte skulle lära sig i princip någonting och en 

annan liten del (7 procent) skulle lära allt och mer därtill. (Kroksmark, 2002; 

Selghed, 2004).  

2.5.2 Tankar som föregick bytet från regel till målstyrt betygssystem 
Den massiva kritik som fanns mot det relativa betygssystemet gjorde att regeringen 

1992 tillsatte en betygsberedning som utarbetade ett förslag till ett nytt system. 

Förslaget innehöll en radikalt förändrad kunskapssyn där kvalitet framhölls före 

kvantitet. Detta förslag utgjorde emellertid inte grunden för det nya betygssystemet 

men visade inledningsvis regeringens intentioner (Carlgren, 2002).  
 

På nittiotalet övergick den statliga styrningen av utbildningen till kommunerna vilket 

medförde stora förändringar i skolan. Tanken med decentraliseringen var att skapa 

möjligheter till ett lokalt beslutsfattande och ge personalen utrymme att välja 

arbetssätt. Staten satte vidare upp mål och riktlinjer medan kommuner gavs stor 
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frihet avseende vägen dit. Man gick från regelstyrning till mål- och resultatstyrning 

(Andersson, 2002). 
 

Genom målstyrning i skolan gavs möjligheter att lokalt utforma den undervisning 

som gav största effekt. Målet var i fokus och vägen dit kunde pedagogerna välja. De 

grundantaganden som utgjorde basen för systemet var att det finns generella nivåer 

av kunskaper i alla ämnen och att dessa kan användas för att sätta likvärdiga betyg. 

Man tänkte sig även att man kan beskriva en önskvärd, gemensam uppsättning av 

kunskaper som alla elever har möjlighet att tillägna sig. Dessa kunskaper kallades 

uppnåendemål.  
 

”Tanken som ligger till grund för utformningen av den målstyrda skolan och 

betygssättningen i densamma utgår från fyra grundantaganden, a) att det finns 

generella kunskapsnivåer, b) att det går att beskriva dessa med giltighet för alla 

elever i ett land, c) att sådana beskrivningar kan användas för att garantera en 

minsta och för det goda samhällslivet gemensam uppsättning av nödvändiga 

kunskaper och d) att generella beskrivningar av skilda kunskapsnivåer kan 

användas för att skapa en likvärdig betygssättning.” (Kroksmark, 2002 s. 59) 

 

Dessa tankar fick kritik. Ference Marton skriver i DN den 18 augusti 1992.  
 

”Att det skulle finnas … klart skilda nivåer i kunskapsutvecklingen som 

regelbundet följer varandra i alla ämnen är en svindlande och … behändig tanke. 

Det finns dock ett problem. Tanken är fel.” (Kroksmark, 2002, s. 62) 

2.5.3 Det målstyrda betygssystemet 
Det nya betygssystemet innebar i förhållande till tidigare betygssystem stora 

förändringar i flera avseenden. Det nya mål- och kriteriestyrda betygssystemet utgick 

från en helt ny kunskapssyn och läroplanen grundades på helt andra principer än 

tidigare. Från att ha betraktat kunskap som mätbar och överförbar från lärare till elev 

antog man en kunskapssyn där tillägnandet av kunskap antas ske genom en process 

inom individen (Selghed, 2004).  
 

Resultatet av denna process ska läraren bedöma och jämföra med kursplanernas 

uppnåendemål. Undervisningen skall planeras med hjälp av strävansmålen. Det 

ligger dock en motsättning i Lpo-94 mellan uppnåendemålen och strävansmålen. 

Strävansmålen betonar en helhetssyn på lärande och kunskap som uppnås genom 

ämnesintegrering, temaarbeten och arbetslagets samarbete. Strävansmålen anger att 

eleven skall ges en gynnsam personlig utveckling, kunna delta i social samvaro samt 

göra kloka val som samhällsmedborgare. Vidare anger strävansmålen vad skolan ska 

sträva mot. Kursplanerna är däremot indelade i ämnen som vart och ett har mål som 

eleven ska nå. Timplanen anger hur många timmar av undervisningstiden som ska 

avsättas till respektive ämne. Elevernas tid i skolan fördelas med hjälp av scheman 

där varje ämne har sin tid.  Läromedel som ofta får styra undervisningen utgår från 

ämnena och har sällan den helhetssyn på kunskap som anges i strävansmålen 

(Göransson, 2004). Det finns till och med de som menar att uppnåendemålen behövs 

ses över och att fokus i skolan helt bör inriktas mot strävansmålen (Utbildnings 

departementet, 2001). 
 

Uppnåendemålen kan ses som etappmål som ska nås inom en bestämd tidsrymd. 

Detta blir problematiskt framförallt för de elever som av olika anledningar behöver 

längre tid än den avsatta. Det blir naturligt att tänka sig att en del elever behöver 

längre tid än nio år i grundskolan, ofta med särskilt stöd av olika slag. 
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Undersökningar av elevkarriärer i skolan visar att elever utan godkända betyg 

kommit i otakt tidigt under grundskoletiden och egentligen aldrig getts möjlighet att 

utvecklas i sin egen takt och efter egen förmåga. Dessa elevers oförmåga att nå upp 

till målen riskerar att kopplas till dem som individer, ett kategoriskt synsätt och inte 

till systemet, ett relationellt synsätt. Kanske kan behovet av diagnoser av olika slag 

förklaras på detta sätt. (Emanuelsson, 2002.) Avvikelsen, det vill säga svårigheterna 

att nå målen, måste definieras för att kunna kompenseras. Ofta kompenseras elever i 

behov av särskilt stöd med enskild undervisning eller undervisning i liten grupp med 

andra elever i svårigheter. Denna undervisning sköter i bästa fall en speciallärare, 

vars uppgift blir att med speciell pedagogik hjälpa eleverna att nå målen (Göransson, 

2004). Det Emanuelsson redan på 1970-talet formulerade är alltså fortfarande 

aktuellt (Emanuelsson, 1977, s. 73): 
 

”Är det eleverna som misslyckats i skolan, eller är det skolan som har 

misslyckats med eleverna?” 

 

Mål- och kriterierelaterade bedömningar ar egentligen avsedda för att markera en 

gräns, det vill säga om målen nåtts eller ej. Denna princip har frångåtts i det svenska 

systemet, som inte bara har ett betygsteg, utan tre, nämligen G, VG och MVG. 

Dessutom är betyget Godkänd i kärnämnena svenska, engelska och matematik ett 

krav för att komma in på ett nationellt program i gymnasiet. Denna 

sorteringsfunktion stämmer inte med principerna för ett mål- och kriterierelaterat 

betygsystem (Selghed, 2004). Det har dessutom inneburit att stödåtgärder har 

koncentrerats till ämnena svenska, engelska och matematik (Emanuelsson, 2002). 
 

Det relativa betygssystemet ansågs, på ett rättvist sätt, kunna sortera de som skulle 

studera vidare på gymnasiet. På slutet av 1980-talet tycktes urvalssituationen 

förändrats så att fler kunde beredas utbildningsplatser på gymnasiet utan att 

konkurrera. Det var ett av argumenten för att införa ett nytt betygsystem, som 

byggde på andra principer än sortering av elever (Selghed, 2004). Internationell 

forskning menar nämligen att det är omöjligt att använda samma bedömningsmodell 

för att både ge en fullödig bild av elevens kunskaper och samtidigt göra en sortering 

(Korp, 2003). 
 

Det målrelaterade systemet innebar att man satte en lägsta gräns för kunskapsmål vid 

slutet av skolgången och denna skulle alla elever nå i varje ämne, bara de arbetade 

tillräckligt bra. Skolans undervisning skulle bedrivas så att det inte bara skulle bli 

möjligt, utan det normala utfallet av verksamheten. Den svenska skolan skulle bli 

Europas bästa skola och en skola för alla (Emanuelsson, 2002).  

2.5.4 Införandet av det målstyrda betygssystemet 
Hösten 1994 infördes sålunda dagens målrelaterade betygsystem där läraren skall 

betygsätta varje elev i förhållande till betygskriterier som motsvarar fastställda 

kunskapsmål. I betygsättningsarbetet fick lärarna betygskriterier för varje ämne att 

stämma av mot.  Till sin hjälp hade lärarna i kärnämnena svenska, engelska och 

matematik nationella prov. Dessa prov täcker till viss del de kunskaper som avses för 

de olika betygsstegen och var tänkta som ett stöd och för att säkra likvärdighet.  
 

År 2000 gjordes en nationell granskning av betygsättningen, som visade betydande 

brister avseende likvärdigheten. Det visade sig att det fanns stora skillnader mellan 
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de betyg eleverna i år 9 fick på nationella prov och de slutbetyg de fick i ämnena 

svenska, matematik och engelska (Skolverket, 2007).  
 

Analyser av skillnaden mellan provbetyg och slutbetyg gjordes på nationell-, 

kommunal-, skol- och elevnivå. Det visade sig att nationellt gavs elever högre 

slutbetyg än provbetyg i matematik och svenska. I engelska däremot var skillnaden 

mellan provbetyg och slutbetyg inte lika stor. Avvikelserna mellan slutbetyg och 

provbetyg var störst i matematik på nationell- kommunal- och skolnivå. 

Avvikelserna jämnade däremot ut sig på elevnivå (Skolverket, 2007). Orsakerna till 

avvikelserna antogs vara flera. 
 

 Särskilda insatser sätts in för elever som inte klarat proven. Man kan tänka 

sig att den elev som inte klarat de nationella proven i något ämne verkligen 

erbjuds stöd för att nå målen. Det som talar emot är tiden. De nationella 

proven genomförs på vårterminen i år nio. Den tid som finns att skaffa sig de 

kunskaper som krävs för att nå målen är ytterst knapp och lika lång för 

samtliga elever (a.a).  
 

 Behörighetskraven till ett gymnasieprogram gör att lärare inte gärna vill 

underkänna elever. Enligt denna förklaring får elever ett godkänt betyg trots 

att de inte nått målen. Denna förklaring kan inte helt avfärdas, eftersom den 

kan förklara de stora skillnader som finns mellan skolor och även den kraftiga 

höjningen av slutbetyget i matematik i förhållande till provbetyget (a.a). 
 

 Betygen sätts på andra grunder än provbetygen. Det tycks förekomma andra 

faktorer av betydelse än betygskriterierna när lärare sätter betyg. Ämnet 

matematik är det ämne där lärarnas egna prov i högre grad är underlag för 

betygssättning. Kunskaperna dessa prov mäter har en svag koppling till de 

kunskapsmål som finns i de nationella kursplanerna. Det blir problematiskt 

för läraren när en elev klarat diagnoserna under högstadiet och sedan inte 

klarar målen för godkänt på de nationella proven. Läraren har med denna 

strategi inte lyckats förmedla de kunskapskvaliteter som är betygsgrundande. 

Det finns studier som visar att det förekommer att närvaro, flit och ambition 

vägs in i betygsättningen (a.a). 
 

 Lärare på olika skolor gör olika tolkningar av mål och betygskriterier. 

Systemet förutsätter att lärarna har en gemensam uppfattning om de begrepp 

som används i betygskriterierna. Bedömning av kunskaper förutsätter en hög 

grad av kompetens (a.a).  
 

Det tolkningsutrymme som ges lärare av betygssystemet har alltså bidragit till att 

likvärdigheten minskat. Särskilt avseende betygsättning i ämnet matematik. Räknar 

man uppnåendemålen för kärnämnena i år nio har matematik 109, svenska 47 och 

engelska 34. Det är inte orimligt att tänka sig att det är svårare att nå 109 mål än att 

nå 34. Skillnaden i antalet mål kan förklara skillnaden i måluppfyllelse för ämnena 

(Kroksmark, 2002).  
 

Tolkningsutrymmet innebär att elever konkurrerar utifrån olika förutsättningar om 

gymnasieskolans utbildningsplatser. Dessutom visar forskning att de elever, vars 

slutbetyg är högre än provbetyg, klarar sig sämre på gymnasiet än de vars slutbetyg 

inte skiljer från provbetyget. Här är det intressant att notera att elever som planerar 
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gå på yrkesförberedande program i högre grad får högre slutbetyg än sitt provbetyg. 

Lärare tar alltså möjligen hänsyn till huruvida eleverna kommer att klara fortsatta 

studier på gymnasiet när de sätter betyg. I sin tur innebär detta att yrkesprogram inte 

anses ställa lika höga krav i kärnämnena som andra teoretiska program (Skolverket, 

2007).  
 

Betygssystemet ger lärare möjlighet att definiera inte bara huruvida eleven kan 

tänkas klara fortsatta studier utan även kvaliteten på dessa. De elever som väljer 

yrkesförberedande program är oftare elever som inte är motiverade till skolarbete, 

och i behov av särskilt stöd för att klara teoretiska studier. Tidigare kunde dessa 

elever avsluta sin utbildning efter genomgången grundskola, men nuförtiden finns 

sällan denna möjlighet utan de är tvungna att gå ytterligare tre år i skolan.  
 

Det fanns farhågor att det nya betygssystemet skulle medföra att elever skull komma 

att sluta grundskolan utan att ha nått kunskapsmålen. Det är anmärkningsvärt att de 

förutsägelser man gjorde visade sig riktiga. Dessvärre lämnar 20–25 procent av 

eleverna grundskolan utan betyg i ett eller flera ämnen. Andelen är mindre intressant 

än att man i en obligatorisk skola kräver att elever ska delta i en verksamhet, som 

leder till att vissa bedöms vara icke godkända (Emanuelsson, 2002). 
 

Samtidigt som den nya läroplanen infördes gjorde den nationella ekonomin den 

nödvändigt att göra stora nedskärningar i skola och omsorg. Skolan gick även från att 

varit styrd av staten till att styras av kommunerna själva.  
 

”Att kraftiga ekonomiska nedskärningar i budgetarna skett samtidigt som 

decentralisering genomförts, underlättar inte arbetet för skolpersonalen och inte 

heller forskarnas möjlighet att fastställa vad som beror på vad.” (Daun, 1997, s. 

171.) 

 

Den ovan nämnda ekonomiska förhållanden har antagligen spelat roll för läroplanens 

implementering även om omfattningen inte redogörs för i denna uppsats.  
 

Den senaste läroplanen, Lpo-94, har inte fått den genomslagskraft som förväntats. 

Orsaker till att skolutveckling sker långsamt och att styrdokument tar tid att 

omvandla till praktiskt arbete är flera. Klyftan mellan formuleringar och 

genomförande ses som en möjlig orsak. Emellanåt ligger formuleringsarenan och 

realiseringsarenan långt ifrån varandra. Assarssons studie visar att  
 

”Den politiska tilltron till skolans förmåga att överbrygga motsättningar och 

åstadkomma samhälleliga förändringar genom skolan, skapar frustration hos 

pedagogerna i studien och en legitimitetskonflikt inför omöjligheten inför i 

uppgiften.” (Assarsson, 2007. s. 227).  

 

Det som politiker skriver i dokument är inte alltid hanterbart i skolverksamheten. 

Politikers visioner ligger långt ifrån pedagogers upplevda vardag. Stora ord blir 

tomma ord och för att inte känna uppgivenhet inför en omöjlig uppgift omformuleras 

den av pedagogerna till att vara en utmaning (Assarsson, 2007).  
 

