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Bedömning och betygsättning 
- hur sätter lärare i grundskolan betyg i matematik och no-ämnen? 
Assessment and grading 
- how do teachers in nine-year compulsory school allot marks in mathematics and science? 

Antal sidor: 63 

Syftet med den här studien är att tydliggöra processerna för bedömning och betygsättning i 
grundskolans naturvetenskapliga ämnen och matematik. Vidare är syftet att försöka tolka på 
vilka grunder detta sker, med utgångspunkt i välkända pedagogisk-psykologiska teorier om 
kunskaps- och människosyn. Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med åtta lärare. 

Resultatet är inte generaliserbart, men visar att eleverna nästan konstant blir bedömda och att 
olika bedömningsformer används kompletterande för att få en bild av elevens kunskaper. 
Information från bedömning av eleverna används både som underlag till betygsättningen och 
för planering av undervisningen. Respons och samtal används med formativt syfte för lärandet. 
Betygen bestäms med hjälp av kriterier. Lärarna har olika syn på vilka prestationer som ska 
vägas in i betyget, utifrån måluppfyllelse och tidpunkt. 

Resultatet visar att lärare behöver ha goda kunskaper i sitt ämne och om bedömning, men också 
kunskaper om människan, hennes behov och tänkande. 
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1 Inledning 
Jag har valt att arbeta med bedömning och betygsättning i mitt examensarbete. Jag vill 
därmed försöka utöka min ”verktygslåda” för läraryrket. Jag upplever dels att utbildningen 
inte har gett mig tillräckligt med konkreta och tydliga strategier för betygsättningen och dels 
att den bedömning jag själv, men också vänner och andra, har varit föremål för inte alltid 
stämmer överens med kunskapssynen i läroplanerna. G, VG och MVG började användas i 
grundskolan hösten 1996 och gavs som slutbetyg för första gången våren 1998. Jag har blivit 
betygsatt enligt detta system, men tillhör de första ”årgångarna” och tänker mig att många 
lärare kan ha experimenterat en del de första åren innan de hittade strategier för bedömningen. 
Sedan dess måste väl lärarna ha utvecklat ”hyfsade” verktyg för kvalitativ bedömning? Jag 
både hoppas, tror och tvivlar… Ett citat från Bengt Selghed, som år 2006 har gjort en 
undersökning om grundskollärares kunskapssyn och bedömningspraxis, får belysa problemet: 
 

Som jag ser det har alltför lite tid ägnats problemets kärna, det vill säga hur lärarna gör 
kvalitativa bedömningar, medan deras tidigare utvecklade kunskaper i att göra kvantitativa 
bedömningar fortfarande genomsyrar deras sätt att sätta betyg i det nuvarande betygssystemet. 

Kraven på fler betygssteg tyder på ett sådant tänkande, eftersom det skulle göra det 
enklare att mäta kunskap kvantitativt. […] Betygsättningen är, om den ska utföras enligt 
intentionerna, en omfattande och svårbemästrad uppgift i lärararbetet. 

Bedömning och betygsättning är som framgått inte i första hand en teknisk fråga. 
Betygsättning är något som rymmer antaganden både om människan som varelse och om våra 
föreställningar om vad kunskap är. Alla betygssystem bygger på kunskapsteoretiska 
antaganden. Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet är kvalitativt uppbyggt 
(Selghed, 2006, s. 70). 

 
Någon form av bedömning gör man alltid som lärare, men hur och på vilka grunder? 
Betygsättning är inte enbart en teknisk fråga säger Selghed. Det är inte bara att ”bocka av” 
resultat och omsätta detta till ett betyg. Målen i läro- och kursplaner kan många gånger 
uppfattas som vaga, hur avgör man då om eleverna nått målen? Komplikationerna är många, 
men till skillnad från för några år sedan förs idag öppna diskussioner om betygssystemet. 
 
Ytterligare en viktig aspekt gällande bedömning och betygsättning är vilka konsekvenser det 
får för eleverna, deras motivation, prestation och framför allt självbild och framtid. Hur 
används bedömningen, vilken respons får eleverna, får alla en reell chans att nå de högre 
betygen? 
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2 Syfte 
Jag vill med detta arbete tydliggöra processerna för bedömning och betygsättning i 
grundskolan samt försöka tolka på vilka grunder detta sker. Anledningen är att jag vill 
utveckla min egen kunskap om och förmåga att bedöma och sätta betyg. 

 
2.1 Problemformulering 

Hur sätter lärare inom grundskolan betyg, det vill säga hur kommer lärarna fram till det betyg 
som sätts vid terminssluten i år åtta och nio? 
 
Delproblemen har formulerats: 
Vad är det lärare bedömer? 
Vad används informationen från bedömningen till? 
Hur resulterar bedömningen i ett betyg? 

 
2.2 Avgränsningar 

Detta arbete begränsas till betygsättningen i matematik och de naturorienterande ämnena. 
Anledningen är att jag har utbildning för just dessa ämnen. 
 
Jag har ytterligare avgränsat arbetet genom att fokusera på aspekterna kunskapssyn och 
människosyn. Då människosyn är ett mycket vitt begrepp, vill jag tydliggöra att det i detta 
arbete endast kommer att tas upp i förhållande till bedömning och betygsättning. 
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3 Bakgrund 
Detta kapitel kommer att behandla de områden som arbetet begränsats till och som jag anser 
att betygsättning som praktik i stor utsträckning handlar om: kunskapssyn och människosyn. 

Jag väljer här att så långt det är möjligt inta ett neutralt förhållande till innehållet i de olika 
texterna, eftersom syftet med dessa är att finna utgångspunkter för tolkning av empiri, hur 
andra människor förhåller sig till begreppen. Naturligtvis har jag gjort ett urval till 
framställningen, men jag har strävat efter bredd i källmaterialet. 

Kapitlet inleds med ett avsnitt om bedömning och betygsättning. Detta för att göra en 
distinktion av vad som undersöks, samt underlätta för läsaren att följa mitt resonemang. 

 
3.1 Bedömning 

Bedömning av elever och deras arbete är en del av det som sker i skolan. Allting som eleverna 
gör i skolan kan bedömas med ett eller annat syfte. Deras aktiviteter under lektionstid, attityd 
och agerande mot andra och resultat i form av prov är exempel på sådant som kan utvärderas. 
Då grundskolan bedrivs på uppdrag av staten, har det formulerats regler för bedömning och 
betygsättning så att det som sker kan svara mot detta uppdrag: 
 

� Skollagen anger hur Sveriges skolsystem är organiserat, vad skolplikten omfattar, med 
mera. Grundskoleförordningen förtydligar ytterligare och innehåller anvisningar kring 
de dokument (läroplan, kursplaner, timplaner och dylikt) som ska styra 
undervisningen, men också regler för val av skola och betygsättningens 
genomförande. 

 
� I grundskolans läroplan Lpo 94 (beslutad år 1994 och reviderad år 2000) finns skrivet 

vilka värderingar som skall prägla verksamheten, lite grand om hur man ser på 
lärande, allmänt vilka kunskaper och förmågor som eleverna bör tillägna sig, allmänna 
anvisningar för bedömning och betyg, med mera. Anvisningar för hur någonting ska 
ske finns emellertid inte, utan det lämnas till skolorna, lärarna och eleverna. 

 
� Kursplanerna motsvarar den lägsta nivån i regelsystemet och innehåller beskrivningar 

av de olika ämnena, viss uppradning av innehåll, samt ytterligare anvisningar för hur 
betygsättningen ska ske och kriterier för de olika betygsnivåerna. Dessutom har 
Skolverket gett ut skrifter med råd och rekommendationer för bland annat bedömning 
och betygsättning. 