Vidare har de värderingar, till exempel aktning för varje människa, människolivets 

okränkbarhet och alla människors lika värde som några exempel, man finner i 

läroplanen har visat sig vara svåra att förmedla. Det är inte alltid möjligt att fostra 

barn att förhålla sig till varandra på ett sätt som inte förekommer mellan de vuxna i 

skolans värld eller samhället i stort. Skolan har överhuvudtaget svårt att kompensera 
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de brister och lösa de problem samhället skapar åt barn och föräldrar (Assarsson, 

2007). Politikers tilltro till skolan som samhällsförändrare kan ibland tyckas vara 

alltför stor. 
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3 SYFTE 

 

Inledning och bakgrund har visat att tanken med det målstyrda betygssystemet var att 

uppnåendemålen skulle nås av alla. Den nationella utvärderingen (Skolverket, 2004) 

visar att dessa intentioner inte har infriats. Det är därför av intresse att studera 

dokumentation, bedömning och betygssättning och deras implikationer för 

undervisning utifrån lärares erfarenheter, eftersom lärarna i sin vardag förmodligen 

brottas med problematiken att elever misslyckas att nå målen som är avsedda att nås 

av alla.  
 

Mitt syfte är att  

 

analysera lärares berättade erfarenheter av dokumentation, bedömning och 

betygsättning och därmed synliggöra implikationer för undervisning, särskilt i 

kärnämnena. 
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4 METOD 

 
Syftet i denna uppsats är att analysera lärares berättade erfarenheter av 

dokumentation, bedömning och betygsättning för att kunna synliggöra deras 

implikationer för undervisning, särskilt i kärnämnena. Den narrativa metoden 

beskrivs samt vilken definition av berättelser som denna undersökning har. Därefter 

beskrivs urvalet av informanter och genomförandet av samtal med lärare. 

Avslutningsvis beskrivs hur analysen av materialet gjorts samt de etiska 

överväganden som undersökningen vilar på. Det kan redan här lyftas fram att jag 

alltså är intresserad av vad lärarna berättar.  

4.1 Narrativ metod 

Användningen av berättelser i samhällsvetenskapliga undersökningar är inte ny. 

Redan Freud använde berättelser för att konstruera sina teorier om barndomens 

betydelse för den vuxna människans själsliv. Däremot finns ingen bestämd definition 

av den narrativa metodologin utan den kännetecknas av disciplinär, teoretisk och 

tematisk mångfald. Mångfalden kan bli en styrka, då erfarenheter studeras i ett 

vetenskapligt syfte (Pérez, 2006).  
 

Datainsamlingsmetoden i studien har således inspirerats av den narrativa 

metodologin. Den innebär att jag ber mina respondenter berätta om sina erfarenheter 

och upplevelser i samtal. Samtal kan ge en fylligare information om tankar och 

upplevelser än till exempel enkäter. Fördelen med samtal är att man kan komma med 

följdfrågor och svaren kan på så sätt utvecklas och fördjupas (Bell, 1995). Som 

datainsamlingsmetod är samtal särskilt lämpliga om man vill studera människors 

uppfattningar, erfarenheter och upplevelser (Kvale, 1997).   
 

”Berättelser och samtal betraktas idag som väsentliga för att erhålla kunskap om 

den sociala världen, inklusive vetenskaplig kunskap.” (Kvale, 1997. s. 16) 

 

Samtalens resultat är respondenternas berättelser om sitt arbete med bedömning, 

betygsättning och implikationer för undervisning. De väljer vad de vill berätta om 

och vad de inte vill berätta om. Härvid skiljer sig inte metoden från andra 

datainsamlingsmetoder. Inför berättandet har jag konstruerat områden som knyter an 

till mitt syfte. Jag ber alltså mina respondenter berätta om dokumentation, 

bedömning, betygsättning och vilka implikationer de får på undervisning. 

4.1.1 Berättelser 
Innan jag går vidare finns det anledning att kort diskutera begreppet berättelse. Det 

finns ingen konsensus när det gäller detta.  Till exempel kan en redogörelse för något 

som hänt berättaren, något skrivet eller talat uttryck av levd erfarenhet eller en 

rapporterad sekvens av händelser betraktas som berättelse (Holmberg, 2007). I stället 

för att försöka finna en av alla accepterad definition av berättelse kan det vara mer 

fruktbart att tala om grader av narrativitet (Paley & Eva, 2005). Sådana grader kan 

följande tabell illustrera. 
 

Tabell 1. Grader av narrativitet (fritt efter Paley & Eva, 2005). 

 

Grader Narrativitet 

1 återgivning av en eller flera händelser 
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2 återgivning av åtminstone två händelser 

3 … två eller fler händelser, av vilka några måste vara kausalt relaterade till varandra 

4 … kausalt relaterade till varandra på ett sätt som gör att en speciell händelse förklaras 

5 … med en eller flera karaktärer centralt involverade i den återgivna händelsen 

6 … karaktärer som konfronteras av någon sorts svårighet eller problematik 

7 … där förklaringen är relaterad till det problem de står inför 

8 … och presenterad på ett sätt som väcker en emotionell reaktion från åhöraren (läsaren) 

 

 

Berättelser kan också ses ur olika dimensioner. Till exempel kan man tala om stora 

och små berättelser, där stora kan avse hela liv, till exempel liv som sjuk eller som 

invandrare. Som små berättelser kan händelser ur hela liv betraktas. Ett exempel på 

en sådan händelse kallar Patton (1990) a critical incident. Vidare kan man betrakta 

berättelser utifrån ett kontinuum, där aktör utgör ena ändpunkten och struktur den 

andra. Vid analysarbetet kan det berättade, vad?, eller berättandet, hur?, fokuseras. I 

berättelser kan dominerande teman, det vill säga i tiden rådande diskurser, sökas, 

men även utmanande berättelser kan vara av intresse, det vill säga sådana som bryter 

mot rådande diskurser. De dominerande diskurser som jag kan relatera lärarnas 

berättelser till är uttalade i rådande styrdokument för skolan. Måhända utmanar 

lärarna dessa. 
 

Det lärarna berättar för mig om dokumentation, bedömning, betygsättning och 

undervisning kan betraktas som utsagor om en del av en yrkesutövning, där 

händelser följer på varandra, sammanhang mellan dem kan finnas, betydelsefulla 

personer vara agenter, som upplever problem som kan få förklaringar. Sådana 

sammanhang kan komma att utkristalliseras vid analysen av det som lärarna berättar. 

Jag återkommer härtill när jag beskriver analysarbetet i avsnitt 4.3. 
 

I mitt fall benämner jag det lärarna berättar om dokumentation, bedömning, 

betygsättning och undervisning för berättelser. Jag gör alltså en stipulativ definition 

av begreppet och mina data består alltså av lika många berättelser som antalet 

respondenter. Det kan vara på sin plats att nämna att de berättelser som jag kommer 

att analysera inte är några livsberättelser. Jag är inte intresserad av att förklara det 

lärarna berättar utifrån deras tidigare livserfarenheter, vilket ofta är ett inslag i 

analyser av livsberättelser (Goodson & Sikes, 2001). De berättelser jag får är 

tematiska berättelser där lärarnas erfarenheter av dokumentation, bedömning, 

betygsättning och undervisning utgör ramen för berättelserna. Karlsson (2006) kallar 

sådana berättelser fokuserade eller ”topical” (Karlsson, 2006. s. 71) 

4.2 Genomförande 

En öppen fråga gör sannolikheten stor att informanten svarar med en berättelse eller 

delar av en sådan (Krag Jacobsen, 1993). Samtalen inleddes med att jag presenterade 

mig själv och skälet till att jag ville tala med läraren, det vill säga att jag håller på att 

göra en studie om dokumentation, bedömning, betygsättning och deras implikationer 

för undervisning. Därefter bad jag läraren berätta fritt. Mina respondenter 

konstruerade sina berättelser i samtal med mig. Ibland ställde jag följdfrågor, vilket 

gjorde att berättandet tog en viss riktning. Jag blev en tydlig medskapare i 

berättelserna. Min egen erfarenhet av betygsättning blev därför värdefull under 

samtalet, då jag hade möjlighet att ställa frågor som förtydligade och klargjorde. 

Samma erfarenhet fick emellertid inte ge mig förutfattade meningar om vad som 

sades. Min uppgift blev att vara lyhörd och uppmärksam under samtalet (Kvale, 
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1997). Ett sådant betraktelsesätt är inte unikt i studier som tar sin utgångspunkt i 

berättelser. 
 

”Thus, both respondents and I as the analyst are engaged in acts of 

reconstruction. They select some events to report and omit others, project an 

image of themselves as certain kinds of persons, try to answer my questions and 

present a reasonably sensible and meaningful life story.” (Mishler, 1995, s. 96).  

 

Genom berättandet ger vi vår egen version av vilka vi är och hur vi vill bli sedda. Vi 

argumenterar och ger förklaringar till vårt agerande samt markerar var vi står och hur 

vi förhåller oss till olika fenomen (Pérez, 2006). Ett annat sätt att beskriva en 

berättelse använder Herman och Vervaeck (2005, s. 13) 
 

”… the semiotic representations of a series of events meaningfully connected.” 

 

Vill man ha längre berättelser är det även viktigt att under intervjun signalera intresse 

genom kommentarer, frågor, gester och mimik. Ett gott samspel ger goda 

förutsättningar för spontana och oväntade berättelser från en informant. Under 

samtalen försökte jag signalera intresse genom kommentarer, följdfrågor, gester och 

mimik, för att åstadkomma en förlängd samtalstur, det vill säga jag försökte på olika 

sätt signalera till den andre att fortsätta tala. Detta kan göras med icke-verbala 

signaler såväl som med verbala, nickar, blickar, hummande och uppbacknings-

signaler (Johansson, 2005). Även om det är möjligt att jag påverkat informanterna är 

deras berättelser det intressanta i min studie.  
 

”Samtidigt är det i första hand intervjupersonernas och inte intervjuarens 

livserfarenheter som står i fokus för intervjusamtalen.” (Karlsson, 2006, s. 87).  

 

Det Kvale (1997) skriver om kriterier för en intervju kan vara relevant också för de 

samtal jag förde och följande punkter har väglett mig under min förberedelse för och 

mitt genomförande av samtalen. 
 

 Omfattning av spontana, rika, specifika och relevanta svar från den 

intervjuade.  

 Intervjuinnehållet är självkommunicerande, det vill säga en historia som 

knappt behöver förklaringar och extra beskrivningar. 
 

Samtalen bör präglas av trygghet och ett gott samspel. Därför fick läraren välja plats 

och tidpunkt för samtalet. För att skapa en trygg atmosfär informerades, som nämnts, 

läraren om syftet med samtalet och att bandspelare skulle användas, vilket också 

Kvale (1997) förordar. Före samtalet informerades informanterna om de etiska 

övervägande som ligger till grund för undersökningen, vilka redovisas i avsnitt 4.5.  

4.2.1 Urval av informanter 
Mitt urval består av sju lärare med många års erfarenhet av undervisning. De har 

adjunktsutbildning och dessutom erfarenhet av det förra betygssystemet. De 

undervisar i ett eller två kärnämnen, nämligen svenska, svenska som andraspråk, 

engelska och matematik i grundskolans senare år. Detta gör att de även upplever 

dilemmat att lägst betygsgraden godkänd i något av ämnena ger eleven tillträde till 

gymnasiets nationella program och deras bedömning av eleverna härigenom kan 

bidra till elevens framtid, positivt eller negativt. Särskilt påtagligt är detta dilemma, 

när det gäller elever som riskerar att inte bli godkända. Fenomenet är på intet sätt 
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något nytt eller betingat av ett nytt betygssystem. Redan 1983 myntade Holmberg 

uttrycket ”Speciallärarens dilemma” i samband med uppgiften att bedöma elever, 

som ansträngt sig men inte lycktas i relation till sina kamrater (Holmberg, 1983). 
 

Urvalet är inte representativt i traditionell mening utan jag kallar det för ett 

strategiskt urval. Eftersom området är tämligen outforskat förefaller det rimligt att 

söka respondenter som kan spegla en variation när det gäller betygsättning. Ett 

strategiskt urval innebär att man väljer ut ett antal egenskaper som är av teoretiskt 

intresse. Därefter väljer man respondenter som har dessa egenskaper (Trost, 1993). 

Därför ingår kvinnor och män i mitt urval och lärare i kärnämnena svenska, svenska 

som andraspråk, engelska och matematik. Jag har även valt en speciallärare som 

undervisar i de senare åren och som kan vara involverad i betygsättningen. Vidare 

arbetar lärarna på två olika skolor för att undvika att resultatet inte speglar endast en 

skolkod. Lärarna har en gedigen erfarenhet, vilket innebär att de arbetat mer än 10 år 

som lärare, några har arbetat mer än 30 år. 
 

Urvalet kan också sägas vara ett tillfällighetsurval, vilket innebär att jag kommit i 

kontakt med lärarna genom min kännedom om personal på olika skolor och genom 

deras intresse att berätta för mig om sina tankar rörande betygsättning. Just det 

senare har jag tagit fasta på, då en kärnfråga i en narrativ metod är att komma i 

kontakt med personer som gärna vill berätta, det vill säga som är goda informanter 

(Goodson & Sikes, 2001).   
 

”In a life history context, our facility with language, our general fluency and 

articulacy and our ability to dramatize and tell a story determine how ’good’ an 

informant we are.” (aa. s. 47) 

 

En sammanfattning rörande respondenterna ges nedan: 
 

Tabell 2. Översikt över respondenterna 
 

Lärare Beskrivning Antal utskrivna ord 

1 Man, (speciallärare) undervisar i matematik  573* 

2 Man, undervisar i matematik, biologi och kemi  4486 

3 Kvinna, undervisar i svenska och tyska 7927 

4 Kvinna, undervisar i engelska och svenska 4642 

5 Kvinna, undervisar i svenska som andraspråk 645* 

6 Man, undervisar i matematik 3950 

7 Kvinna, undervisar i engelska 1448 

 
* innebär att intervjuerna är rekonstruerade, p.g.a. tekniska missöden. De är dock 

godkända av respondenterna, som tagit del av rekonstruktionerna. 

4.2.2 Transkribering 
När intervjuerna genomförts och spelats in på en mp3-spelare skrev jag ut dem i 

löpande text. Jag valde att skriva ned informanternas talspråk som skriftspråk, 

eftersom jag är intresserad av vad de sade och inte hur. Begriplighet var ledord i 

transkriberingen och orden gavs en korrekt form och stavning. Dialektala uttryck 

omformulerades. Jag markerade särskilt betonade uttalanden med ett utropstecken 

och jag skrev även ner skratt. När jag bad om förklaringar inledde jag med en ny rad. 

När transkriberingen var gjord hade jag 23671 ord i det transkriberade materialet (Se 

också tabell 2). 
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4.3 Analys  

Analyser av berättelser brukar delas in i två huvudgrupper, narrativ analys och analys 

av narrativer. Den första innebär att de insamlade berättelserna tillsammans får bilda 

grunden till nya berättelser. Man låter de olika berättarna tillsammans ge stoff till en 

sammanhållen berättelse om området ifråga. En narrativ analys leder till en ny 

historia som kan berättas, en historia som utvecklar den ursprungliga intervjuns 

teman (Kvale, 1997). Den senare, analys av narrativer, innebär att man analyserar 

berättelserna en och en (Johansson, 2005). I mitt fall lät jag berättelserna tillsammans 

bilda en berättelse som beskriver dokumentation, bedömning och betygsättning. 

Därefter gjordes en narrativ analys om dokumentationens, bedömningens och 

betygsättningens implikationer för undervisning på högstadiet. 

4.3.1 Kategorisering 
Det transkriberade materialet kategoriserades. I denna fas av analysen sökte jag 

sådant, som föreföll kunna belysa de tre områdena dokumentation, bedömning och 

betygsättning. En sådan process kan benämnas datareduktion, och innebär alltså att 

betydelsefulla delar av materialet väljs ut, koncentreras och kategoriseras. Vad som 

är betydelsefullt beror dels på undersökningens syfte och dels på mina tolkningar av 

vad som kan vara betydelsefullt för lärarna utifrån det de berättar.  
 

”Data reduction is a form of analysis that sharpens, sorts, focuses, discards, and 

organizes data in such a way that a final conclusion can be drawn and verified.” 

(Miles & Huberman, 1984. s. 21.) 

 

Kvale (1997) talar om en sådan process som meningskoncentrering, vilken innebär 

att meningar, som de uttrycks av informanter, formuleras med koncist språk utan att 

innehållet går förlorat.  
 

En kategori bör vara så stabil att den återkommer i flera av informanternas 

berättelser. Däremot är inte antalet uttalanden som kan hänföras till en kategori 

viktigt. En kategori kan däremot fyllas av flera uttalanden, som därigenom breddar 

den. Glaser använder uttrycket att man mättar en kategori (Glaser, 1978).  
 

De kategorier som identifierats bör presenteras på ett tydligt sätt. De utgör 

tillsammans grunden till de slutsatser som dras och illustreras med citat (Miles & 

Huberman, 1984). Citaten har inte enbart en illustrerande funktion utan tas med för 

att visa kategoriseringens trovärdighet. De kategorier som identifierades och deras 

relationer sinsemellan kunde därefter ställas samman och bilda en övergripande 

struktur av det insamlade datamaterialet. 

4.3.2 Tematisering 
Nästa steg av analysarbetet var att utröna huruvida dokumentation, bedömning och 

betygsättning, som de beskrivs av lärarna genom kategorierna, har implikationer för 

undervisning. Återigen genomlästes det transkriberade materialet, nu för att 

undersöka samband mellan kategorier sinsemellan men även mellan dem och 

undervisning. Med Johanssons vokabulär skulle man säga att jag sökte såväl 

genomgående som underliggande teman (Johansson, 2005). 

 

Analysarbetet i detta steg övergick från att vara deskriptivt till att bli mer tolkande. 

Resultatet av denna narrativa analys blir forskarens berättelse om studien 
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(uppsatsen), det vill säga en berättelse om de mönster och relationer som framgår av 

datamaterialet.  
 

Man skulle kunna föra någon typ av validering av de funna resultaten till 

analysarbetet. I min studie kan en sådan validering göras dels med stöd i tidigare 

forskning och dels genom att den praktiska tillämpningen av resultaten verifieras av 

lärare som arbetar med dokumentation, bedömning och betygsättning i grundskolan 

(Johansson, 2005). Resultaten kommer att diskuteras i relation till tidigare forskning 

inom fältet i kapitel 6. Huruvida de är praktiskt tillämpliga kommer jag dock inte att 

undersöka inom ramen för denna studie. 

4.4 Trovärdighet 

De samtal vi förde skulle kunna sägas utmynna i en gemensam konstruktion, i det att 

jag självklart påverkade mina respondenter. Det går naturligtvis inte att entydigt 

beskriva varav denna påverkan består eller vilka konsekvenser den haft. Att jag är 

lärare spelade förmodligen roll liksom mitt intresse för just dokumentation, 

bedömning, betygsättning och deras implikationer för undervisning. Den 

förförståelse jag har av området, vilken framkommer i bakgrunden till min studie, 

bidrar härvidlag. Inom den narrativa forskningstraditionen ses inte dessa 

förhållanden som hinder (Mishler, 1995). Jag blir följaktligen som Kvale (1997) 

beskriver, intervjuaren som medresenären som konstruerar berättelser.  
 

Eftersom metoden inte gör anspråk på att finna en ultimat sanning används andra 

kriterier på forskningens trovärdighet än de som förekommer i en positivistisk 

tradition. Ord som trovärdighet, redlighet, trogenhet gentemot data används istället 

(Glaser, 1978). Seale talar till och med om att en kriteriologi har utvecklats för att 

bedöma forskning, där kvalitativa data nyttjas (Seale, 2001). Man talar också om 

pragmatisk betydelse inom narrativ forskning, vilken kan prövas i det fält som 

undersöks. Detta görs ofta i studier som genomförs utifrån en Grounded Theory-

ansats (Nordänger, 2002).   

 

Den konstruktivistiska ansatsen i studien gör att reliabilitet, som den vanligen 

definieras med utgångspunkt i objektivitet, upprepbarhet och generaliserbarhet blir 

problematisk, vilket redan antytts. Generaliserbarhet är emellertid inte alltid 

eftersträvansvärd, då man söker kunskap om kvaliteter (Alvesson & Sköldberg, 

1994). Särskilt kan detta gälla områden som är tämligen outforskade och där 

prövbara teorier ännu inte utvecklats. Ordet trovärdighet kan vara lämpligare att 

använda. Trovärdighet i denna undersökning kan bedömas bland annat genom att 

datainsamling och dataanalys beskrivs tydligt. När man undersöker ett område 

utifrån ett konstruktivistiskt angreppsätt är det andra värden än till exempel 

reliabilitet och upprepbarhet som ger trovärdighet, vilket tidigare nämnts. Då blir det 

viktigare med en djupare förståelse av området som i denna uppsats är lärares 

berättade erfarenhet. Ett sätt att verifiera mitt resultat är att låta andra lärare ta del av 

det och bedöma dess relevans, det vill säga pragmatisk validitet. Objektivitet är i min 

studie inte ett mål eftersom objektivitet riskerar att marginalisera autenciteten och 

integriteten hos berättarens historier (Loughran, 2004; Repstad, 1987). Om man antar 

ett postmodernt perspektiv blir det inbördes förhållandet i intervjun och den sociala 

konstruktionen av verkligheten under intervjun viktiga, samtidigt som fokus ligger 

på de berättelser som konstrueras genom intervjun (Kvale, 1997).  
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Berättelsen och analysen av den ger självfallet inte en objektiv sanning i enlighet 

med en positivistisk vetenskapssyn. Svaren man får är vad respondenterna väljer att 

berätta om sina handlingar och uppfattningar. Samtalets utmaning blir att skapa en 

förtroendefull situation så att respondenten känner sig fri att ge öppna och ärliga svar 

(Lantz, 1993).  
 

Jag har bemödat mig om att vara tydlig i framställningen som beskriver mitt 

tillvägagångssätt för att undersökningen ska kunna bedömas av andra och för att 

resultaten ska kunna värderas. Ytterligare kommer jag att ha med rika citat ur 

lärarnas berättelser för att göra dem rättvisa. Men – det som presenteras, bakgrund, 

syfte, metodbeskrivning, analys, resultat och diskussion, är min berättelse av en 

undersökning. Någon annan som samtalat med lärarna hade kanske konstruerat en 

annan berättelse. 

4.5 Etiska överväganden 

Före samtalen skickade jag de utvalda lärarna ett informationsbrev i vilket jag 

redovisade mitt syfte med samtalen. Vidare gjorde jag klart för dem att den 

information jag skulle få endast kom att användas i min rapport. Jag informerade 

även att om deras medverkan var helt frivillig och att jag garanterade deras 

anonymitet. I brevet skrev jag också att de när som helst under samtalet skulle kunna 

avbryta det. Ovanstående är i enlighet med de krav som utfärdats av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga rådet och som sedan dess legat till grund för forskning inom 

området (Vetenskapsrådet, 2002), nämligen (Prop. 2002/03): 
 

Informationskrav, som innebär att forskaren bör informera deltagarna om deras 

uppgifter och om vilka villkor som gäller för deltagandet, 
 

Samtyckeskrav, innebärande att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan och avbryta densamma utan risk för påtryckningar, 
 

Konfidentialitetskrav, som särskilt rör undersökningar där etiskt känsliga uppgifter 

samlas och som innebär att all personal som deltar i sådana undersökningar bör 

underteckna en förbindelse om tystnadsplikt.  
 

Särskilt de två första kraven är aktuella i min studie. Lärarna som berättat för mig 

hade informerats om syftet med studien, de hade samtyckt till att medverka. Vidare 

hade de förvissats om att jag vidtog åtgärder för att deras identitet inte skulle framgå. 

4.5.1 Sammanfattning av undersökningen 
I en figur görs en sammanfattning av datainsamling och dataanalys och resultat. 
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Figur 1. Sammanfattning av studiens genomförande 
 

Det är viktigt att påminna sig om att det berättelserna innehåller inte är en bild av vad 

lärare faktiskt gör i samband med dokumentation, bedömning och betygsättning samt 

undervisning. Vi får veta vad lärarna väljer att berätta om området. Vidare är deras 

berättelser betingade av den kontext i vilken de berättas. Det innebär bland annat att 

jag var medkonstruktör i berättelserna. Man skulle kunna säga att analysen 

påbörjades redan vid berättandet, eftersom jag naturligtvis tog intryck av det jag 

hörde och bearbetade det på något sätt. Emellertid ser jag inte detta som något aktivt 

analysarbete. Detta påbörjades vid transkriberingen. Den sista fasen av analysarbetet 

är den slutfas i vilken resultatet redovisas, det vill säga då min berättelse om lärares 

berättade erfarenhet konstrueras och formuleras. 

 

Lärarna berättar om dokumentation bedömning 

och betygsättning samt undervisning 

Berättelserna transkriberas 

 

Områden inom 

fältet fokuseras i 

samtal 

Narrativ analys 

 

Analysarbetet 

påbörjas 

 

Deskriptiv 

analys 

 

Data koncentreras till meningsbärande enheter. 

Kategorier identifieras och beskrivs.  

 

Samband söks mellan kategorierna å ena 

sidan och undervisning å andra. Temata 

identifieras. 

 

Temata presenteras tillsammans med 

tidigare forskning. Forskarens berättelse 

formuleras. 
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5 RESULTAT 

Resultatet redovisas i två steg: lärarnas dokumentation, bedömning och betygsättning 

i ett första steg och implikationer för undervisningen i ett andra. Det första steget 

inleds med en deskriptiv genomgång av dokumentation. Därefter redovisas vad 

lärarna berättar att de bedömer. Slutligen redovisas hur lärarna använder dessa 

underlag för att sätta betyg.  
 

I det andra steget redovisas vilka implikationer dokumentation, bedömning och 

betygsättning har på lärarnas undervisning, som den framgår i berättelserna. Dessa 

implikationer bildar tre temata och redovisas i relation till tidigare forskning. 

5.1 Lärares dokumentation, bedömning och betygsättning 

I detta avsnitt beskrivs de kategorier som, utifrån lärares berättade erfarenhet om hur 

de arbetar med dokumentation, bedömning och betygsättning, identifierades. I 

redovisningen ges citat ur de transkriberade berättelserna. Efter citaten anges ur 

vilken enskild berättelse citaten är hämtade. Siffrorna motsvarar de som återfinns i 

tabell 2 (avsnitt 4.2.1). 

5.1.1 Dokumentation 
Fyra kategorier beskriver innehållet i dokumentation, nämligen 

 underlag  

 system och strategier  

 kontinuitet 

 betygsättning som motiv 

 

Underlag 

För att få underlag för betygsättning använder sig lärarna i undersökningen av olika 

sätt. De samlar in skriftliga produktioner såsom prov, test, läxförhör men de har även 

muntliga förhör och gör observationer. Det nationella proven används av alla och 

lärarna i språk tycker att texter och uppgifter i proven väl visar både dem och 

eleverna vilka kunskaper som krävs för de olika betygsnivåerna. Lärarhandledningen 

med dess olika exempel på elevtexter ses som användbar vägledning när betygen väl 

ska sättas.  
 

”Jag tycker att de nationella proven i svenska är jättebra, Kanonbra är de tycker 

jag. Jättebra texter och jättebra frågor.” (3) 

 
”Jag måste säga att jag känner att jag har ett ganska bra stöd i anvisningarna för 

det nationella provet i svenska. Vad man kan kräva av en elev för att få godkänt i 

slutbetyget.” (4) 

 

Lärarna i matematik anser däremot att det nationella provet i matematik är alltför 

svårt. Provets består till stora delar av uppgifter, där en problemlösningsförmåga 

krävs. Lärarna menar att det är just denna förmåga som är svår att tillägna sig och 

som särskilt de svaga eleverna saknar. Ett icke-godkänt på provet leder därför inte till 

ett icke-godkänt i slutbetyg eftersom provet, enligt lärarna, inte mäter allt. 

 
”Man kan säga att man kan bli godkänd utan att ha klarat det nationella provet. 

Så måste det vara.” (6) 
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”De nationella proven innehåller en hel del problemlösning och det är ett 

moment de svaga eleverna inte behärskar så bra.” (1) 

 
”Det är svårt rent psykologiskt att använda dem (de nationella proven i 

matematik) rakt av för att en del gör inte sitt bästa på dem. De blir knäckta av 

provet så att säga, det är för svårt… Det finns ju de som inte orkar läsa alla 

uppgifterna.” (6) 

 

De flesta lärare använder sig av andra prov, test och skriftliga förhör. Någon lärare 

har prov efter lärobokens kapitel medan en annan har skriftliga läxförhör varje 

vecka. Dessa prov visar inte endast vad eleven kan vid det tillfället, utan anger även 

vad eleven behöver kunna för att nå uppnåendemålen i ämnet.  
 

”Sedan är jag fruktansvärt noga med att hela tiden vara enveten med att ha 

skriftliga prov allstå skriftliga läxtest eller G-tester som vi kallar dem för när vi 

kollar mot de G-kriterier som vi har. Det har vi ju systematiskt varenda lektion.” 

(2) 

 

Någon lärare har prov där eleverna måste ha uppnått ett i förväg bestämt antal rätt 

lösta uppgifter för att sägas vara godkända på momentet. Lärarna i matematik 

berättar att proven utgår från läroboken i ämnet. Kvantifierbara mått blir, enligt 

lärarna, konkreta och tydliga för elever och föräldrar. Resultaten på proven 

dokumenteras noggrant. Den elev som av olika skäl inte klarat av ett prov eller varit 

frånvarande måste ibland göra provet för att få ett godkänt slutbetyg.  
 

”Men i regel så diskuterar lärarna så att denne har missat något moment, den har 

till exempel inte varit med på ekvationslösning alls eller missat något totalt och 

då enligt reglerna ska de ju inte ha betyg.” (6) 

 

”Man måste ju nästan ha några kvantitativa mått som man ger eleven för att 

annars blir det för flummigt. Om man bara säger att du ska kunna lite om det och 

lite om det, det går ju inte, utan vi har ju oftast, om vi har ett prov eller ett test så 

kan man alltid ha tjugofem poäng på alla prov. Säger vi att du ska ha femton 

poäng på de prov vi har och du har, ja vi har gjort det så här att kommer du över 

femton poäng, ja då är det OK. Då är det godkänt det provet.” (6) 

 

System och strategier 

Även skriftliga inlämningsuppgifter bedöms och sammanfattas för att ge information 

om elevens kunskaper och vad eleven kan utveckla. Dessa omdömen dokumenteras. 

Lärarna använder sig av egna system och strategier för att dokumentera sina 

omdömen av elevernas resultat. Dessa system är kreativa och funktionella och kan 

vara allt från att använda symboler som representerar en bestämd kunskapskvalitet 

till hemliga observationer av särskilt utvalda elever. Någon använder ett rutsystem 

som fylls i under terminen och som sedan används vid betygsättningen. Inget av 

dessa system liknar nuvarande betygssystem utan består stjärnor, siffror, bockar, 

kråkor eller hela meningar. 
 