 
”Betygskriteriernas främsta funktioner är att utgöra ett stöd för lärarnas bedömning och att 
göra skolans bedömningsgrund tillgänglig för elever och föräldrar” (Skolverket, 1996, s. 29). 
En viktig tanke i Lpo 94 och det nuvarande betygssystemet är delaktighet. Genom att ”spela 
med öppna kort” och ge systemet en lösare struktur hoppas man uppmuntra och motivera 
samarbete och aktivt deltagande. 

Liksom i många andra länder är inte längre staten huvudman för grundutbildningen, utan 
ansvaret har delegerats till kommunerna. Det svenska skolsystemet skiljer sig dock från de 
flesta genom att lärarna i Sverige både är pedagoger och domare. I många länder finns den 
ordinarie läraren överhuvudtaget inte med vid bedömning av slutresultatet, utan externa 
bedömare både utformar och bedömer proven (Selghed, 2006). 
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3.1.1 Skilda sätt att se på bedömning 
Viss förvirring kan förekomma om bedömning och de termer som används tillsammans med 
detta. Ofta gäller det hur omfattande eller övergripande begreppet används. Forskningen i 
Sverige om bedömning och betygsättning har varit ganska liten och det inverkar förmodligen 
på kommunikationen. För att stötta och sprida forskningen började Skolverket i början av 
2000-talet att stödja uppbyggnaden av ett nätverk kring ämnet (Korp, 2003). 

Bedömning studeras ur många olika perspektiv, till exempel med tanke på bedömningens 
syfte, betydelse eller vidare konsekvenser, metod och princip för bedömningen, vem som ger 
direktiv, designar eller genomför en bedömning (Korp, 2003). I allt detta kan man finna 
variationer. Begrepp och attityd skiljer sig mellan olika forskare. Enligt Helena Korps (2003) 
sammanställning av forskning och litteratur om bedömning, kan dessa skillnader ha sitt 
ursprung i olika vetenskapers och skolämnens skilda karaktärer, istället för att vara 
grundläggande ideologiska skillnader. Varje ämne är uppbyggt och framvuxet i en speciell 
kontext och har ett speciellt syfte och mål. Därför ser progressionen olika ut i olika ämnen 
och ”bra prov” utformas olika. Göran Linde (2003) har studerat några av kursplanerna för 
grundskolan, och då sett att en kunskapssyn finns inbyggd både i ämnets karaktär och 
kursplan. Det råder skillnader i kunskapssynen mellan ämnen, men det kan också finnas flera 
traditioner inom ett ämne (i matematikens kursplan syns till exempel empirism ifråga om 
inlärning och konstruktivism ifråga om ämnets natur och mening). 

Det kan alltså vara så att olika syn på bedömning egentligen är vanor och slutsatser från 
olika praktiker där man använder bedömning olika och ser ur olika perspektiv. Om man inte 
kommer överens, kan det bero på sådana olikheter och vara så att man helt enkelt inte kan inta 
den andres perspektiv. 
 
Mot slutet av 1900-talet har en ny syn på bedömning börjat bli allmän inom skolan. En syn 
som inte placerar bedömning ”som ett appendix till undervisningen” (Selghed, 2006, s. 204), 
med enbart syftet att ge betyg eller ”sortera” eleverna, utan som ser bedömning som ett 
aktuellt verktyg för eleverna och undervisningen just nu (Korp, 2003; Selghed, 2006). Denna 
attityd vill att bedömning används för diagnostisering och främjande av lärande, att 
bedömning sker fortlöpande i samverkan med lärande, att lärare och elev bedömer och blickar 
framåt tillsammans, samt att bedömningen grundas på teorier om lärande inom aktuellt 
kunskapsområde. Med denna syn följer en mycket större medvetenhet om när och hur 
bedömning görs, samt syftet med den. Tankar om upplevelsen hos den som bedöms har också 
dryftats på ett annat sätt. Man vill ha mer delaktighet och insyn. 

Genom forskning har attitydförändringen synliggjorts. Forskningen i sig har också ändrat 
inriktning från att tidigare ha varit mycket mättekniskt orienterad, till att numera ha en bredare 
ansats och studera syfte och konsekvens i större utsträckning. 

Två begrepp har införts för denna syn på syfte och mening, formativ och summativ 
bedömning (Korp, 2003). Olika forskare ger begreppet formativ bedömning lite olika 
innebörd, men enkelt uttryckt handlar det om utvärdering av undervisningen, att få fram 
information för att utveckla denna och förbättra lärandet, medan summativ bedömning enbart 
syftar till ett omdöme av nuläget – ett betyg. Båda dessa former kan ske formellt och är inte 
alltid så lätta att särskilja i praktiken. De studerar i stor utsträckning samma saker, nämligen 
elevernas kunskaper. Huvudpunkten är dock att den formativa bedömningen ”har ett 
pedagogiskt syfte och inte används för selektion eller rangordning” (Korp, 2003, s. 77), vilket 
den summativa gör. Följande syften med formativ bedömning av individer är vanliga i 
bedömningslitteratur (Korp, 2003): att identifiera problem och behov, att kontrollera 
förkunskaper, att göra eleverna medvetna om sina svårigheter och framsteg, att hjälpa till 
effektivare inlärning, att motivera, att avgränsa och ge ”en känsla för” ett visst område eller 
ämne. 
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I England har några forskare analyserat ”40 kontrollerade studier av fall där man försökt 
utveckla provens formativa egenskaper” (Korp, 2003, s. 81). De slutsatser de drog var: att det 
totala genomsnittet förbättrades och förbättringen var störst hos de sämst presterande, om 
eleverna får vara med i bedömningsprocessen påverkar det lärandet positivt, ”bedömning och 
självbedömning påverkar elevernas motivation och självvärdering”, egen bedömning kräver 
god uppfattning om målen samt att användning av enbart poäng eller betyg inte gynnar 
lärandet. 

Selghed (2006) skriver att formativ bedömning alltid har förekommit, men att det har getts 
mer och mer utrymme och att följande är tecken på detta: betygen under de tidigare skolåren 
har successivt tagits bort (sedan slutet av 60-talet), införandet av utvecklingssamtal och 
införandet av individuella utvecklingsplaner (IUP). Jag noterar att regeringen nu planerar att 
införa betyg igen från år 6. 
 
Andra begrepp som ofta används i tal om bedömning är informell och formell bedömning, 
som har att göra med att lärare på sätt och vis bedömer all elevens verksamhet: 
 

Bedömningen kan vara informell så att det är en del i den pågående verksamheten att lyssna 
in hur eleverna tänker, uppfattar och förstår, och den kan vara formell och ske i form av prov 
som skall bedömas och användas för att sätta betyg (Linde, 2003, s. 17). 

 
Detta kan ses som formativ och summativ bedömning, men då det synsättet är relativt nytt 
antar jag att man inte behöver vara så medveten om att man faktiskt gör en informell/formativ 
bedömning för att göra den. Det har i alla tider funnits goda pedagoger och dessa måste ha 
studerat sina elever för att kunna vägleda dem som de gjort. Naturligtvis har de varit 
medvetna om undervisningens förutsättningar, men kanske inte på ett reflekterat sätt. 
Medvetenhet öppnar emellertid för fler/andra möjligheter och är en förutsättning för att 
förändra utifrån syfte och mål. Formativ bedömning rymmer mer än begreppen informell och 
formell bedömning eftersom den förutsätter en medvetenhet om både mål/syfte och elevernas 
och lärarnas förutsättningar. 

Utöver ovan nämnda orsaker till och syften med bedömning, kan en bedömning ske för att 
synliggöra ”behållningen” av något. Då avses följderna/inlärningen av en viss insats, till 
exempel den enskilda elevens behållning av ett grupparbete eller undervisningen om ett 
specifikt ämnesområde (Korp, 2003). För en sådan bedömning krävs en grundlig inventering 
av kunskaperna före aktiviteten och sedan en liknande efteråt. Meningen med att ta reda på 
behållningen kan vara av både summativ och formativ karaktär. För skolans uppdragsgivare 
kan det vara intressant att se effektiviteten av undervisningen, inte bara dess resultat, och då 
blir bedömningen summativ. Å andra sidan kan ett konstaterande om behållningen alltid 
användas för att förbättra lärandet. Läraren får ”feedback” på sitt upplägg av undervisningen 
och eleven får se både konkret resultat av sin arbetsinsats och eventuellt uteblivet resultat. 
Utifrån detta kan man försöka förändra och har då arbetat formativt med bedömningen. 

 
3.1.2 Betygsättning – syfte och svårigheter 

Syftet med betyg är en ständig fråga eftersom det finns olika sätt att se på betygens funktion. 
Enligt Linde (2003) finns i grunden fem uppfattningar om vad betyg ska bidra med. Betyg 
kan ge återkoppling och respons till elev, föräldrar och lärare, vilket kan användas i 
skolarbetet. Betyg kan användas för att reglera fortsättning till nästa årskurs eller nivå om 
man inte har automatisk uppflyttning, vilket brukar gälla i Sverige. Betyg kan fungera som ett 
kvitto eller garantibevis, genom att säkerställa vad den studerande lärt sig och på så sätt vara 
behörighetsgivande för studier eller jobb. Betyg efter en betygsskala kan användas för urval 
av sökande till ett jobb eller en utbildning med begränsat antal platser. Betyg kan fungera 
motiverande genom att belöna goda prestationer och varna sämre/underprestationer. Oavsett 
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vad man själv har för uppfattning så finns det ju lagar, regler och praxis som reglerar betygens 
vara eller inte vara. Den enda uppfattningen som inte riktigt har en plats i Sverige idag är 
begränsad uppflyttning. Praxis är att alla går vidare automatiskt inom grundskolan, men 
ibland används det av särskilda skäl. Uppfattningen om återkoppling är också en fråga om 
praxis – möjligheten finns, men används den? 

Förr gavs betyg också i ordning och uppförande, men detta har tagits bort. I läroplan och 
kursplan poängteras såväl social som kunskapsmässig utveckling, men när man ska sätta 
betyg är det enbart de kunskaper eleven besitter som ska bedömas (Korp, 2003; Selghed, 
2006; Skolverket, 1996). Betygen är ett mått på hur väl eleven har integrerat och utvecklat de 
kunskaper skolan har fått i uppdrag att förmedla. Givetvis ska undervisningen ge deltagarna 
förutsättningar att nå målen för kursen, men för betygsättningen spelar det egentligen ingen 
roll var eleverna har tillägnat sig kunskapen, bara de kan visa att de har den (Korp, 2003). 
 
Betygsättning är en komplex uppgift med ett stort ansvar. Selghed (2006) har formulerat 
processen som att ”Det är i mötet mellan lärarens uppfattning av betygssystemet och de för 
läraren kända elevprestationerna, som betyg sätts” (s. 109). Lärarna har dessutom uppgiften 
att både undervisa och sätta betyg, vilket kan ses som riskfyllt för likvärdighet och 
objektivitet. En viktig aspekt av bedömning är att den är trovärdig. Astrid Pettersson (2005) 
har funderat över vad som kan gå fel i bedömningsprocessen och utgår i resonemanget från att 
”Eleven ska få visa vad han/hon kan och inte åka dit på vad hon/han inte kan” (s. 37), vilket 
hon kallar för en oskriven ”portalparagraf”: 

 
För att bedömning ska vara trovärdig, tillförlitlig och överensstämma med en persons 
kunnande måste olika krav uppfyllas och olika frågor kunna besvaras bl.a. 

� Bedöms det som ska bedömas? 
� Är innehållet som används vid bedömningen relevant och adekvat? 
� Är sättet/n som används vid bedömning tillförlitligt/a? 
� Är slutsatserna som baseras på bedömningarna adekvata och riktiga? 

(s. 39) 
 

Några av de fel som Pettersson tar upp är att eleven inte visar sina kunskaper, eller att de 
visas, men inte observeras, tolkas rätt eller dokumenteras. Svaret på varför detta sker kan 
sökas i bedömningsformen, vilket de tre första punkterna gör. Professor Lars Lindström 
(2005) anser också att formen bör tänkas över och menar att bedömningens syfte avgör vilken 
form som är den bästa. Den sista punkten har med bedömaren och dennes tolkning att göra. 
Jag anser att vilka frågor man ställer sig i en sådan situation och hur man svarar på dem 
speglar den kunskaps- och människosyn man har, vilket borde kunna ge olika svar på 
bedömningens tillförlitlighet. 

Tyvärr har man enligt Selghed funnit att betygsunderlaget inte bara är uppvisade 
kunskaper i aktuella ämnen. Utifrån diverse aspekter försöker lärarna att hitta en balans för ett 
rimligt betyg. Aspekter som inte önskas, men ändå har iakttagits är bland annat att goda 
arbetsinsatser, vilja och uppförande, kan ge högre betyg trots att prestationerna egentligen inte 
är så bra, medan de som inte bjuder till så mycket bedöms efter vad de verkligen presterar. 

 
En del lärare ser det också som naturligt att väga in elevens sätt att förhålla sig till ämnet och 
skolarbetet. Såväl tidigare opublicerade studier i Sverige som internationell forskning visar att 
både beteendeaspekter och personlighetsegenskaper förekommer i betygsunderlaget. I detta 
avseende finns tydligen påtagliga likheter mellan lärares betygsunderlag världen över 
(Selghed, 2006, s. 177). 
 

Andra aspekter som påverkar lärarna är deras egen uppfattning och värdering om 
undervisning och lärande, elevernas bakgrund och yttre krav, till exempel att använda 
resultatet från nationella prov som riktlinje vid betygsättningen. 
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Anledningen till denna påverkan har också studerats. Man har då funnit att betygsystemet 
upplevs som oklart, kriterierna är otydliga och många lärare söker då stöd i läromedel och 
nationella prov (Selghed, 2006). Det sista är ju en uttalad önskan från regeringen och 
Skolverket, men kanske egentligen inte i varje enskilt fall, utan för att kunna göra jämförelser 
och ge lärarna en uppfattning om vad betygskriterierna motsvarar? 

Lärare upplever krav på sig att eleverna ska bli godkända. Det handlar om krav från 
föräldrar, skolledning och politiker, rädsla för att bedömas som en dålig pedagog och ibland 
också bekvämlighet för läraren (Selghed, 2006). Lärare som upplever sin auktoritet och makt 
som krympande, kan också använda betygen som ett maktmedel mot sina elever. Om lärare 
och elev har mött varandra under många år kan detta påverka betyget, speciellt om de har en 
god relation. 

De nya bedömningsformerna kan också utgöra svårigheter och påverkan på ett oönskat 
sätt (Korp, 2003; Selghed, 2006). Lärare säger sig ha svårt att skilja de kunskapsmässiga 
resultaten från processen dit. Nya typer av prov, mer fokus på fortlöpande bedömning och 
uppbyggnad/användning av portfolios är menat att ge en bredare bild av elevens kunskaper, 
motverka dåliga intryck av prestation efter dagsform, men kan också ta fokus ifrån kunskapen 
i ämnet till förmån för andra kompetenser. I den rådande kunskapssynen liknas också lärande 
och kunskap vid en process, något som pågår och kräver aktivitet (se kapitel 3.2.2 och 3.2.3). 