”Men jag är väldigt bra på det här med bockar, prickar och stjärnor. Jag har ett 

stort rutsystem när jag ska sätta betygen framför mig.” (3) 

 

”Jag för egna anteckningar som är ganska summariska enligt ett siffersystem där 

jag för så att jag väljer ut ett par elever vid olika mättillfällen, talar inte om vilka 

de är och så undersöker jag lite noggrannare just dom.” (2) 
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”Om de bara i --- spelar upp en dialog så kan jag sitta liksom med min bok 

framför mig och sätta små anteckningar.” (3) 

 
”När jag dokumenterar elevernas kunskaper kör jag med ett kryssystem. 1, 2, 3 

kryss.” (2) 

 

Det finns lärare som samlar elevernas arbeten i någon slags portfolio och det finns 

lärare som menar att de arbeten eleverna gör är deras egendom och antecknar därför 

endast resultatet av proven och läxförhören för att sedan lämna tillbaka proven. 

Lärarna tittar också i elevernas arbets- och skrivböcker för att få en bild av elevernas 

kunskaper.  
 

”Vi har ju på varje elev man skulle kunna kalla det en portfolio där vi samlar det 

mesta som eleven gjort.” (6) 

 

”Jag tittar i deras böcker och på det de skriver.” (5) 

 

Att muntligt samla underlag för bedömning förekommer också. Genom enskilda 

samtal med eleverna kan läraren skaffa sig en bild av dennes kunskaper. 
 

”På det sättet skulle man egentligen inte behöva prov för att man kan i samtal 

med eleven undersöka om han når dessa mål.” (6) 

 

För att kunna bedöma den kommunikativa färdigheten samlar lärare underlag genom 

diskussioner, samtal och muntliga redovisningar. De talängsliga eleverna som i 

tidigare betygssystem kunde visa sina kunskaper i skrift ges inte längre den 

tillflykten utan måste överkomma över sin blyghet eller riskera att inte nå målen. 

Lärarna har då strategier för att alla elever ska komma till sin rätt.  

 
”De här som man märker är väldigt ängsliga då får de redovisa i lite grupp och 

har de stora problem får de själva bestämma vilka som ska ingå i gruppen.” (4) 

 
”Och att man inte vågar prata kanske eller inte säger någonting, då funkar det ju 

inte heller, då har man det muntliga kvar.” (7) 

 
”De /blyga, tysta eleverna/ samlar jag i någon liten grupp, kanske i värsta fall 

bara den och jag. Vi har ju personal så att vi kan ordna så att jag kan sitta med 

någon elev. Så att de börjar med lite småsaker, enkla saker i början och sedan så 

stegrar vi det och de behöver inte säga någonting på hela höstterminen om de 

inte vill, faktiskt. Om det är så illa så de får bara lyssna och så där och känna 

på.” (7) 

 

Kontinuitet 

Lärarna berättar att de är noga med att bedöma elevernas prestationer inte enbart vid 

provtillfällena utan efter varje lektion.  
 

”Jag dokumenterar elevernas kunskaper kan man väl nästan säga efter varje 

lektion.” (4) 

 
”Jag brukar svara eleverna,  

’Går det här på betyget?’ frågar de ofta.  

’Det är som jag sa i början, att alla lektioner går på betyget.’” (4) 
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Behovet att kontinuerligt följa elevens kunskapsutveckling kräver en ständig 

bedömning av eleverna. Eleverna granskas och bedöms vid varje lärtillfälle. Givetvis 

påverkar detta undervisningens inriktning, trots att detta är något lärarna helst vill 

undvika. Det innebär att elevernas prestationer och arbeten alltid är under 

granskning.  
 

”Det nya systemet är ett annat tänk för att det är mycket tydligare mål. Om det är 

ett moment eller ett arbetsområde vi ska göra och vi har ett mål med det 

arbetsområdet och man kan säga då att deras sätt att arbeta, planera och 

genomföra det och redovisa det är något jag bedömer.” (3) 

 

Lärarna menar att underlättar deras arbete med att dokumentera och följa elevernas 

kunskapsutveckling om man träffar dem ofta. En god relation till eleverna ses också 

som viktig för att underlätta bedömning av deras kunskaper.  

 
”Ofta handlar det om att man lär känna eleven och att man ser lite bakom skalet 

och det gör man inte med detsamma utan där gäller det att lära känna eleven för 

att se alla deras goda sidor så att säga.” (4) 

 
”Jag har fördelen att träffa mina elever dagligen och har lättare att se och 

bedöma deras utveckling och kunskaper. Jag känner dem ju väl!” (5) 

 

Betygsättning som motivation 

Trots den noggranna dokumentationen uppger lärarna att de har en ganska god 

uppfattning om elevernas kunskaper i huvudet. Därför, menar lärarna, kan 

dokumentationen snarare användas till att motivera betygssättningen för eleverna. 

För att kunna motivera framtida betyg för eleverna är det viktigt att varje elevs arbete 

bedöms och bedömningen dokumenteras.  
 

”Fast alltså jag sätter ju betyg på övningar och sånt dom gör också. Om vi sitter 

och tränar på avstavning i två lektioner så ingår ju sånt arbete i betygsättningen 

också. Det är ju liksom att dom är med i processen.” (3) 

 

”Jag kan inte sätta betyg om jag inte kan motivera för eleven att det gjorde du så 

och det gjorde du så.” (3) 

 

”Då kan jag säga såhär: Titta på denna raden kråka, kråka kråka inte ett plus! 

Kan man säga då.” (3) 

 

Det händer också att man skapar tillfällen då eleverna visar sina kunskaper som enda 

syfte. 

 
”Det som dom gör är ju bara ett underlag som jag ska ha när jag ska bedöma, 

men det har ju egentligen inget egenvärde. Vi har ju jobbat med de där och vi har 

ju klappat i händerna, stavelserna och så men det har ju inget egenvärde att de 

gör det en gång till. Då styr ju just den biten bara för att jag ska kunna bedöma 

deras arbete.” (3) 

 
”Fast nu är det ju inte betyg i sjuan, men i åttan om jag jobbar så har jag inte 

konkreta saker att ta på och som jag kan diskutera med eleverna när jag sätter 

betyg. Då känner jag att nu får vi nog ta och redovisa litegrann.” (3) 

 

Avsnittet handlar om underlaget lärare samlar för att kunna göra en bedömning av 

elevernas kunskaper. Lärare använder både nationella prov och egna. Lärarna i 
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svenska tycker de nationella proven väl utvärderar elevernas kunskaper i förhållande 

till kursplanemålen och de olika betygskriterierna. Lärarna i matematik tycker det 

nationella provet är alltför svårt och menar att det inte mäter allt.  
 

Lärarna har skapat egna system och strategier för att dokumentera elevernas resultat 

och bedömningarna av deras arbete. Det kan variera alltifrån symboler och siffror till 

korta kommentarer på såväl skriftliga som muntliga redovisningar.  
 

Dokumentationen över elevernas resultat sker kontinuerligt. Varje lektionstillfälle 

ger, men behöver inte nödvändigtvis vara, ett tillfälle att få en uppfattning om 

elevernas kunskaper. Lärarna talar också om att en god relation till eleven underlättar 

bedömningsarbetet.  
 

Ibland styr insamlandet av underlag undervisningen så att situationer där eleverna 

visar sina kunskaper skapas enbart i detta syfte. Lärarna uppger att de har en ganska 

god uppfattning om elevernas kunskaper i huvudet men vill gärna ha dokumentation 

för att kunna motivera sin betygsättning.  

5.1.2 Bedömning 
De kategorier som identifierades i detta område är följande, 

 kunskapskvaliteter 

 tid 

 personliga egenskaper 
 

Kunskapskvaliteter 

Lärare i olika ämnen lägger vikten på olika kunskapskvaliteter. I språk är bland annat 

den kommunikativa förmågan viktig. Elevernas skriftliga såväl som muntliga 

förmåga bedöms. De ska kunna skriva läsligt och förståeligt. Elevernas skriftliga 

förmåga bedöms genom att lärarna tittar på ordval, meningsbyggnad, innehåll och 

struktur i deras texter. De ska förstå skillnaden mellan olika textgenrer och kunna 

skriva olika sorters texter.  
 

”De ska kunna producera något som går att läsa.” (7) 

 

”I språk är det muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation, att man har 

läsförståelse, ja att man kan göra sig förstådd i olika sammanhang.” (5) 

 

Förståelse av tal och skrift är också viktig förmåga. Förmåga att förstå litteratur 

anpassad till åldern är betydelsefull när eleverna bedöms. Eleverna bör även i 

språken kunna använda hjälpmedel som ordböcker och kunna värdera och välja 

information från nätet.  
 

”Man måste kunna läsa och förstå olika slags texter, jättemånga olika slags 

genrer så att säga.” (4) 

 
”Förståelsen är en grund, räknas till G-kursen att om man läser en text ska man 

förstå den.” (7) 

 
”Sedan ska de kunna läsa litteratur som är anpassad till deras ålder och olika 

sorters texter som till exempel tidningstexter.” (5) 
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Den muntliga delen av den kommunikativa förmågan är viktig. Lärarna arrangerar 

situationer för att kunna bedöma elevernas förmågor att kunna uttrycka sina åsikter 

och kunna delta i diskussioner. Situationer arrangeras och frågeställningar 

konstrueras för att eleverna ska ges möjligheter att redovisa kunskaper muntligt. 

 
”Sedan när de kommer i nian om vi ska gå till det nationella provet måste de 

kunna lite spontant uttrycka åsikter och sånt. Utan att de är förberedda och så.” 

(4) 

 
”Man ska kunna vara med och vara aktiv i en diskussion.” (5) 

 

”Annars försöker jag få dem att tala genom att ha ett problem till exempel en 

orättvisa för att engagera dem.” (5) 

  

För att kunna bedöma olika förmågor som att resonera, analysera, se samband och 

kunna jämföra till skillnad från att kunna besvara frågor med ren faktakaraktär, 

används prov och uppgifter av olika svårighetsgrad. Lärarna nämner oftast dessa 

kunskapskvaliteter som kriterier för högre betyg än godkänd.  

 
”Vi säger att jag har ett prov på världsklassiker att jag har frågor av olika sort. Ja 

alltså olika sorters frågor… och så slutar det med såna här inte bara att man 

resonerar utan att man drar en slutsats också.” (3) 

 

”Sen för högsta betyget ska du göra lite mer än dom andra. Att du ska absolut 

dra dina slutsatser och komma med lite egna idéer och vara den som är aktiv i 

diskussioner. Du ska tycka till.” (3) 

 
”Alltså det högsta betyget är ju framförallt det egna tänkandet. Det egna 

initiativet, tycker jag. Det där som är lite utöver liksom själva kursen. Att dra 

slutsatser som att i nian kunna associera till något vi gjort tidigare. Polletten 

faller ned liksom.” (3) 

 

Vad gäller ämnet matematik är det framförallt förmåga att välja rätt metod för att 

kunna lösa problem som bedöms. Förmåga att välja och använda strategi anses vara 

svårast att tillägna sig. Lärarna berättar om betydelsen att kunna använda sina 

kunskaper i vardagen. Dessa innefattar förmåga att rita och mäta geometriska figurer, 

räkna med procent, samt lösa problem i flera steg med olika räknesätt. Tabellkunskap 

och algoritmer är även de förmågor som behövs för att nå uppnåendemålen.  
 

”Men just det här at man inte klarar vardagsberäkningar som man bör klara då 

när man är i den åldern, det bör man fixa.” (6) 

 

”Sen är det ju en färdighet att man kan lösa att man har att man är listig så att 

säga att man kan hitta metoder för att lösa problem. Det är egentligen det man 

behöver.” (6) 

 
”Att man kan redovisa en uppgift, hur man har gjort, det är en färdighet i sig att 

man kan tala om hur jag gjort det här att man inte bara skriver ett svar.” (6) 

 

”Dels så har du ju vanlig tabellkunskap, som huvudräkning att man kan klara 

enkla beräkningar snabbt i huvudet, rena räknefärdigheterna kan man kalla det 

för då.” (6) 
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Tid 

Lärarna bedömer inte endast kvaliteten på de skriftliga arbeten som lämnas in. Tiden 

som använts för att göra arbetet bedöms också. Det gagnar inte eleven om arbetet är 

inlämnat efter dead-line.  

 
”Jag ska ta hänsyn till många fler faktorer. Inte bara att de har lämnat in utan 

kvalitet på det de lämnar in.” (3) 

 

”Då tar jag hänsyn till hur mycket tid de har haft på sig och om de har lämnat in 

arbetet när det skull vara inlämnat eller om de skulle ha lämnat in det i januari 

och det kommer i maj.” (4) 

 

Personliga egenskaper 

Förmåga att ta ansvar, kreativitet och att göra arbetsinsats är förmågor lärarna 

bedömer. Att vara aktiv och kunna planera, organisera och ta ansvar för sitt 

skolarbete talar lärarna om som betydelsefulla för skolarbetet. De talar om en positiv 

inställning och motivation som viktiga faktorer för skolframgång. Lärarna talar 

uttryckligen om att det inte är elevernas personlighet som bedöms. Trots det nämner 

man personliga egenskaper som trevlig, välartad och snäll i samband med 

betygsättning. 
 

”Sättet att arbeta överhuvudtaget. Jag menar att man ska vara, alltså inte ett 

trevligt sätt men man ska ha ett positivt arbetssätt under lektionstid.” (3) 

 
Nu har vi lagt ner en ribba för G-nivån som är avsevärt lägre. I paritet med att vi 

hade sådana här snällhetsettor en gång i tiden. Välartade elever med snälla ögon 

och så. Det börjar bli så igen med det här betygsystemet också.” (2) 

 

Lärare i olika ämnen fokuserar olika kunskapskvaliteter. I språk är den 

kommunikativa förmågan viktig samt förståelse av tal och skrift. Lärarna talar om 

betydelsen av att kunna läsa och skriva olika texter så att läsaren förstår. Då den 

kommunikativa förmågan fått betydelse i styrdokumenten blir denna förmåga i fokus 

för undervisningen och bedömningen. För att kunna kommunicera är det av vikt att 

kunna uttrycka sig muntligt och lärarna arrangerar situationer och hittar på 

frågeställningar så att eleverna får berätta, diskutera och argumentera. I matematik 

däremot bedömer lärarna om eleverna kan hantera de olika räknesätten och använda 

dem för att lösa vardagliga problem. Färdighet rita geometriska figurer, 

tabellkunskaper och algoritmer bedöms också. Kunskapskvaliteter som att kunna dra 

slutsatser, analysera och reflektera nämns av lärarna främst som kriterier för de högre 

betygen.  
 

Tiden är betydelsefull och avgörande för bedömning av ett arbete.  Eleverna bör 

lämna in sina arbeten i tid då lärarna även bedömer om eleven tar ansvar och hur de 

organiserar sitt skolarbete.  
 

Elevernas personliga egenskaper har betydelse för lärares arbete med betygsättning. 

Egenskaperna som nämns är snäll, välartad, trevlig men även elevens förmåga att ta 

ansvar och inställning till skolarbete.  
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5.1.3 Betygsättning 
Kategorierna inom betygsättning identifierades till,  

 mål och kriterier 

 egna värderingar 

 dilemmor 

 

Mål och kriterier 

I slutet av terminen när betygens ska sättas kan betygsarbetet innebära att sitta med 

skolkatalogen framför sig för att med hjälp av elevernas ansikten erinra tankar om 

deras aktivitet i klassrummet.  