 
3.1.3 Införande av ett nytt betygssystem 

När dagens betygssystem infördes började man använda ett system som var annorlunda 
utformat och relaterade till en annan slags kunskapssyn mot det som varit förut. Därför har 
införandet följts av både svårigheter, utvärderingar och försök till förbättring. År 1995 skulle 
lärarna börja arbeta efter det nya systemet och på hösten 1996 sattes de första betygen i G-
MVG-systemet inom grundskolan. På våren 1998 genomfördes de första nationella proven 
med koppling till det nya systemet och till sommaren sattes de första slutbetygen i år 9. 
Skolverket påbörjade då en översyn av kursplaner och betygskriterier, som bland annat visade 
att betygsfördelningen skiftade mycket mellan skolor (Selghed, 2006). Ytterligare 
erfarenheter var att fördelningen av betygen mellan könen kvarstod och att betygen tenderade 
att bli högre med elevens ålder, så kallad betygsglidning. Genom denna och en ytterligare 
undersökning som gjordes av Jörgen Tholin (2003) såg man också att de lokala 
betygskriterier som skulle ha utformats inför betygsättningen, var mycket varierande. Några 
slutsatser man drog på Skolverket var att de betygsättande lärarna inte fullt ut hade förstått det 
nya systemets innebörd och att de hade problem att entydigt tolka kriterier och mål (Selghed, 
2006). 

Våren 2000 genomfördes en omfattande undersökning av betygsättningen i 20 kommuner 
(Selghed, 2006; Skolverket, 2000). Den följdes året därpå av en motsvarande undersökning i 
fristående skolor (Selghed, 2006). Man såg då problem med förståelsen av de bakomliggande 
tankegångarna för läroplan, kursplan och betygsättning. Ansvaret för betygens likvärdighet 
hade i praktiken lagts på lärarna, men en funktionell samverkan mellan olika lärare fanns inte 
alltid (Myndigheten för skolutveckling, 2004; Selghed, 2006; Skolverket, 2004; Tholin, 
2003). Det konstaterades också att de inte hade fått verklig möjlighet att sätta sig in i eller 
reflektera över systemet och frågorna. Tholin (2003) berättar att lärare ibland misstolkade den 
nya läroplanen och fortsatte att arbeta som de gjort förut, eftersom de ”redan” tidigare arbetat 
med mål och information till eleverna om kraven. Erfarenheter från Borås kommun bekräftar 
att likvärdig bedömning har sin grund i förståelse av kunskapssynen (Wermeling, 2005). När 
de började diskutera kunskapssynen genom frågor som varför eleverna ska nå målen och om 
alla kan göra det, förändrades också synen på bedömning. 

Skolverkets undersökning år 2000 resulterade i att kursplanerna reviderades och betyget 
MVG fick färdiga kriterier. Förändringarna gällde från och med höstterminen 2000. Kanske 
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gick det för fort från kontroll till åtgärder. Snabba åtgärder av fel är bara lovvärt, men om det 
går för fort blir kanske inte åtgärderna de bästa? En viktig aspekt som jag ser är vad man 
förväntade sig av åtgärderna, om man lärde sig något från åren 1996-98 och gav lärarna tid 
och utrymme att faktiskt bearbeta och lära sig det nya? 

Undersökningen ledde till fler åtgärder, till exempel att Skolverket 2001 till 2004 utredde 
och utvecklade underlag för kompetensutveckling av lärare rörande bedömning och 
betygsättning (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Skolverket har jämfört slutbetyg och 
nationella prov och sett mönster som tyder på att betygsättningen inte är likvärdig – vissa 
skolor eller lärare tenderar att ge betyg som avviker mer än vad man bedömer som rimligt 
från provresultaten (Skolverket, 2004). För att öka likvärdigheten har Skolverket 
sammanställt en skrift med råd, regler och kommentarer och formulerat en handlingsplan som 
bland annat innefattar riktlinjer för skolinspektionerna. 

 
3.2 Kunskapssyn 

Behaviorism, kognitivism och konstruktivism (eller den sociokulturella teorin som den också 
kallas) är de tre ”stora” teorierna som beskriver lärande och kunnande (Orlenius, 2001). De 
har sitt ursprung i pedagogisk-psykologisk tradition och innebär skilda sätt att se på 
människan som medveten och tänkande varelse. Teorierna är högst aktuella då vårt samhälle 
har gått från en situation då ”Världens samlade vetande fanns förpackat och någorlunda väl 
transformerat i form av en lärobokstext” (Orlenius, 2001, s. 213), vilket alla lärde sig, till 
dagens situation när det finns ”vetande” i överflöd som ingen människa klarar av att lära sig. 
Frågor om vad som är nödvändigt eller meningsfullt att kunna, vad det innebär att kunna 
något, hur man lär sig och hur uppfattningar om världen skapas, har fått sin plats i en situation 
som tycks ohållbar utan någon form av struktur. Teorierna försöker ge svar på en del av dessa 
frågor, men har naturligtvis också bidragit till ytterligare diskussion. De kan därmed ses som 
självklara att studera för den mer teoretiskt intresserade, men en ”praktiker” ser kanske inte så 
naturligt på situationen. Nedanstående av Säljö (2000) kan förhoppningsvis övertyga även de 
mer skeptiska: 

 
När undervisning och kunskapstradering blir huvudsyftet med en verksamhet – som i fallet 
med skola och utbildning – utgår sådana aktiviteter dock alltid ifrån antaganden och idéer 
om hur lärande går till och hur kunskaper är beskaffade. I denna mening vilar sådana 
aktiviteter på föreställningar om hur man skall kommunicera för att människor skall kunna 
ta till sig insikter och färdigheter. Detta gäller oavsett om den som undervisar själv är 
medveten om vilka dessa föreställningar är eller ej. Specifika antaganden om lärandets 
natur kan vara så inbyggda i skolan som verksamhet […] att den enskilde inte uppfattar att 
det finns några alternativ 
(s. 47). 
 
Perspektiv som blivit så självklara att vi inte längre uppfattar dem som ett bland flera 
möjliga är naturligtvis särskilt problematiska när man vill analysera och kanske till och med 
utveckla en verksamhet […] det är viktigt att bli medveten om vilka idéer om kunskap och 
lärande som dominerar en viss tid och som de flesta tar mer eller mindre för givna 
(s. 48). 
 

Omkring varje lektion som förbereds och genomförs har det funnits tankar om resultatet och 
det bästa sättet att uppnå önskad effekt. Dessa tre teorier kan användas för att strukturera 
undervisningen på olika sätt och de har alla påverkat den svenska skolan, både genom lärares 
egna initiativ och genom centrala skrivelser. 

Texterna nedan beskriver de tre kunskapsteorierna i varsitt delkapitel, följt av ett stycke 
med ytterligare idéer om kunskapens natur och form. 

 



 

 13

3.2.1 Behaviorism 
Behaviorismen fokuserar på beteendet och hur olika händelser påverkar detta (Marton & 
Booth, 2000; Orlenius, 2001; Skolverket, 1994; Säljö, 2000). Dock studerar man inte det 
mänskliga medvetandet med delar som reflektion eller djupare tänkande, utan bara det yttre 
beteendet: 

 
För behaviourismen är – som termen antyder – det yttre beteendet det som uppfattas som 
reellt, konkret och verkligt. Inlärning definieras således i termer av en förändring av det 
yttre och observerbara beteendet. […] Företeelser som har att göra med tänkande, reflektion 
och mentala förlopp antas antingen inte existera, eller också menar behaviouristen att de är 
ingenting som vetenskapen kan säga något om (Säljö, 2000, s. 50). 
 

Grundtankarna är att beteendet kan påverkas genom att man systematiskt bemöter individens 
beteende. Detta är menat att uppfattas som en belöning, alternativt bestraffning, och ska göra 
så att individen väljer och på sikt förändrar sitt beteende (Marton & Booth, 2000; Orlenius, 
2001; Säljö, 2000). Forskaren B. F. Skinner formulerade en grundprincip som säger att ”Det 
är mer troligt att ett specifikt beteende uppstår om det följs av en förstärkning, det vill säga en 
konsekvens som är önskvärd ur organismens synvinkel” (Marton och Booth, 2000, s. 19). 

Behaviorister ser inlärning och utveckling som samma sak – mer lärdom innebär ökad 
utveckling (Orlenius, 2001; Skolverket, 1994). Säljö (2000, s. 54) formulerar det som att 
”lärande är detsamma som förvärv av yttre observerbara beteenden”. Eftersom behaviorismen 
beskriver kunskap som möjlig att dela upp i små delar vilka den lärande bit för bit får och 
måste tillägna sig (Orlenius, 2001; Säljö, 2000), har teorin gett upphov till idéer som 
undervisningsteknologin. Den innebär att läromedel eller undervisning systematiskt byggs 
upp, från det enkla till det mer sammansatta, men dessutom med inbyggd ”förstärkning”. 
Tanken är att inlärningen ”rullar på” och blir ganska självgående. Fler exempel på 
behaviorismens yttrande i praktiken är beröm med guldstjärnor eller liknande och snabb 
feedback i datorprogram (Orlenius, 2001). 

 
Behavioristiska inlärningsteorier […] går bra att förena med en syn på skolans 
kunskapsuppgift som att förmedla relativt enkla och avgränsade kunskaper och färdigheter. 
En sådan uppfattning svarade väl mot den typ av kunskaper som behövdes i det tidiga 
industrisamhällets organisering av arbetet som innebar en långtgående arbetsdelning där 
arbetsuppgifterna spjälkades upp och gjordes ”kunskapsoberoende”. (Skolverket, 1994, s. 
37) 
 

Det handlar alltså om en något mekanisk syn på beteende och inlärning. Det verkar som om 
behaviorister menar att all inlärning skulle bero på bemötandet av olika handlingar – 
förstärkning och upprepning. Denna syn på kunskap/inlärning och människan har mött en del 
kritik, bland annat för att teorierna från början byggde på studier av djur och utelämnar delar 
av människans mentala kapacitet. Detta har enligt kritikerna medfört att teorierna har använts 
till mer än det finns validitet för, till exempel språkinlärning (Marton & Booth, 2000; Säljö, 
2000). Behavioristerna får också kritik för att ”de inte ställer sig frågan: ’Hur erhåller vi 
kunskap om världen?’” (Marton & Booth, 2000, s. 21), vilket kan tolkas som ytterligare kritik 
mot utelämnandet av mänskligt medvetande. 

 
3.2.2 Kognitivism 

Det finns flera riktningar inom detta område som skiljer sig något åt (Säljö, 2000). De två 
stora har utvecklats i USA och Schweiz, där speciellt schweizaren Jean Piaget har varit en stor 
inspirationskälla för svensk skola. En av den amerikanska riktningens främsta företrädare var 
John Dewey, som myntade begreppet ”learning by doing” och som hade en ganska 
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pragmatisk inställning till kunskap och lärande. Piagets genombrott i Sverige kom någon gång 
mellan 50- och 70-talet (Skolverket, 1994; Säljö, 2000). 

Kognitivismens förhållande till det mänskliga medvetandet kan sägas vara motsatsen till 
behaviorismens: 

 
Intresset är inriktat mot att beskriva och förstå vad som beskrivs som människans kognitiva 
utrustning och hennes mentala processer. Klyvningen mellan kropp och intellekt är i denna 
tradition fullständig. Utgångsantagandet är att det finns en grundläggande mekanism (eller 
apparat) som utgör tänkandets centrum och att denna företeelse och dess processer kan 
studeras i sig (Säljö, 2000, s. 55). 
 

Detta gäller för alla kognitivismens olika riktningar, men framför allt i USA, har delar också 
inspirerats av datorteknologin (Marton & Booth, 2000; Säljö, 2000). 
 
Piagets egentliga utgångspunkt var att studera ”hur människan bildar kunskap i sitt samspel 
med omgivningen” (Säljö, 2000, s. 49), men för att nå detta ägnade han stor uppmärksamhet 
åt barns tänkande (Orlenius, 2001; Skolverket, 1994; Säljö, 2000). Hans resultat har därför 
anammats i skolsammanhang, fast upphovet egentligen var mycket vidare. Huvudpunkterna i 
hans teori är mognad (personlig och intellektuell), utveckling i steg, konstruktivistisk 
kunskapssyn, tankescheman och betoning av den lärandes egen aktivitet. 

Piaget menade att människans tänkande utvecklas inifrån, inom henne själv, och att det 
sker som mest effektivt när personen ifråga själv är aktiv och styr (Liedman, 2002; Marton & 
Booth, 2000; Säljö, 2000; m.fl.): ”Det är när barnet är aktivt, fysiskt och intellektuellt 
engagerat i sin omgivning, och när det manipulerar och undersöker den, som det utvecklar sin 
förmåga” (Säljö, 2000, s. 61). Detta har delvis sin grund i konstruktivism, att kunskap inte 
överförs rakt av mellan människor. Varje person bygger upp kunskapen inom sig, när man lär 
sig konstrueras förståelse för omvärlden i ens medvetande (Marton & Booth, 2000; Orlenius, 
2001; Säljö, 2000). ”Piaget menar att kunskap är något som konstrueras i ett samspel mellan 
sinnesintryck (erfarande) och förnuft” (Orlenius, 2001, s.215). Varje person måste alltså 
”upptäcka” eller inse för att veta, kunna och förstå. Intellektuell utveckling innebär ”att göra 
erfarenheter som korrigerar ens världsbild” (Säljö, 2000, s. 60). 

Piaget ansåg också att tänkandet är strukturerat, det har scheman där vår 
omvärldsuppfattning är meningsfull (Säljö, 2000). När vi möter något nytt som inte får plats i 
våra scheman, måste dessa ändras eller utvidgas på något sätt och det känns jobbigt, men när 
förändringen väl har skett, har vårt schema/världsbild/tänkande fått plats där ytterligare nya 
erfarenheter av liknande slag kan sorteras in. 

Betoningen av den lärandes egen aktivitet bygger också på Piagets utvecklings- och 
stadieteori. Han menade att utveckling och inlärning växelverkade med varandra, men att 
mognad krävdes före inlärning (Orlenius, 2001; Skolverket, 1994). Genom studier såg han att 
barn och vuxnas tänkande, handlande och beteende verkligen skiljer sig åt och att barnet gör 
en resa från det ena sättet till det andra under uppväxten: 

 
En av Piagets avgörande insatser är att han gav sig ut på en vetenskaplig upptäcktsfärd som 
visade att det som utgör skillnaden mellan barn och vuxna inte bara kan förstås i 
kvantitativa termer som mer eller mindre av en viss förmåga […] I stället har vi att göra 
med skilda sätt att tolka, förstå och resonera som är kvalitativt olika. Barnets världsbild och 
logik är helt enkelt i viktiga avseenden annorlunda den vuxnes och man kan inte ha en 
gemensam måttstock (Säljö, 2000, s. 60). 
 

Piaget tänkte sig att det mänskliga tänkandet blir mer abstrakt och intellektualiserat efterhand 
(Liedman, 2002; Skolverket, 1994; Säljö, 2000). Individen kommer att ”utvecklas mot en allt 
’riktigare’ förståelse av världen, ett begripande i allt större överensstämmelse med det 
vetenskapliga begripandet” (Skolverket, 1994, s. 37). Stadieteorin innebär att denna 
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utveckling sker i bestämda steg, vilka är desamma för alla barn oavsett tid eller ort. Dessa 
idéer har betytt mycket för skolan, men mer än de andra ämnena, har de påverkat skolans 
naturvetenskapliga ämnen (Sjöberg, 2000). 
 