 
”Sen brukar jag sitta och titta i fotokatalogen. Vem man hör mest? Vem som 

räcker upp handen mest? Vem som varit mest aktiv? Då memorerar jag det jag 

kommer ihåg det alltså när jag ser eleverna.” (3) 

 

Dokumentationen som förts över varje elevs resultat under terminen sammanställs 

och kursplanernas mål och betygskriterierna bockas av.  
 

”Framförallt när man ska skriva slutbetyg då går jag och tittar på de kriterierna 

och mer eller mindre bockar av.” (4) 

 

Det är inte alltid de nationella målen och kriterierna som utgör ramen för bedömning 

och betygsättning utan andra lokala mål. Någon lärare använder sig visserligen av 

nationella mål men inte alla, utan vissa utvalda. 

 
”Jag använder mig av lokalt skrivna kriterier som den förra läraren som varit här 

har skrivit.” (7) 

 

”Varenda skola har gjort egna tolkningar av de här styrdokumenten och vi har ju 

en speciell här på N-skolan där vi talar om något vi kallar för indikatorer… Då 

har vi punkat upp tretton punkter. Det skulle kunna vara hundrafemtio punkter 

egentligen men vi har valt tretton punkter.” (6) 

 

En nackdel med betygssystemet är att det har alltför få steg. Lärarna anser att 

betygsteget Godkänd är alltför brett och omfattar dels elever som av olika skäl inte 

gått i skolan, dels elever som har svårt att lära sig och tar längre tid på sig än andra.  
 

”Man hör ju ofta att, - Jag lägger mig på G-nivån, jag klarar ändå inte VG. För 

att det är så stor skillnad mellan G och VG.” (4) 

 

”Jag tycker att det är för små steg för att det blir liksom så stor skillnad på ett 

svagt G och ett starkt G till exempel, i kunskaper.” (4) 

 

”Betygen är bra men ge eleverna mer tid att skaffa de kunskaper som behövs för 

att få G. Betygsystemet slår på de svaga som tidigare kunde få 1 eller 2 och nu 

bara får icke-godkänt. Det blir pressande för dem och det är antagligen svårare 

och hårdare att klara skolan för de svaga eleverna idag än tidigare.” (1) 

 

Egna värderingar 

När det är svårt att sätta betyg utvecklas förhållningssätt som inte alltid följer de 

anvisningar för betygssättning som finns utan egna värderingar. Med dessa 

värderingar skapar lärarna egna strategier i betygsättningsarbetet. Bland annat kan 

elevens starka sidor kompensera svaga. Det händer att man bortser från att eleven 

inte nått vissa uppnåendemål och sålunda inte har alla kunskaper. De svaga eleverna 
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får en snällare betygsättning och betygsättning underlättas om man har en god 

relation till eleven. 
 

”I de här styrdokumenten står det ju att man ska klara av samtliga moment. Man 

kan liksom egentligen inte hoppa över någonting utan vidare utan man måste 

klara allting. Det var ju väldigt hårt skrivet från början men sen har man ju sett 

att det inte fungerar i praktiken sedan, utan man är ju glad om de klarar de flesta 

moment.” (6) 

 

”Om man tvekar på en som ligger mellan G och VG och sedan den här eleven är 

snäll och trevlig och kommer i tid och sådana här saker då är det nog lättare att 

sätta ett VG eller om det är någon som är en ganska trist typ som tjabbar och 

skolkar.” (6) 

 

”Så tycker jag att jag kan kompensera det med G och det står ju liksom att det 

kan man ju göra, man kan ju kompensera, Litegrann så.” (4) 

 

De lärare som undervisar elever som har svårigheter att nå målen uppger att de 

antagligen blir mindre krävande när de sätter betyg. 

 
”Det kan nog hända att man blir hemmablind vad gäller betygsättning då man 

enbart undervisar de svaga eleverna.” (1) 

 

Trots att lärarna talar om att det är elevernas kunskaper som bedöms och betygsätts 

och inte personlighet, anser de bedömning och betygsättning underlättas av en god 

relation till eleverna och en regelbunden kontakt. 
 

”Jag har fördelen att träffa mina elever dagligen och har lättare att se och 

bedöma deras utveckling” (5) 

 

Dilemmor 

Elever med funktionshinder är också svåra att betygsätta. Det är inte alltid lärarna 

känner sig säkra på vilka kunskapsluckor som orsakas av funktionshindret. Lärarna 

tvekar avseende vilka kunskapskrav en elev med funktionshinder kan befrias från.  

Lärarna bedömer också huruvida eleven i fråga kommer att klara studierna på ett 

nationellt gymnasieprogram. 
 

”När de har någon form av funktionshinder. Då är det ju svårt tycker jag. Dyslexi 

till exempel, hur mycket ska man bortse från och vad? Det är väl det jag tycker 

är det svåraste.” (7) 

 
”Det är även så att man gör en bedömning när man är osäker på ett betyg om 

eleven skulle klara av att gå ett gymnasieprogram.” (1) 

 

En hjälp i betygsättningsarbetet är kollegorna. De bidrar med en ”second opinion” 

när man upplever att en elev balanserar mellan två betyg. Svårast är det, uppger 

lärarna när de lägsta respektive högsta betygen ska sättas. 

 
”Om jag är lite osäker ber jag NN läsa och tvärtom. Det är så skönt för liksom, 

ja! Precis så tänkte jag. Tack NN. Det är tryggt att ha någon i kollegiet som man 

känner att man, ja, man ska ju ha samma krav oavsett men där personkemin 

stämmer.” (3) 

 

”Jag talar med mina kollegor, det är fördelen med att jobba så här att man kan 

diskutera eleverna med varandra.” (6) 
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”Vi är ju två lärare som samarbetar när det gäller betygen och då är det lättare 

när man har någon att prata med.” (7) 

 

”Så det är liksom ytterligheterna där svårigheten finns tycker jag.” (4) 

 

Värst blir det när slutbetyg ska sättas och att inte kunna sätta ett Godkänt på en elev 

känns olustigt. Lärarna är rädda om elevens självbild och att man fråntar dem 

möjlighet att studera på ett nationellt program på gymnasiet. Det är till och med så att 

man upplever en press att sätta ett Godkänt på eleverna.  

 
”Om man tvekar finns det ju ingen anledning att sätta dit någon egentligen.” (6) 

 
”Man känner press att sätta ett G eftersom man vill att de ska komma in på sitt 

program och det är tråkigt för dem att inte bli godkända.” (1) 

 
”Det kan kännas pressande att inte kunna sätta ett G. Man vill ju verkligen att de 

ska klara sig.” (1) 

 
”Ligger en elev på gränsen friar man hellre än fäller.” (1) 

 

En av svårigheterna med att sätta betyg kan vara att man anser sig sakna underlag. 

Denna avsaknad av underlag kan bero på skolk men även på sjukdom. Ett gediget 

underlag förutsätter elevens närvaro.  
 

”Annars är det väl inställning och motivation. Det är väl den stora biten kanske. 

De struntar i det kanske. Närvaron om det nu är någonting, så hinner de ju inte 

med det dom ska göra eller rättare sagt jag hinner inte se vad de kan. Det är ju 

det det handlar om. De är inte här tillräckligt.” (7) 

 

En del av betygsättningsarbetet blir därför att tala med eleverna om deras betyg och 

förklara på vilka grunder betygen satts. 
 

”Jag sade det att lämnar du inte in en fördjupningsuppgift och det är en så pass 

stor bit så att jag sade det att lämnar du inte in så riskerar du ett sänkt betyg, är 

du medveten om det?” (4) 

 
”Jag kan inte sätta betyg om inte jag kan motivera för eleven att det gjorde du så 

och det gjorde du så.” (3) 

 
”Varje termin har jag samtal och försöker motivera eleverna till att försöka nå 

G.” (1) 

 

Sammanfattningsvis berättar lärarna att betygsättningsarbetet inleds med att 

underlaget sammanställs och kursplanemålen och betygskriterierna bockas av för 

varje elev. Slutbetyg sätts efter nationella mål och kriterier medan tidigare betyg sätts 

efter lokala.  
 

Det är inte enbart kunskapsmål som vägs in i ett betyg utan lärarna utgår från egna 

värderingar och förhållningssätt när de resonerar. Faktorer som en god relation till 

eleven och dennes förutsättningar är betydelsefulla. Elevens bästa går främst och 

starka sidor kan kompensera svaga. Är inte alla mål uppnådda kan ett godkänt betyg 

sättas ändå. Lärare till de svaga eleverna medger att de möjligen har en snällare 

betygsättning än andra.  
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Svårast att sätta betyg är när eleven ligger på gränsen till högsta respektive lägsta 

betyg. Elever med funktionshinder är svåra att betygsätta då lärarna känner en 

osäkerhet om vilka kunskapsbrister de kan bortse från. Lärarna söker då stöd hos 

kollegor. En del av betygsättningsarbetet är att tala med eleverna och motivera deras 

betyg.  

5.2 Implikationer för undervisningen 

I följande avsnitt görs en narrativ analys av vilka implikationer dokumentation, 

bedömning och betygsättning får på undervisning. Som tidigare nämnts har avsnittet 

ett större inslag av tolkning av lärarnas berättelser än den mer deskriptiva 

redovisning som getts tidigare. Analysen och tolkningen ledde till att jag fann 

följande tre temata i mitt material, nämligen, formulerings- och realiseringsarenor, 

inkludering och exkludering samt på och utanför scenen. 
 

Dessa redovisas och kopplas till tidigare forskning för att fördjupa och vidga 

förståelse av lärares berättade erfarenheter. Den teoretiska förankringen tillsammans 

med den tolkande narrativa analysen utgör kärnan för resonemangen i resultatet.  

5.2.1 Formulerings- och realiseringsarena  
Temat handlar om hur styrdokument påverkar det praktiska arbetet i skolan, det vill 

säga hur formuleringsarenan påverkar realiseringsarenan. På formuleringsarenan 

uttalas visioner om mänskliga värden, politiska idéer och vetenskapliga diskurser 

som ligger till grund för styrdokument för skolan. Styrdokumenten ger riktlinjer för 

lärarnas arbete på realiseringsarenan. När lärarna ska omsätta dessa visioner, idéer 

och vetenskapliga diskurser till en genomförbar praktik, händer det att intentionerna 

förändras eller rent av försvinner. Assarsson (2007) nämner att visioner inte alltid är 

lätta att omsätta i praktiken. Formulerings- och realiseringsarenorna kan därför 

komma att ligga långt ifrån varandra.  
 

Assarsson (2007) nämner att när tankar ska omsättas i praktiken är det möjligt att det 

praktiska, det som fungerar styr verksamheten mer än visioner, formulerade i 

styrdokument. Lärare, särskilt de som sätter betyg på de svaga eleverna, får ett 

dilemma. Å ena sidan är de som tjänstemän förpliktigade att följa styrdokument, å 

andra sidan är de som lärare och medmänniskor skyldiga att alltid se till elevens 

bästa. I studien framgår detta lärarnas dilemma, när lärarna berättar om hur de 

resonerar vid betygsättning, särskilt avseende slutbetygen i kärnämnena. Vi har sett 

uttrycket ”hellre fria än fälla”, som indikerar att läraren hellre ser till elevens bästa än 

fullgör tjänstemannauppdraget. En lärare som fullgör av tjänstemannauppdraget kan 

riskera att exkludera en elev från fortsatta studier i gymnasieskolan, medan en lärare 

som förbiser detta kan bidra till att en elev inkluderas.  
 

Lärarna berättar att de i sin betygsättning tar hänsyn till sannolikheten för eleven att 

klara studier på gymnasiet.  
 

”Det är även så att man gör en bedömning när man är osäker på ett betyg om 

eleven skulle klara av att gå ett gymnasieprogram. Ibland är det bättre för eleven 

att gå ett år på IV. Då har de möjlighet att skaffa kunskaper för att klara av ett 

gymnasieprogram.” (5) 
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Även Skolverkets undersökning visar att lärare ogärna sätter ett betyg som innebär 

att eleven inte kan fortsätta på ett nationellt gymnasieprogram. Dessutom tar lärarna i 

sin betygsättning hänsyn till vilket program den berörde eleven sökt till för att kunna 

avgöra om eleven klarar fortsatta studier (Skolverket, 2007). Lärarna tar sålunda på 

sig ansvaret för att bedöma elevens möjlighet att klara fortsatta studier, något snarare 

en antagningsenhet bör göra.  
 

Att ”hellre fria än fälla” behöver emellertid inte alltid vara det bästa i längden för 

eleven. De elever som fått betyg de inte förtjänat på grund av att lärarna tagit särskild 

hänsyn eller hellre friat än fällt, börjar sina gymnasiestudier utan tillräckliga 

kunskaper att klara dessa. Skolverket (2007) visar i sin rapport att dessa elever inte 

alls gynnas av denna hänsyn, då de i större utsträckning avbryter sina 

gymnasiestudier, antagligen för att de är illa förberedda för kunskapskraven i 

gymnasieskolan. Det är inte alltid snällt att vara snäll. 
 

Lärarna i studien visar omtanke om sina elever då de ogärna sätter ett icke-godkänt 

betyg på sina elever. Betygsättning innebär att lärarna inte enbart förhåller sig till de 

anvisningar som finns för betygsättning utan även har en personlig aspekt när de 

sätter betyg. Då systemet i praktiken låter lärarna fatta dessa svåra beslut utifrån egen 

moral och egna värderingar blir det också naturligt att likvärdighet inte alltid kan 

garanteras. Selghed (2004) skriver i sin avhandling att det svenska betygsystemet får 

”Ännu icke godkänt” och använder här betygssystemets begrepp för det betygsteg 

som anger, att eleven inte nått satta mål. Betygsystemet uppnår enligt Selghed (2004) 

inte de krav som ställs på det. Redan före läroplanens införande påpekades 

svårigheten att bedöma kunskapsutveckling i klart åtskilda steg som följer varandra 

regelbundet av Ference Marton i DN (Kroksmark, 2002).  
 

Assarsson (2007) beskriver likvärdighet som komplex då den innefattar skolans krav 

i förhållande till elevers bakgrund och förutsättningar, socialiseringssträvanden, 

rättvisa och differentiering. Styrdokumenten har inte alltid den genomslagskraft som 

politiker tycks tro. Det är måhända alltför svårt att omsätta politikers visioner om ett 

likvärdigt betygssystem i dagens skola. 
  

I berättelserna kom lärarna att tala mycket om praktiskt lärararbete och svårigheter 

med detta. Lärarna talar om att den syn på kunskap och lärande som bör dominera 

undervisningen är tydlig i styrdokumenten och påverkar i ganska hög grad, 

planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Då undervisningen 

numera styrs av att eleverna ska ges möjlighet att nå uppsatta mål krävs att lärarna 

väl känner till dessa mål och kan formulera dem så att eleverna förstår.  
 