Lärare och skolan har enligt denna teori främst i uppgift att ”skapa betingelser” – organisera 
en lagom stimulerande miljö för de ungas utveckling – men med liten egen inblandning och 
mycken elevaktivitet (Orlenius, 2001; Skolverket, 1994; Säljö, 2000). Ett uttryck som jag hört 
många gånger och som kan härledas till kognitivismen är att man ska ”’förstå’ och inte bara 
’lära utantill’” (Säljö, 2000, s. 58). En konsekvens av fokuseringen på barnens självstyrande 
och egna aktivitet har varit att lärarens och omvärldens ansvar för barnens utveckling minskat 
(Orlenius, 2001; Säljö, 2000). Då en elev inte har lärt sig av undervisningen, har detta kunnat 
förklaras med otillräcklig mognad och åtgärden har främst blivit att vänta på denna eftersom 
utvecklingen antas styra sig själv. 
 
Ingrid Carlgren som (i Skolverket, 1994) skrivit en förklarande text till införandet av rådande 
läroplaner, anser att Piagets idéer och stora påverkan i skolan inte bara har varit av godo och 
hänvisar till det faktum att Piaget inte utgick från skolans situation och premisser för lärande 
och utveckling. Hans teorier var inte anpassade till denna miljö därför att han inte såg sig 
själv som psykolog eller pedagog, utan som kunskapsteoretiker (Marton & Booth, 2000; 
Skolverket, 1994; Säljö, 2000). Framför allt har kritik framförts mot den generella 
stadieteorin och mot ignorerandet av ”omgivningens och det sociala samspelets betydelse” 
(Orlenius, 2001, s. 216; Skolverket, 1994). 

 
3.2.3 Konstruktivism/Sociokulturell teori 

Inom den sociokulturella kunskapssynen räknar man med människans medvetande och ”inre” 
och har en konstruktivistisk syn på kunskapsbyggandet, men man placerar även människans 
tänkande och handlande i en social kontext, som man menar påverkar, sätter ramar och ger 
förutsättningar. Konstruktivism betyder här i grunden samma sak som för kognitivisterna, 
men har en social aspekt. Det innebär både att människan interagerar med sin omgivning och 
sina medmänniskor och i detta med deras hjälp tolkar omvärlden, och att människans kunskap 
är ”bunden” till ett speciellt sammanhang (Linde, 2003; Sjöberg, 2000; Säljö, 2000). 
Kunskapen är utvecklad under vissa förutsättningar, gällande vissa fenomen, och kan inte 
utan vidare flyttas till ett annat sammanhang. Gör den det kan kunskapen tyckas felaktig, men 
det beror på att den inte är anpassad till den nya situationen och kräver utveckling, samspel 
med den nya omgivningen för att fungera. 

 
En central punkt i konstruktivismen, både som teori om kunskap och som lärande, är att våra 
teorier bestämmer det vi ser – och att sinnesintrycken aldrig talar direkt till oss. […] Det 
kommer an på ögonen som ser, det är våra teorier som styr perceptionen (Sjöberg, 2000, s. 
296f). 

 
De sinnesintryck människor har fått från sitt umgänge med naturen och varandra har på sätt 
och vis hela tiden varit desamma. Ändå har de tolkats på högst olika sätt. Hela skillnaden är 
alltså kultur, inte natur. […] Den konstruerade verkligheten är ofta funktionell i den bestämda 
kulturen – den är dess sätt att anpassa sig till livsbetingelserna. Vår verklighetsuppfattning är 
en social konstruktion, inte bara en passiv registrering av omvärlden. Detta gäller nu som förr, 
här som i andra kulturer (Sjöberg, 2000, s. 297). 
 

En central del i den sociokulturella teorin är språket (Linde, 2003; Sjöberg, 2000; Säljö, 
2000). Genom språket sker en stor del av utbytet med omgivningen och genom språket tolkas 
omvärlden. I orden och sättet att hantera dem finns en omvärldsuppfattning inbyggd som 
överförs från en människa till en annan, från en generation till nästa. 
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Vad som betraktas som kunskap är helt enkelt konstruerat av människan själv med hjälp av 
hennes språk och förmåga att skapa begrepp. Vårt språk avbildar alltså inte en given 
verklighet utan det ordnar det som finns till en för oss begriplig ordning (Linde, 2003, s. 36).  
 

I och med detta får varje människa en uppfattning om sin historia, sin kultur, sina vänner, sig 
själv, hur relationer ska ses, vilka jobb hon kan ha och så vidare. Hon socialiseras in i en 
given kultur, men gör också sin egen tolkning av orden och fenomen omkring sig. 

Den främsta företrädaren för den sociokulturella teorin/konstruktivismen är Lev 
Vygotskij. Han hade liksom kognitivisten Piaget tanken att barns utveckling sker i stadier, 
dock inte i så rigida nivåer som Piaget (Orlenius, 2001). Olika forskare tolkar honom 
visserligen lite olika, men den riktning som Carlgren (Skolverket, 1994) beskriver i texterna 
bakom läro- och kursplanerna talar om utvecklingszoner: ”Utanför” den kunskap som 
barnet/eleven har just nu, finns en ”zon” med sådant som barnet kan klara av med hjälp och 
ytterligare ”längre bort” finns sådant som inte alls är möjligt. Utvecklingszonen flyttas när ny 
kunskap införlivas och en bit av det ”omöjliga” kan bli nåbart. Det som driver utvecklingen 
framåt är interaktion mellan människor (Skolverket, 1994). 

Enligt Vygotskij föregår kommunikation lärande, som föregår utveckling (Liedman, 2002; 
Säljö, 2000; Skolverket, 1994). Omgivningens betydelse sätts framför effekten av biologisk 
mognad eller förutsättning (Liedman, 2002; Marton & Booth, 2000; Säljö, 2000). En 
förutsättning för lärandet är enligt denna tradition meningsfullhet, att lärandet sker i 
situationer som ger det en betydelse (Marton & Booth, 2000; Skolverket, 1994). Meningen fås 
ofta genom kommunikation med omgivningen. Detta har också den effekten att ”kunskap i 
termer av förtrogenhetskunskap (erfarenhetsbaserad kunskap) betonas” (Orlenius, 2001, s. 
217). 

 
3.2.4 Kunskapens natur 

Utöver de nämnda teorierna finns det ytterligare idéer om formen på kunskap. Det handlar om 
dess väsen eller natur, vad man ser kunskap som. 

I Lpo 94 har man delat in begreppet kunskap i fyra former (Korp, 2003; Skolverket, 1994; 
Skolverket, 1996). Man talar om fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, vilket man 
kallar för olika kvaliteter av kunskap: 

 
’Kvalitet’ är i detta sammanhang inte ett värderande uttryck, som ’bra kvalitet’ eller ’dålig 
kvalitet’. Istället används det för att tala om olika sorters kvaliteter, såsom man t.ex. talar om 
olika tygkvaliteter som bomull, ylle osv (Skolverket, 1996, s. 7). 
 

Fakta och förståelse är teoretiska kunskapsformer, den första av kvantitativ art och den senare 
av kvalitativ. Färdighet och förtrogenhet (även kallad ”tyst kunskap” eller 
”bakgrundskunskap”) är mer praktiska kunskapsformer (Korp, 2003; Selghed, 2006). Med 
uppdelningen i dessa begrepp säger man att kunskap inte bara är kognitiv, utan ”också 
kroppslig eller sinnlig” (Skolverket, 1996, s. 10). De fyra formerna anses samspela med 
varandra, men inte i en viss riktning utan växelvis åt alla håll (Skolverket, 1994; Skolverket 
1996). Man menar alltså att kunskapsformerna inte är rangordnade och därmed att olika betyg 
inte kan kopplas till olika kunskapsformer: 

 
Skillnaderna mellan G, VG, och MVG uttrycker istället en skillnad i t.ex. komplexitetsgrad 
när det gäller exempelvis historiemedvetenhet eller kunskapen om samspelet mellan människa 
och miljö (Skolverket, 1996, s. 32). 
 

Det finns emellertid andra sätt att beskriva och dela in kunskap. En av de mer kända är 
Benjamin Blooms taxonomi från 1956 som dessutom rangordnar olika kunskaper/förmågor 
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(Korp, 2003). Taxonomin innefattar, från lägsta till högsta kognitiva nivå: kunskap, förståelse, 
analys, tillämpning, syntes och värdering. Kunskap betecknar en ostrukturerad kunskapsnivå 
som ”kan jämföras med fakta utan inbördes samband eller mening” (Korp, 2003, s. 87). 

Blooms taxonomi får idag kritik för att för distinkt skilja på kunskapsnivåerna, men också 
för rangordningen av dem (Korp, 2003). Till exempel kan en värdering vara väl underbyggd 
med analytiskt tänkande, men den behöver inte vara det. 

En annan modell är Quellmalzs ”framework for reasoning skills” (Korp, 2003, s. 88) som 
är avsedd att hjälpa vid bedömning av förmågan att resonera. Uppdelningen består av fem 
delar: återgivning, analys, jämförelse, slutledning och värdering, men är inte hierarkisk som 
Blooms. Quellmalz menar att tänkandet alltid är beroende av ett sammanhang, gäller något 
speciellt, och därför avgör omständigheterna vilken förmåga som är den mest avancerade. 

De båda modellerna talar enbart om kognitivt kunnande, medan det i läroplanen även 
finns en praktisk kunskapsform – färdighet (Korp, 2003). Under senare år har denna gräns 
mellan teoretiskt och praktiskt mjukats upp och begrepp som ”kognitiva färdigheter” har 
börjat användas. 

Det finns många fler modeller för att beskriva kunskap som begrepp. En modell som ändå 
kan vara värd att nämna är SOLO-taxonomin (Korp, 2003). Den är en uppdelning av olika 
slags svar på provuppgifter. Man ser på hur sammansatta och underbyggda svaren är och drar 
därav slutsatser om elevens kunnande. Skaparna av planen hävdar emellertid att svaren på ett 
prov sällan visar elevens faktiska kompetens. På grund av faktorer runt provsituationen visar 
de inte allt de kan. ”Exempel på sådana faktorer är elevens motivation, nervositet och 
skriftspråkliga förmåga” (Korp, 2003, s. 111). 

 
3.3 Människosyn 

I inledningen till kunskapsteorierna argumenterade jag för deras berättigande med ett behov 
av nya förklaringsmodeller då den tillgängliga mängden kunskap ökat. Den enkla bilden av 
hur det var förr, som jag presenterade, är naturligtvis i viss mån en konstruktion. 
Utbildningens organisation har varierat, fastän kunskapssynen har varit likartad under lång 
tid. En förändring av utbildningens organisation, som har betytt väldigt mycket, är att alla 
unga människor nu erbjuds och deltar i undervisningen som i stort sett är densamma för alla, 
och att det dessutom sker under fler år än vad som skett förut. En sådan förändring måste ha 
samband med en förändrad människosyn. 

I vårt agerande mot varandra finns värderingar, ibland medvetet närvarande och ibland 
omedvetet. De styr vårt agerande, förklarar varför vi gör något. En persons värderingar kan 
inte bedömas genom en enda handling i allmänhet, utan genom att studera honom eller henne 
i flera situationer. När lärarna förbereder sina lektioner och sedan befinner sig i klassrummet, 
när de tolkar och bedömer elevers handlingar och lärande, så finns deras värderingar med. I de 
olika teorierna om kunskap och lärande som redovisas i kapitel 3.2 finns, förutom värderingar 
om kunskaper och vetande, också värderingar om människan. Människosyn och kunskapssyn 
hänger nära samman, de förutsätter varandra i olika delar, och därför skymtade ibland 
människosynen fram i texterna. Här försöker jag att ge en skarpare bild av just 
människosynen som varje teori bygger på. Efter detta följer ett kort kapitel som tar upp 
normalitet och respons i förhållande till bedömning. 

Ordet respons skulle kunna orsaka en del förvirring. Det finns ju i terminologin inom 
behaviorismen, men jag använder det med en mer vardaglig betydelse – återkoppling, 
”feedback”, ett spontant eller planerat ”svar” på en handling eller ett beteende. 
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3.3.1 Behaviorism 
Behaviorismens grundläggande människosyn säger att människan är en passiv varelse, som 
styrs av erfarenheter och impulser utifrån (Hwang & Nilsson, 1995; Orlenius, 2001; Säljö, 
2000). Människan anses lära sig genom erfarenheter, i första hand genom egna direkta 
(fysiska) erfarenheter, och hennes drivkraft verkar vara känslorna av upplevelsen, vilka beror 
på det bemötande hennes agerande får. Hennes medvetande spelar ingen avgörande roll för 
lärande eller agerande. Inlärning och utveckling kan då ses som samma sak. Enkelt uttryckt 
gäller att ”Människan blir det hon görs till” (Orlenius, 2001, s. 214). 

Ytterligare karaktärsdrag hos den behavioristiska människan är att hon inte är beroende av 
direkt kontakt med andra människor för att kunna lära sig. Så länge hon får respons på något 
sätt på sitt agerande kan hon lära sig och utvecklas. Eftersom det är responsen och inte 
människans eget tänkande som är avgörande för inlärningen så ses människan också som 
ganska ”blank” och formbar, öppen för att lära sig vad som helst. I en inlärningssituation 
gäller att ”en beteendeförändring studeras som en funktion av övning, sannolika konsekvenser 
av obetingade och betingade stimuli eller förstärkningsprogram” (Marton & Booth, 2000, s. 
21). 
 
Carlgren skriver att antagandet att inlärning och utveckling är samma sak, betyder att ”Ju mer 
eleven lär sig desto mer utvecklas han/hon” (Skolverket, 1994, s. 36). Det borde även betyda 
att ju mer eleven utvecklas, ju mer kan han/hon lära sig. En konsekvens av detta blir att 
”ansträngningarna [kan] koncentreras till att maximera inlärningen” (Skolverket, 1994, s. 36). 
Om man dessutom tar byggstensprincipen (Orlenius, 2001; Säljö, 2000) i beaktande, så kan 
det innebära att en elev som inte har lärt sig vissa specifika saker inte kan vidareutvecklas. Då 
kommer vi återigen in på fenomen som undervisningsteknologin, vilken jag tog upp i kapitel 
3.2.1. En undervisning som bygger på en behavioristisk kunskapssyn ger inte medvetet 
utrymme för reflektion, men däremot respons. Responsen kan emellertid inte rikta sig till ett 
tänkande utöver det synliga beteendet. Det viktigaste blir att bedöma karaktären på elevens 
handling och att bemöta den på ett adekvat sätt för framtiden. 
 

3.3.2 Kognitivism 
För en kognitivist existerar verkligen ett medvetande hos människan. Människor antas ha ett 
självständigt tänkande som påverkar hennes handlande: 

 
Man betraktar människan som intentionell, dvs. hon har avsikter med sitt beteende, och som 
en i grunden aktiv varelse. 

Tidigare erfarenheter styr i nuet ens tänkande och hur man tolkar de handlingsmöjligheter 
man har i en viss situation (Hwang & Nilsson, 1995, s. 30). 