”Den nya målstyrningen och de här strävansmålen har gjort det tydligare vad det 

är som ska styra min undervisning.” (4) 

 
”Det nya systemet är ett annat tänk för att det är mycket tydligare mål. Om det är 

ett moment eller ett arbetsområde vi ska göra och vi har ett mål med det 

arbetsområdet så kan man säga att deras sätta att arbeta, planera och genomföra 

det och redovisa är något jag bedömer.”(3) 

 

Samtidigt berättar lärarna att kunskapskvaliteter, som inte är uppenbart mätbara, ges 

litet utrymme på bekostnad av de mätbara. Om mätbara mål endast fokuseras i 

undervisningen riskerar mer abstrakta mål som att analysera, reflektera, jämföra och 

se samband att få mindre utrymme. Den individuella utvecklingen och det livslånga 
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lärandet ges ingen betydelse, där poängen på enskilda prov är det som värderas 

(Black & William, 1998).  
 

Lärarna berättar att den målstyrda undervisningen kräver att de tydligt visar eleven 

vad denne bör arbeta med för att utvecklas i riktning mot målen. Lärarna säger att 

målstyrd undervisning innebär att de bör kunna ge eleverna en formativ bedömning 

av deras kunskapsutveckling när helst elever eller föräldrar önskar. Det är till och 

med så att någon lärare nämner att insamlandet av betygsunderlag ibland får styra 

undervisningen.  
 

”Sen beror det på hur jag jobbar i vissa klasser så blir det inte så mycket 

inlämningsuppgifter och då är det inte så lätt när man ska sätta betygen. Så att ja 

då är det nästan så att betygsättningen får styra undervisningen och det gillar ju 

inte jag.” (3) 

 

Detta strider mot läroplanens intentioner, där en konkretisering av strävansmålen bör 

utgöra riktlinjer för undervisningen och inte insamlandet av bedömningsunderlag 

(Skolverket, 2004). Det är möjligt att läroplansarbetet inte föregåtts av en diskussion 

om hur de önskvärda kunskaperna ska bedömas eller att lärarna inte getts möjlighet 

att sinsemellan diskutera bedömningsarbete. Ansvaret för att sådana diskussioner 

äger rum ligger på rektor (Skolverket, 2004) 
 

Lärarna ger dessutom eleverna individuell respons på utförda uppgifter, både 

skriftlig och muntlig. Lärarna berättar även om att de närhelst under terminen bör 

kunna informera eleverna om hur de ligger till och vad de ska arbeta med för att 

utvecklas. Den formativa bedömningen, som enligt Black och William (1998) är så 

betydelsefull för lärandet ges närhelst eleven önskar. 
 

”De får göra mycket egna skriftliga produktioner som jag tar in och bedömer och 

det är ju väldigt personligt, det kan jag ju säga direkt, du måste tänka på att inte 

blanda ihop vanliga ord till exempel, du måste lära dig de oregelbundna 

verben… Då blir det lite det här med individualiserad undervisningen som inte är 

så lätt alla gånger.” (4) 

 

För lärarnas del blir arbetet med att formativt bedöma alla elever tidskrävande. Den 

formativa bedömningen ges både muntligt och skriftligt och tar en stor del av 

arbetstiden. Annerstedt (2002) menar att den administrativa delen av lärararbetet kan 

ta upp till tjugofem procent av arbetstiden. 
 

Formuleringsarenans målstyrning innebär också att undervisningen på 

realiseringsarenan kan bli friare och eleverna ges större ansvar. Lärarna berättar att 

undervisningen har fått en mer holistisk karaktär än tidigare då man i högre grad 

lägger upp undervisningen i arbetsområden. Den relevansstruktur Marton och Booth 

(2000) nämner som betydelsefull för ett gynnsamt lärande ges utrymme genom 

denna planering. Genom att lägga upp undervisningen i arbetsområde formulerar 

lärarna dels konkreta mål för arbetet som alla elever ska arbeta med, dels utmanande 

uppgifter för elever som har lätt för skolarbete. Lärarna tycker att denna planering 

bidrar till en roligare och mer varierad undervisning. Utrymmet frihet och kreativitet 

får, menar man, gör undervisningen lustfylld, åtminstone för de elever som vill och 

kan ta sig an svårare uppgifter.  
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”För min egen del så kan jag säga att jag jobbar mer tematiskt och med större 

bitar och större sjok där man har ett slutdatum och sedan ska klara av olika saker 

beroende på var man själv vill lägga ribban.” (4) 

 

”Jag kan säga så här att oftast tycker jag att det är roligare nu. För att det är mer 

elevernas egen kreativitet som får komma fram på ett annat sätt nu.” (4) 

 

Eftersom kraven på skiftande kunskapskvaliteter är tydliga blir skolarbetet svårare 

för några elever. Det är inte längre möjligt att enbart närvara i skolan utan eleven 

behöver även visa upp kunskaper som förmåga att reflektera, se samband, analysera 

och samtala i grupp.  
 

”Jag tycker nu att det här med skillnaden mellan att rapa upp, ha kännedom om 

och dra egna slutsatser den är tydlig den uppdelningen.” (3) 

 

3: ” Man kan fråga varför tror du att vi läser världsklassiker?”  

I: ”Hur svarar en elev som inte förstått?” 

3: ”Ja då skriver de, det vet inte jag. Eller vi måste det. Eller det står väl att vi 

ska. NN /lärare/ har sagt att vi måste. Det kommer väl på betyget.” 

 

Att lärandet har tydliga mål motiverar vissa elever och underlättar 

bedömningsarbetet avseende en del kunskapskvaliteter. Samtidigt talar lärarna om att 

kunskapskvaliteter som inte är uppenbart mätbara ges lite utrymme i undervisningen.  
 

I: ”Tror du att man/eleverna/ kan lära sig det här att se samband och göra 

analyser och jämförelser?’ 

3: ”Ja, det tror jag.” 

I: ”Hinner man det?” 

3: ”Nä. Jag skulle precis säga det att hade man kunnat föra sådana samtal med 

alla elever och på deras tanke, alltså haka på där de är i sitt tänkande, det är klart 

att man skulle kunna det.” 

I: ”Vad är det som hindrar egentligen, man har ju ganska mycket tid?” 

3: ”Man är rädd att man inte hinner det man ska, det innehåller så mycket.” 

I: ”Svenskämnet?” 

3: ”Mm.”  

 

En del i bedömningsarbetet är att utarbeta lokala mål och kriterier för dessa. 

Resultatet av detta arbete kan emellertid leda till att några av läroplanens 

kunskapskvaliteter ges mindre utrymme. Mätbara kunskaper såsom faktakunskaper 

får ett stort utrymme då de är tydliga. Svårare blir det om abstrakta 

kunskapskvaliteter ska göras konkreta och möjliga att kommunicera. Holmberg 

(2007) skriver att lärare kan uppleva det svårt att omformulera de nationella målen 

till konkreta mål så att föräldrar och elever ges möjlighet att förstå. Detta ger också 

lärarna i min studie uttryck för. 
 

”Vi fick uppfinna litegrann extra och därför konstruerade vi massor av små 

kryptiska mål på egen hand.” (2) 

 
”Samtidigt är det ju tvärtom att klarar man de här indikatorerna då är det en 

tydlig signal att man når G. På det sättet skulle man egentligen inte behöva prov 

för att man kan i samtal med eleven undersöka om han når dessa mål. Det är ju 

lite nytt tänkande men det är väl egentligen inte alla som jobbar så kanske men 

det tycker vi är ganska vettigt och det är ganska lätt att förklara för föräldrar och 

så.” (6) 

 



 

 41 

Trots att lärarna i studien är medvetna om de olika kunskapskvaliteterna blir mätbara 

kunskaper som faktakunskaper och färdigheter naturligt de mest konkreta och tydliga 

att tala om med elever och deras föräldrar. Mätbara kunskaper blir även de som 

fokuseras när lärarna samlar underlag för betygsättning. Det händer att lärare 

använder prov för att visa vad eleverna bör kunna. Proven får följaktligen två 

funktioner, dels att mäta elevernas kunskaper, dels som en konkretisering av målen. 

Det är inte orimligt att tänka sig att eleverna får uppfattningen att de mätbara, 

konkreta kunskaperna som proven kräver även är de viktigaste i skolan. Black och 

William (1998) menar att den individuella utvecklingen och det livslånga lärandet 

överges då poängen på prov är det som värderas. Däremot går den relevansstruktur 

som är betydelsefull för ett gynnsamt lärande förlorad om reproduktion är yttersta 

målet (Marton & Booth, 2000). Därigenom riskerar vissa elever att bli exkluderade. 

5.2.2 Inkludering och exkludering 
Det fria arbetssättet som blir följden när lärarna planerar undervisning i 

arbetsområden kan frigöra tid för lärarna att stötta svaga elever. En mer holistisk 

undervisning motiverar och möjliggör lärande i ett sammanhang där en god 

minneskapacitet inte ger fördelar. Elever som har svårt att reproducera fakta riskerar 

nämligen att misslyckas på traditionella prov (Göransson, 2004). Lärandet kan 

organiseras så att eleverna kan arbeta med enskilda uppgifter för att inhämta 

kunskaper och nå målen. Redovisningsformer kan varieras och anpassas till varje 

elevs behov. Eleverna arbetar inte längre i samma bok på samma sida.    
 

”De som är starka och kan vara själva de får självständiga uppgifter och då blir 

det mycket skriva och producera eget och det är ju lite jobb med det så det blir ju 

mycket att rätta efteråt. Det är de duktiga som man släpper iväg på det.” (7) 

 

Lärarna talar om att eleverna fått en större frihet. Denna frihet förvaltas bäst av den 

som klarar av att ta det ansvar som följer. En sådan pedagogik lämnar ansvaret till 

den enskilde individen och detta gynnar de med det kulturella kapital som skolan 

främjar. Elever som inte kan se meningen med skolans kunskaper eller förstår vad 

som krävs, missgynnas (Assarsson, 2007) 
 

”Man måste ha nyfikenhet och egen motor.” (4) 

 

Det lärande som blir följden av den målstyrda undervisningen ger eleverna större 

frihet att välja uppgifter som intresserar dem. Det gör att de behöver kunna ta ett 

större ansvar för sitt skolarbete. De elever som har lätt att strukturera sitt arbete, som 

är kreativa och välmotiverade gynnas därav och utvecklar självständighet. Någon 

lärare talar om möjligheten att lära sig värdera sin arbetsinsats i en målstyrd 

undervisning.  
 

”Kanske är det så att det ger eleverna större möjlighet att bedöma sina egna 

förmågor på nått sätt.” (2) 

 

Andra elever som har svårt att ta ansvar och strukturera sitt skolarbete får svårt att 

lära sig andra kunskaper än faktakunskaper. De ser inte friheten som en vinst. Elever 

med svårigheter att tolka skolans koder missgynnas. Svårigheterna uppstår då de 

befinner sig i en miljö som inte är anpassad för dem, det vill säga svårigheterna 

uppstår i relation till omgivningen (SOU, 1998:66). Elevers oförmåga att nå skolans 

mål kopplas inte sällan till dem själva som individer. I själva verket är det skolans 

ansvar att vara en gynnsam läromiljö för alla. Det kan till och med vara så att den 
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ökande förekomsten av neuro-psykiatriska diagnoser kan ha sin förklaring i skolans 

oförmåga att passa för alla (Emanuelsson, 2002).  
 

3: ”Ja, och då får man vara glad om det klickar till hos någon, man kan inte nå 

alla jämt.” 

I: ”Men målen för skolan är ju för alla?” 

3: ”Men det kan man inte så det kan du stryka!” 

 

Skolan ställs därför inför utmaningen att ge elever möjlighet att delta utifrån egna 

förutsättningar. Den specialpedagogiska kompetensen bör, utifrån dessa tankar, 

omfatta en kompetens att kunna undervisa heterogena grupper elever i en 

inkluderande verksamhet (Assarsson, 2007; Persson, 1998; Rosenqvist, 2007). För 

varje mål som inte nås blir möjligheten att få ett fullständigt slutbetyg mindre. De 

mål som eleverna inte nått ännu måste alla uppnås för att få ett Godkänt i slutbetyg. 

Dessa elever är också dåligt rustade ta motgångar och ser ofta betyg som tecken på 

sitt misslyckande. Lärarnas uppgift blir att motivera eleverna att fortsätta trots sina 

svårigheter. Internationella studier visar att just icke-värderande formativ bedömning 

har särskilt god effekt på svagpresterande elever (Black & William, 1998). 

 
”Däremot att jag försöker samtal med dem och på så vis göra dem medvetna om 

vad de är duktiga på och medvetandegöra dem på sina brister som de måste 

försöka täppa till. Man får försöka lägga det på den nivån att det förstår om man 

gör det här så utvecklas man hela tiden och förhoppningsvis blir det bättre och 

bättre resultat.” (4) 

 
”Ja, för då måste jag säga till dem att det här ska du kunna… och jag försöker 

hitta så många motiveringar jag kan.” (3) 

 
”Varje termin har jag samtal och försöker motivera eleverna till att försöka nå 

G.” (1) 

 

För att ge de svaga eleverna större möjligheter att inhämta baskunskaper i 

kärnämnena tas andra ämnen bort. Det är vanligt att elever med invandrarbakgrund 

inte börjar läsa engelska samtidigt som andra. Konsekvensen av detta blir att de får 

mindre tid att inhämta de kunskaper som krävs för att nå målen för Godkänt när de 

slutar år nio.  
 

”Många har ju faktiskt när det gäller engelskan, så har de skippat engelskan på 

mellanstadiet för att de har fullt upp med svenskan till exempel att de inte kan 

läsa det kanske upp i mellanstadiet och då måste man satsa på det och då tar man 

bort något och då tar man bort engelskan. Vilket inte är så bra för då blir det ju 

jättesvårt här då, det här året att hinna med det.” (7) 

 

Kunskapskraven innebär krav på närvaro och arbete. De elever som av olika 

anledningar tar längre tid på sig att lära får svårare att följa studietakten än andra. 

Den ständiga måluppföljningen gör att de mindre skolskickliga eleverna skaffar sig 

”rester” det vill säga de moment som av olika anledningar ännu inte är avklarade. 

Det kan innebära prov där eleven inte fått tillräckligt höga poäng eller praktiska 

moment, där eleven inte deltagit. Dessa rester ska betas av för att slutbetyg ska kunna 

sättas. Assarsson (2007) beskriver skolsituationen för dessa elever som en ständig 

kamp att hänga med och att disciplinera sig. Eftersom elever i grundskolan, enligt 

styrdokumenten, rätt att lära utifrån sina förutsättningar blir det orimligt att tänka sig 

att alla tar lika lång tid på sig. 
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”Man får pressa eleverna framför sig och de ges inte alltid den tid de behöver för 

att befästa sina kunskaper.” (1) 

 

Lärare i undersökningen ser inte nivågruppering som en väg att tillgodose svaga 

elevers behov. Sociokulturella teorier beskriver lärande som socialt och kulturbundet 

och beroende av kommunikation. Lärande sker i samspel med andra och 

kommunikationen i klassrummet är betydelsefull. Elever lär av varandra och 

variation är en tillgång och inte ett hinder (Dysthe, 1996). Däremot kan duktiga 

elever få utmaningar.  
 

I: ”Då är det egentligen bättre för de lite svagare att delta /i samtal om litteratur/ 

än de som har högre betyg?” 

3: ”Ja det kan man säga.” 

I: ”Det talar i så fall emot en nivågruppering för att hjälpa de svaga?” 

3: ”Ja, det gör det. Visst gör det det.” 

 

Lärarna berättar att tiden är betydelsefull för elevers lärande, särskilt lärande av 

kunskapskvaliteter som förståelse, färdighet och förtrogenhet. Brist på tid till lärande 

eller alltför omfattande stoff återkommer i lärarnas berättelser.  
 

”De svaga eleverna få inte alltid den tid de behöver. För att gå vidare och 

verkligen jobba med problemlösning.” (1) 

 

Mätbara kunskapskvaliteter får utrymme på andra kunskapskvaliteters bekostnad. 

Lärarna talar också om att de svagare eleverna inte ges tid att befästa grunder och 

inte heller tid att utveckla djupare förståelse och förmåga att se samband, analysera 

och reflektera. Vissa elever behöver längre tid till sitt lärande och tiden som ges är 

densamma för alla i grundskolan, det vill säga nio år. Elever som behöver mer tid får 

inte tillräckligt tid inom ramarna av timfördelning och scheman (Assarsson, 2007). 

 
”Det svåraste för eleverna är problemlösning och det är svårt att få tid till den 

laborativa matematiken eftersom man känner en press att hinna med allt.” (1) 

 

”Det saknas tid, tid, och tid.” (5)  

 

Lärarna menar dock att lärande som organiseras med arbetsområde inom ett tema ger 

dem möjlighet att hjälpa de svagare eleverna, då skolskickliga elever inte behöver 

samma stöd utan kan arbeta på egen hand. Arbetsområden planeras ofta med en 

grundkurs som alla ska genomföra och fördjupningsuppgifter som elever med högre 

betygsambitioner gör. Lärarna menar att detta ger dem möjlighet att stötta svaga 

elever med grundkursen då skolskickliga elever gör fördjupningsuppgifter på egen 

hand. Möjligen innebär detta arbetssätt att de svaga eleverna aldrig antar utmaningen 

med svårare uppgifter utan alltid gör minsta möjliga arbete. Assarsson (2007) menar 

att trots goda intentioner kan ”konstruktioner av elevens bästa” (s. 43) leda till 

exkludering och segregering. Delaktighet är något annat än att vistas i samma 

klassrum (Bachman & Haug, 2006). 
 

”Det är ju en fördel för de svagpresterande eleverna också ibland tycker jag det 

här med projektarbeten och temaarbeten därför att man kan ägna de eleverna lite 

mer tid.” (4) 
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”De som inte klarar det här fria som man då får försöka att koncentrera sig på när 

man har det här tema- eller projektarbetena. Det är ju sådana som av olika 

anledningar inte har någon egen motor till exempel.” (4) 

 
”De klarar ju inte det ansvaret så det måste man ju hjälpa dem med då.” (4) 

 

Lärarnas erfarenhet är att kraven för att få ett Godkänt i kärnämnena är alltför höga 

för en del elever. 
 

”När vi har läst det här och tittat på kursplanerna så tycker jag att det är lite 

märkligt att alla har samma mål. För att de som inte har förmågan tycker att det 

är jättesvårt att tänka själva. Det är att ställa för höga krav.” (3) 
 

Lärarna talar om svårigheter att nå vissa elever. De känner inte att de lyckas motivera 

dem till lärande och får mota dem framför sig genom högstadiet. Avsaknad av 

motivation får följden, enligt lärarna, att eleven inte tar itu med sitt skolarbete och 

därigenom med tiden får alltfler luckor och rester.  

 
”De svaga eleverna hinner skaffa sig en tung ryggsäck som de bär med sig 

eftersom de inte hinner med att lära sig alla moment och därigenom kommer på 

efterkälken. De får svårt att klara sig och blir nedtyngda.” (1) 

 

Kraven att nå kunskapsmålen gör det svårt att undervisa heterogena grupper. 

Emellertid har resonemanget i bakgrunden visat hur viktiga tydliga kunskapsmål är 

för ett gynnsamt lärande (Marton & Booth, 2000). Här ställs lärarna inför ett 

ytterligare ett dilemma, nämligen att tydliga, konkreta kunskapsmål gynnar lärandet 

för de allra flesta elever samtidigt som de obarmhärtigt synliggör vilka elever, som 

inte har förutsättningar att nå dem.  
 

”Vissa når man aldrig.” (3) 

 

Då varje lektion är ett tillfälle då man visar sin förmåga på olika sätt, blir gruppen 

betydelsefull för elevernas prestation. Särskilt de svaga eleverna vinner på att 

gruppen består av elever med olika förutsättningar. Delaktighet innebär möjligheter 

för elever att dra nytta av gemenskapen då de delta i samtal och problemlösning. 

Elever i en inkluderande skola har inte bara socialt utan även kunskapsmässigt utbyte 

(Haug, 2003) 
 

”Nu har jag fått ett gäng från --- och gruppen har svarat enormt positivt på det. 

Allas ambitionsnivå har höjts”. (1) 

 

En sammanfattning av föregående avsnitt kan inledas med att beskriva möjligheter 

till inkludering som främst ges, då starka elever arbetar på egen hand och ger läraren 

utrymme att hjälpa de svaga. Det krävs att eleverna arbetar ganska hårt för att nå 

kunskapsmålen. Tiden som är avsatt är densamma för alla elever, nämligen nio år. 

De elever som tar längre tid på sig än andra kommer efter och med alltfler mål som 

inte nås tappar eleverna motivation och lust till skolarbete, det vill säga de 

exkluderas. Lärarna anser att kraven är alltför höga för en del elever och de som inte 

har motivation till skolarbete kan vara svåra att nå. De talar även om att tid inte alltid 

avsätts för att utveckla andra kunskapskvaliteter än direkt mätbara. Tiden är för 

några elever en exkluderande faktor.  
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Skolarbetet sker inte längre inom klassens ram utan enskilt både i skolan och hemma. 

Trots detta ser lärare gruppens betydelse för lärande, särskilt de svaga elevernas. De 

menar också att nivågruppering inte alltid är till de svaga elevernas fördel.  

5.2.3 På och utanför scenen 
Den ökade friheten innebär självstudier i klassrummet men även utanför. Den 

kontinuerliga bedömningen medför att eleverna ständigt granskas i klassrummet och 

att deras arbeten samlas in som underlag för bedömning. Dessutom bidrar fokus på 

kommunikativ förmåga till att ängsliga, blyga elever ofta befinner sig i situationer de 

helst skulle slippa. De befinner sig ständigt på scenen. För att ge dessa elever en 

chans att visa sina kunskaper i en trygg miljö organiseras situationer i mindre 

grupper där stunden i rampljuset inte blir lika krävande. Strategierna bär vittnesmål 

om en vilja och uppfinningsrikedom för att möta eleverna och tillgodose olika behov 

och därigenom inkludera dem. Göransson (2004) Skriver att en stor utmaning för 

skolans pedagoger blir att skapa en varierad undervisning där elevers olikheter tas 

tillvara och alla kommer till sin rätt. 
 

En del arbete utför eleverna hemma. De elever som inte har stöd med skolarbetet 

hemma riskerar att missgynnas. När inte lärarna har överblick över elevernas 

arbetsprocess, det vill säga när eleverna är utanför scenen, kan dessutom följden bli 

att kopiering av arbeten från nätet ökar. Elever i hem där föräldrarna inte har 

studievana riskerar att inte få den hjälp med skolarbete de skulle behöva. 

Utvecklingen som dessa elever skulle kunna genomgå med hjälp av någon annan blir 

inte möjlig. Deras proximala zon, som enlig Vygotsky är det lärande som är möjligt 

med stöd av annan, utnyttjas inte (Korp, 2003). 
 

”Det styr också mitt sätt att arbeta att jag ibland, ganska ofta faktiskt, eller på 

senare tid i och med att de plagierar från nätet, så vill jag att de ska jobba i 

skolan och inte göra sina arbeten hemma.” (3) 

 
”Det är viktigt att de inte får tokiga kunskaper som är helt tagna ur luften. Man 

märker ju till exempel deras naivitet när elever tyvärr går och trycker ut arbeten 

från nätet som recensioner.” (4) 

5.3 Sammanfattning av resultatet 

I detta avsnitt görs en sammanfattning av resultatet. Lärarnas dokumentation, 

bedömning och betygsättning sätts i relation till den undervisning eleverna får.  

 

Resultatet visar att formuleringsarenans intentioner kan gå förlorade, när de ska 

omsättas på realiseringsarenan. Varje skola bör ha utarbetat lokala kursplaner som 

styr innehållet i undervisningen. Någon skola har utarbetat egna kriterier för att nå 

godkänt. Svårigheterna att omformulera de abstrakta strävansmålen till konkreta 

undervisningsmål visar sig då lärarlag använder indikatorer, prov, lärobokskapitel för 

att styra undervisningen. Realiseringsarenan lever inte alltid upp till formulerings-

arenans visioner. 

 

De nationella prov som ger eleverna möjlighet att visa sina kunskaper av olika 

kvaliteter genomförs vid samma tidpunkt på läsåret. Detta innebär att de elever som 

tar längre tid på sig att lära missgynnas, då de inte alltid hinner inhämta de kunskaper 

som provet kräver. Detta kan leda till att eleverna får en känsla av att vara 

exkluderade. 
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Lärarkonstruerade prov och tester däremot mäter ofta faktakunskaper, som är 

konkreta och möjligen lättare att lära. Prov och diagnoser i matematik baseras oftast 

på de moment läroboken tar upp och genomförs då stoffet är nyligen inhämtat och 

lättare att minnas. Elever med förmåga att lära faktakunskaper men som kan ha 

svårigheter att lära abstrakta kunskapskvaliteter ges därigenom möjlighet att lyckas. 

De kan få en känsla av att vara inkluderade. 

 

Det målstyrda systemet gynnar en planering av arbetsområden som omfattar lärande 

i ett större sammanhang. Det ger, enligt lärarna, möjlighet att utforma uppgifter som 

passar fler elever och gör valfriheten större. Denna organisation av undervisningen 

lämnar utrymme för valfrihet och kreativitet och kan göra den roligare för de elever 

som kan utnyttja valfriheten. De skolskickliga eleverna arbetar på egen hand och ger 

lärarna tid att hjälpa elever som har svårare att lära. Vilket kan leda till inkludering.  
 

Å andra sidan innebär arbetsformer som kräver förmåga att strukturera, planera och 

disciplinera sig att elever som ännu inte kommit så långt i sin utveckling av dessa 

färdigheter kommer till korta. Dessa elever klarar inte av att ta det ansvar för 

skolarbetet som krävs och riskerar att exkluderas. 
 

I skolan går elever som behöver olika lång tid på sig för att lära och skiftande grad av 

struktur.  Den målstyrda undervisningen kan göra det svårare för elever som behöver 

lång tid och högre grad av struktur, vilket kan medföra att det friare arbetssättet 

bidrar till exkludering.  
 

Kravet att kunna göra en formativ bedömning av elevernas kunskaper närhelst de 

önskar leder till att lärarna ständigt samlar underlag. Det är till och med så att 

situationer kan arrangeras enbart i syfte att bedöma elevernas prestationer. Istället för 

att bedömning blir lärtillfälle riskerar lärtillfällen att bli bedömning. 
 

Då den muntliga förmågan lyfts fram i styrdokumenten får den stor betydelse i 

undervisningen. Talängsliga elever måste därigenom framträda och dessutom 

bedömas när de gör så. Eftersom lärarna är medvetna om att vissa elever känner sig 

utsatta försöker de arrangera situationer där de talängsliga eleverna inkluderas och 

kan känna sig säkra när de ska upp på scenen. 

 

Nedan sammanfattas resultatet i Figur 2.  
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Figur 2. Sammanfattning av resultatet.  
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6 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet inleds med en diskussion av metoden. Därefter görs avslutande 

reflektioner. Några funderingar rörande fortsatt forskning formuleras. 

6.1 Diskussion av metoden 

För att utveckla skolan behövs såväl de översiktliga bilderna som de detaljrika. De 

distanserade bilderna kan likt ett flygfoto ge underlag för frågeställningar av generell 

karaktär. De kan till exempel besvara fråga huruvida betygsättningen är likvärdig. 

 

Emellertid kan de distanserade bilderna av skolan vara svåra att granska och en 

närbild kan visa komplexiteten i skolans värld.  
 

”Nyanser suddas ut. Vi ser berg, dalar och sjöar, stora och små samhällen. En 

och annan motorväg kan framträda. De små kullarna, åarna och bäckarna, 

småstigarna och människorna, framträder inte. Vi behöver för att utveckla skolan 

de detaljrika bilderna, där de som verkar i skolan framträder tydligt.” (Holmberg, 

2005, s. 53). 

 

Min studie ger en närbild av lärarnas dokumentation, bedömning och betygsättning 

samt deras implikationer för undervisningen genom att en narrativ metod används. 

Sådana bilder behövs för att visa komplexiteten i skolans värld. Bilderna kan kanske 

även förklara varför en likvärdig betygsättning blir problematisk och vilka 

utmaningar lärare ställs inför när de ska dokumentera, bedöma och betygsätta.  

 

Den narrativa metod som använts i studien har valts för att fältet är tämligen 

outforskat och då är en öppen ansats lämplig (Glaser, 1978). Berättelser kan även ge 

fyllig information. Berättelserna har jag fått under samtal med informanterna, 

lärarna. Detta innebär att jag är medkonstruktör. Mina tidigare erfarenheter har alltså 

inverkat inte enbart i tolkningen av datamaterialet utan även i insamlingen av det.  
 

Det kan förtjänas att påminna om att berättelserna inte avspeglar någon verklighet, 

utan lärarna har själva valt vilka erfarenheter de ville berätta om och bilder av 

eleverna får vi utifrån lärarnas perspektiv och min tolkning av lärarnas berättelser. 
 

De berättelser vi konstruerat skulle man kunna placera på den nivå av narrativitet 

som Paley och Eva (2005) beskriver som berättelser där två eller fler händelser 

återges av vilka några måste vara kausalt relaterade till varandra och som gör att en 

speciell händelse förklaras. I mitt fall har undervisning kausalt relaterats till lärarnas 

dokumentation, bedömning och betygsättning. 
 

I min studie kan begreppen validitet och reliabilitet bytas ut mot trovärdighet och 

transparens. Genom en tydlig redovisning av tillvägagångssätt under datainsamling, 

analys och tolkning kan arbetet följas. (Se figur 1) 

6.2 Avslutande reflektioner 

Här diskuteras just resultatet, det vill säga det omöjliga i att inkludera och att göra 

undervisningen likvärdig utifrån de styrdokument som gäller.  

 

Skolverkets undersökning av sambandet mellan nationella prov och slutbetyg i 

grundskolan visar en brist på likvärdiga betyg. Avsaknad av likvärdighet visade sig i 
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denna studie vara särskilt stor mellan olika skolor och särskilt i ämnet matematik 

(Skolverket, 2007). Det är möjligt att detta kan bero på att lärare i 

betygsättningsarbetet inte bara bedömer elevernas kunskaper. Min undersökning och 

andra, (Skolverket, 2007; Selghed, 2004) visar att lärare tar hänsyn till en rad andra 

omständigheter som, elevens attityd och inställning till skolarbete, vilket program 

eleven sökt till och elevens möjlighet att klara fortsatta studier. En möjlig förklaring 

är att lärarnas goda vilja emellanåt är större än plikten att fullgöra sitt 

tjänstemannauppdrag. En annan är att läroplanens formuleringar är svåra, kanske till 

och med omöjliga att omsätta praktiskt.  

 

De teorier om kunskap som läroplanen utgår från (Skola för bildning, SOU 1992:94) 

menar att kunskap är föränderlig och diskuterbar. Denna syn på kunskap som snarare 

är filosofisk än konkret blir tämligen svår att förklara för elever och föräldrar. 

Följaktligen blir förståelse och förtrogenhet, två kvaliteter som är abstrakta till sin 

karaktär, svåra att konkretisera i undervisningen. Lärarnas berättelser talar om att i 

undervisningen får dessa kvaliteter alltför litet utrymme då tiden inte anses räcka till. 

En annan förklaring kan vara att abstrakta kunskapskvaliteter är svårbedömda. 

Särskilt om de ska bedömas likvärdigt (Jönsson 2008).  

 

Det är möjligt att när läroplanen utarbetades diskuterades inte hur lärarna skulle 

bedöma önskvärda kunskaper och deras kvaliteter. Däremot ger Skolverket 

skolhuvudmännen i uppdrag att låta lärare träffas för att diskutera och därigenom 

skapa en samsyn på tolkning av mål och kriterier (Skolverket, 2004). Trots detta 

berättar lärare i undersökningen att de utför betygsarbetet helt på egen hand. De 

lärare som samarbetar beskriver samarbetet som en dialog med en nära kollega. Då 

likvärdighet gynnas av kontinuerliga diskussioner lärare emellan kan frånvaron av 

sådana samtal i lärarnas berättelse uppmärksammas. En rimlig slutsats skulle kunna 

vara att den ständiga dokumenteringen tar en hel del av lärares planeringstid. Det är 

möjligt att lärare helt enkelt inte har tid att diskutera bedömningsarbete. Lärares 

arbete med dokumentation, bedömning och betygsättning är tidskrävande 

(Annerstedt, 2002). 

 

För att kunna planera undervisningen måste de nationella målen omsättas till lokala 

mål och konkreta formuleringar, som både elever och deras föräldrar förstår. 

Konkreta mål kan utgöra en del av den relevansstruktur som gynnar och motiverar 

lärande. Marton och Booth (2000) menar att lärande i en kontext gynnar det livslånga 

lärandet och den personliga utvecklingen medan reproducerande av fakta och 

mekanisk utförande av strategier sällan används utanför skolan. Konkreta och 

mätbara kunskapsmål som faktakunskaper är lätta att formulera. Kunskapskvaliteter 

som att förstå olika texter eller kunna använda olika matematiska strategier i 

vardagsberäkningar är även de tämligen enkla att förklara och bedöma. Emellertid 

kan kunskapskvaliteter som att analysera, se samband och reflektera svårligen 

omsättas i enkla och tydliga formuleringar som elever, föräldrar och kanske till och 

med lärare förstår (Holmberg, Jönsson & Tvingstedt, 2006). Därigenom blir de 

svårbedömda. 

 

När det mätbara får styra blir de kunskaper som inte låter sig mätas med 

kvantifierbara mått inte heller de som fokuseras i undervisningen. Detta blir särskilt 

märkbart i ämnet matematik om lärare i sin undervisning fokuserar mätbara 

kunskapskvaliteter. Följden kan bli att elever, som lärt sig strategier, lyckas på 
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diagnoser och tester som genomförts under terminen men förmår inte välja och 

använda dessa på det nationella provet. Skolverkets rapport från 2007 visar att just i 

ämnet matematik är skillnaden mellan provbetyg och slutbetyg störst. Rapporten 

visar att elever får ett godkänt betyg trots att de inte fått ett godkänt provresultat 

(Skolverket, 2007). Att sätta ett icke-godkänt på en elev som klarat terminens 

diagnoser kan bli ett dilemma. Lärarna talar om att det nationella provet är svårt och 

att det inte mäter allt. Emellertid mäter det kunskaper några elever följaktligen inte 

tillägnat sig. Det är möjligt att kunskapssynen i läroplanen inte fått genomslag hos 

lärarna i matematik. En rimlig förklaring kan vara att det är svårare att nå målen i 

matematik eftersom ämnet har 109 uppnåendemål i relation till engelska som har 34. 

Kroksmark (2002) menar att en samordning av förarbetet till läroplanen saknats och 

därigenom lett till den stora skillnaden i antalet mål mellan ämnena. Det blir 

uppenbart att ett ämnes karaktär har betydelse för undervisning och bedömning av 

detsamma. 

 

Enligt styrdokumenten har alla möjligheter att nå uppnåendemålen. Tidigare 

forskning och aktuella utvärderingar av grundskolan har visat att så inte är fallet 

(Skolverket, 2007; Selghed, 2004). Skolan har inte blivit en skola för alla, däremot 

en skola för alla duktiga, ansvarsfulla och disciplinerade elever. Tanken om en 

inkluderande skola innehåller föreställningen om att alla har möjlighet att lära och 

utvecklas. Däremot är det knappast rimligt för alla att lära samma saker under samma 

tidsrymd. Lärarna berättar att vissa elever behöver längre tid på sig att befästa 

grundläggande kunskaper. De hinner inte inhämta kunskaperna som krävs för att nå 

kunskapsmålen i grundskolan. En del av skolans arbete utförs hemma vilket kräver 

både självständighet och studieteknik. Plagiering av andras arbeten från nätet kan 

visa att elever väljer detta alternativ för att kunna lämna in ett godkänt arbete i tid. 

Uppgiften kan även vara alltför svår för elever som inte har möjlighet att få hjälp 

hemma. Elever i grundskolan kommer även från hem där föräldrarna har en låg 

utbildningsnivå och följaktligen inte har möjlighet att hjälpa sina barn. Återigen ges 

inte alla elever förutsättningar att lyckas. Konsekvensen blir att eleverna inte lär sig 

de kunskaper som uppgiften ska leda till, särskilt de som är i störst behov av dessa 

kunskaper. En matteus-effekt blir följden och elever exkluderas. 

 

Specialpedagogisk kompetens förefaller behöva ett naturligt utrymme i skolvardagen 

för att arrangera en undervisning, där fler elever kommer till sin rätt och får 

utvecklas efter sina förutsättningar Göransson (2004). Persson (1998) menar till och 

med att specialpedagogikens plats i skolan motiveras av den ordinarie 

undervisningens oförmåga att passa alla elever. 

 

Dessvärre lämnar tjugo till tjugofem procent elever en obligatorisk skola utan betyg i 

ett eller flera ämnen (Emanuelsson, 2002). I detta sammanhang kan påpekas att 

skolan i så fall har ett betygsystem som emellanåt strider mot mänskliga värden. 

 

Tydliga kunskapsmål gör att elever som av olika anledningar inte når målen 

synliggörs. Undersökningar visar att inskrivningarna i särskolan ökat markant i och 

med den senaste läroplanens införande (Skolverket, 2006) .  

 

Slutligen, kan man fråga sig varför betygsystemet som är ett målstyrt system, 

används till sortering av elever. Eftersom eleverna konkurrerar om 

gymnasieplatserna på grundval av sina betyg blir betygsättning en för läraren svår 
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uppgift och för elevens framtid avgörande. Det vore intressant att se hur 

betygsystemet skulle fungera om alla elever från grundskolan ges tillträde till ett 

nationellt gymnasieprogram.  

6.3 Fortsatt forskning 

En god idé kan vara att lärare oftare än skolpolitiker får komma till tals i 

bedömnings- och betygsdebatter. Forskning om skola skulle kunna göras 

tillsammans med lärare. Det är betydelsefullt att lärares röster hörs så att glimtar från 

realiseringsarenan kan ses i samband med att beslut fattas på formuleringsarenan. 
 

Numera ska elever i alla år bedömas med hjälp av skriftliga omdömen. Skolverket 

(2009) tänker sig att denna formativa bedömning i skrift ska vara ett verktyg för att 

tydliggöra elevens arbete för att nå satta mål. Kommuner har under hösten 2008 och 

våren 2009 arbetat intensivt för att omsätta Skolverkets intentioner i skolarbetet. Det 

har visat sig att det finns kommuner som i de skriftliga omdömena bortsett från den 

lokala planering och endast utgått från de nationella målen i år 3, 5 och 9. Man kan 

tänka sig den förvirring elever i år sex och deras föräldrar känner då de under 

utvecklingssamtalet kommer att tala om måluppfyllelse i relation till år 9.  
 

Friutrymmet ger återigen stort utrymme för tolkningar och olika lösningar som inte 

alls ligger i linje med intentionerna. Formuleringsarenan och realiseringsarenan 

ligger inte i närheten av varandra.  
 

Ett nytt betygssystem diskuteras. Detta behöver följas upp också utifrån ett 

lärarperspektiv. En idé till fortsatt forskning vore att utifrån en enkät undersöka ett 

större urval lärare. Denna enkäts konstruktion skulle ställa höga krav på frågornas 

formulering och till grund skulle resultatet i denna studie kunna ligga.  
 



 

 52 

REFERENSER 

 

Assarson, I. (2007). Talet om en skola för alla. Pedagogers meningskonstruktion i ett 

politiskt uppdrag. Malmö lärarhögskola: Lärarutbildningen. 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion, Vetenskapsfilosofi 

och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, H. (2002). Betygen i backspegeln – beskrivning och reflektioner. I 

Skolverket, Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och 

betygsättning (ss. 153–165). Stockholm: Liber. 

Annerstedt, C. (2002). Betygssättning i idrott och hälsa. I Skolverket, Att bedöma 

eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygsättning (ss.125–139)  

Stockholm: Liber. 

Black, P. & Wiliam, D. (1998). Inside the Black Box. Raising Standards through 

Classroom Assessment. Phi Delta Kappan, October, 139–148.  

Carlgren, I. (2002). Det nya betygssystemets tankefigurer och tänkbara 

användningar. I Skolverket, Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning 

och betygsättning (ss. 13–26). Stockholm: Liber. 

Daun, H. (1997). Omstrukturering av det svenska skolsystemet. Gensvar på 

globaliseringstendenser eller nationella krav? Pedagogisk forskning i Sverige, 

2(3), 161–181.  

Emanuelsson, I. (2002). I behov av särskilt stöd – och ändå godkänd? I Skolverket, 

Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygsättning (ss.27–

38)  Stockholm: Liber. 

Glaser, B. (1978). Theoretical sensitivity.Mill Valley, CA: The Sociology Press. 

Goodson, I. & Sikes, P. (2001). Life history research in Educational settings. 

Buckingham: Open University Press. 

Gustavsson, B. (2004). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund: 

Studentlitteratur.  

Göransson, K. (2004). Barn som blir elever – om olikheter, undervisning och 

inkludering. Stockholm: Stiftelsen Ala.  

Herman. L. & Vervaeck, B. (2005). Handbook of narrative analysis. Lincoln and 

London: University of Nebraska Press. 

Holmberg, L. (1983). En speciallärares vardag. Analys av en dagbok. (Studia 

Psychologica et Paedagogica, 66). Lund: Gleerup. 

Holmberg, L. (2005). Elever i årskurs fem läser. I Lena Holmberg, Nanny Hartsmar 

& Charlotte Paggetti Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03). 

(ss. 14–62). Stockholm: Skolverket.  

Holmberg, L, Jönsson, A. & Tvingstedt, A. (2006). Specialpedagogik i två 

skolkulturer. Educare vetenskapliga skrifter Nr 1. Malmö: Lärarutbildningen.  

Holmberg, L, Miliander, J. & Petersson, A. (2006). Samtalsguide för lärare i årskurs 

fem. Opublicerat manus. 

Johansson, A. (2005). Narrativ metod och teori. Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, H. (2002)  Elevinflytande och arbetet med mål och betygskriterier. I 

Skolverket, Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och 

betygsättning (ss. 141–152). Stockholm: Liber. 

Jönsson, A. (2008). Educative Assessment for/of Teacher Competency. A study of 

assessment and learning in the “Interactive examination” for student teachers. 

Malmö: Lärarutbildningen. 



 

 53 

Karlsson, M. (2006). Livsberättelser som socialt situerade och strukturerade 

handlingar – intervjuaren som medberättare. I Hectór Pérez Prieto (Red.), 

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier (ss. 71–88). Karlstad: 

Universitetstryckeriet. 

Korp, H. (2003). Kunskapsbedömning – hur, vad och varför. Myndigheten för 

skolutveckling. Stockholm: Fritzes. 

Krag Jacobsen, J. (1993). Intervju. Konsten att lyssna och fråga. Lund: 

Studentlitteratur.  

Kroksmark, T. (2002). En tankes fall i praktiken – då den målrationella styrningen 

möter skolan. I Skolverket, Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning 

och betygsättning (ss. 57–75). Stockholm: Liber. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lantz, A. (1993). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Loughran, J. (2004). A History and Context of Self-study of Teaching and Teaching 

Education Practices. I J. Loughran, M. Hamilton. M., et al. International 

Handbook of self-study of teaching and teacher educational practices (ss.7–

41). Great Britain: Kluwer. 

Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Studentlitteratur: Lund.  

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1988) Qualitative data analysis. A Sourcebook of 

New Methods. Sage Publications Ltd: London. 

Mischler, E.G. (1995). Models of Narrative Analysis: Typology. Journal of 

Narrative and Life History, 5(2), 87–123. 

Nordänger, U-K. (2002). Lärares raster, Innehåll i mellanrum. (Studia Psychologica 

et Paedagogica, 164). Malmö: Lärarhögskolan. 

Paley, J. & Eva, G. (2005). Narrative vigiliance: the analysis of stories in health care. 

Nursing Philosophy, 6, ss. 83–97. 

Patton, M. Q. (1990) Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). 

Newbury Park: Sage Publications 

Pérez Prieto, Héctor. (2006). Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelse-

studier. Karlstad: Universitetstryckeriet. 

Priestley, M. & Sime, D. (2005). Formative assessment for all: a whole-school 

approach to pedagogic change. The Curriculum Journal, 16(4), 475–492. 

Proposition 2002/03:50. Etikprövning av forskning. Stockholm: Utbildnings-

departementet. 

Repstad, P. (1987). Från närhet till distans. Lund: Studentlitteratur. 

Seal, C. (2001). Qualitative methods: validity and reliability. European Journal och 

Cancer, 10, 131–136. 

Selghed, B. (2004). Ännu icke godkänt. Lärares sätt att erfara betygsystemet och 

dess tillämpning i yrkesutövningen. Malmö: Lärarutbildningen. 

Skolverket (2000). Kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Fritzes.  

Skolverket (2004). Allmänna råd och kommentarer. Likvärdig bedömning och 

betygsättning. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2006). Kommunernas särskola. Elevökning och variation i andel elever 

mottagna i särskolan. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2007). Provbetyg – Slutbetyg – Likvärdig bedömning? En statistisk 

analys av sambandet mellan nationella prov och slutbetyg i grundskolans 

årskurs 9, 1998-2006. Rapport 300. Stockholm: Fritzes.  

SOU 1997:108 Att lämna skolan med rak rygg. Om rätten till skriftspråket och om 

förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och 

skrivsvårigheter. Stockholm: Fritzes. 



 

 54 

SOU 1998:66. FUNKIS – funktionshindrade elever i skolan. Stockholm: Fritzes. 

Sveriges Radio, P1. (31/8 2008 ) Kris i skolan. 

Torrance, H. & Pryor, J. (2001). Developing Formative Assessment in the 

Classroom: using action research to explore and modify theory. British 

Educational Research Journal, Vol, 27, No. 5. 615–631. 

Trost, J. (1993). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

Utbildningsdepartementet. (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 

94. Stockholm: Fritzes. 

Utbildningsdepartementet (2001). Elevens framgång – Skolans ansvar. Stockholm: 

Fritzes. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet (2002). Reflektioner kring specialpedagogik Sex professorer om 

forskningsområdet och forskningsfronterna. Stockholm: Vetenskapsrådet.



 

 3 

 