 
Inom denna teori ses intellektet, människans kognitiva förmåga, som överordnat hennes 
beteende (Hwang & Nilsson, 1995; Skolverket, 1994; Säljö, 2000; m.fl.). Människans 
medvetenhet och intellektets överhet syns i den konstruktivistiska synen på inlärning. Som jag 
skrev angående kunskapssynen i kapitel 3.2.2, innebär effektivt lärande enligt en kognitivist 
att ”personen ifråga själv är aktiv och styr” – ett medvetet engagemang. 

Den kognitiva förmågan utvecklas dock efterhand som barnet växer (Hwang & Nilsson, 
1995; Skolverket, 1994; Säljö, 2000; m.fl.). Enligt Piaget är framför allt barnets tänkande 
annorlunda mot den vuxnes. Han menar därför att de inte kan vägas på samma våg. Barnets 
världsbild och logik är av ett annat slag, men den är ändå logisk. Man ser alltså inte ner på 
barn och deras tänkande. 

Människan anses genomgå både en intellektuell och en personlig/mognadsmässig 
utveckling (Hwang & Nilsson, 1995; Skolverket, 1994; Orlenius, 2001; m.fl.). Stadieteorin 
säger att utvecklingen sker i steg och att lärande och utveckling växelverkar med vartannat, 
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men det är mognaden som är drivande då en viss utveckling krävs för att lärande ska kunna 
ske. 

Människan ses alltså både som medveten och intellektuell samtidigt som hon är ”fånge” 
under sin egen utveckling. 
 
Av dessa teorier har det också följt ett normaltänkande då stadieteorin beskriver utvecklingen 
som generell. Vad som är normalt att göra, tänka, kunna och lära under ett stadium eller vid 
en viss ålder har studerats och varit till hjälp och riktlinje för många lärare vid planering, 
bedömning och bemötande av eleverna. Eftersom Piaget utvecklade sin teori inom en viss 
kultur kan den inte förklara eller ge en rättvis bild av utveckling och intelligens hos alla 
individer (Hwang & Nilsson, 1995; Säljö, 2000). Annan forskning som gjorts bekräftar inte 
att utvecklingen är generell. Istället har många studier visat att ”det finns en mängd 
färdigheter och kunskaper som utvecklas snabbare i andra kulturer och samhällssystem än de 
västerländska” (Säljö, 2000, s. 69). 
 
Ett exempel på kognitivistisk människosyn i praktik kan vara hur elevernas kunskaper 
kontrolleras. Lars Lindström (2005) kopplar traditionella skriftliga prov till en viss 
kunskapssyn, vilken jag anser motsvarar en kognitivistisk människosyn: 

 
Prov i traditionell mening bygger däremot underförstått på en kunskapssyn enligt vilken 
tänkandet är individuellt och något som sker inne i elevens huvud. Eleverna får inte samtala 
eller utnyttja några hjälpmedel. De uppmanas att inte be om hjälp. […] Det som bedöms är 
vad eleven klarar av på egen hand, inte vad hon kan åstadkomma i samverkan med andra eller 
med hjälp av olika former av minnesstöd och tankeverktyg (Lindström, 2005, s. 23). 
 

Jag tänker mig också att en kognitivist ser det som fruktbart att prata med sina elever i större 
utsträckning än vad en behaviorist gör. Därför att det ses som möjligt för eleven att själv inse 
saker, att hitta en egen drivkraft och därför att det som eleven gör har ett syfte även om det 
inte syns utåt. Enligt teorin kan emellertid inte utvecklingen styras utifrån, utan lärarna kan 
enbart stimulera elevens eget engagemang och så kanske bidra till utvecklingen (Orlenius, 
2001; Skolverket, 1994; Säljö, 2000). Människan står ganska ensam med sitt tänkande enligt 
detta synsätt. Mitt intryck är att samtal inte har så hög prioritet trots allt, utan det är miljön, 
uppgifter och praktiska förutsättningar som anses viktigt för den personliga utvecklingen. 
 

3.3.3 Konstruktivism/Sociokulturell teori 
Också inom konstruktivismen finns ett stadietänkande, men inte i så fasta former som inom 
kognitivistisk teori. Lev Vygotskij talar om utvecklingszoner (se kapitel 3.2.3), där personen 
med hjälp av andra kan klara mer än hon kan på egen hand (Korp, 2003; Skolverket, 1994; 
m.fl.). Genom att pröva och öva sådant som finns i utvecklingszonen kan människan lära sig 
och flyttar då sina gränser. Utveckling följer av lärande som följer av kommunikation 
(Liedman, 2002; Marton & Booth, 2000; Säljö, 2000; Skolverket, 1994; m.fl.). Betydelsen av 
biologiska förutsättningar och mognad anses inte obefintlig, men underordnad effekten av 
omgivningen – betydelsen av interaktion med andra människor. En viktig aspekt av lärandet 
är nämligen att den som ska lära sig upplever det som meningsfullt, vilket ofta förmedlas 
genom andra. 

I den sociokulturella teorin placeras människan tillsammans med andra (Linde, 2003; 
Sjöberg, 2000; Säljö, 2000, m.fl.). Människan anses ha ett medvetande, men hon ser sig också 
i relation till andra. Liksom kognitivisterna har man en konstruktivistisk syn på lärande, men 
man ser det inte som en individuell handling utan något som sker i en social kontext som 
”påverkar, sätter ramar och ger förutsättningar” (kapitel 3.2.3) för vad en person ser, hör, lär 
och gör. ”Vår verklighetsuppfattning är en social konstruktion, inte bara en passiv registrering 
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av omvärlden” (Sjöberg, 2000, s. 297). De teorier Svein Sjöberg talar om är inte 
vetenskapliga teorier, utan föreställningar som man menar att var och en har för sig själv för 
att förklara världen. Språket anses ha stor betydelse då det underlättar kommunikation och 
lärande, men också därför att det i sitt framförande förmedlar många omvärldstolkningar och 
är en del i socialiseringsprocesser (Linde, 2003; Sjöberg, 2000; Säljö, 2000). 

Ett exempel på de föreställningar om världen som människor anses utveckla tillsammans 
med andra, är uppfattningen om sig själv, självbilden (Hwang & Nilsson, 1995). 
 
Människans utveckling anses inte ha några gränser, inte heller några specifika vägar eller en 
absolut ordning som gäller alla (Skolverket, 1994; Säljö, 2000). Människan kan lära och 
utvecklas i all oändlighet. Den enskilda människans utveckling och intelligens både drivs och 
kan hindras av kommunikation, men förutom detta finns ingen gräns. Det finns inget stadium 
där utvecklingen är fullständig och inte når längre.  

Enligt sociokulturell teori är människan alltså både självständig och nästan ett ”offer” för 
den sociala omgivningen. Tänkandet och lärandet är aktivt, konstruktivistiskt, men två barn 
från olika kulturer lär sig olika saker, utvecklas via olika vägar både på grund av omgivningen 
och egna förutsättningar och utveckling. 

 
En skolpraktik utifrån den här teorins människosyn innebär bland annat att läraren skulle 
försöka utmana elevernas utvecklingszon och ser det som både möjligt och effektivt för deras 
lärande att kommunicera med dem. Läraren skulle kunna förespråka samarbete mellan elever i 
olika situationer och försöka få eleverna att känna meningsfullhet i det de gör. Synen på 
språket innebär att olika provformer bör användas och att provsituationen och den språkliga 
utformningen bör vara noga genomtänkt (Korp, 2003). Det gör också att en företrädare för 
sociokulturell teori är försiktig med sina slutsatser om en person eller grupps intelligens 
utifrån provresultat. 

Resonemanget om utvecklingszoner medför att det som bör komma fram vid en 
bedömningssituation är ”vad en elev kan klara av att göra under optimala förhållanden, 
[snarare] än vilken som är hans eller hennes mest typiska prestation” (Korp, 2003, s. 70). Om 
eleven ska prestera sitt bästa får detta konsekvenser för lärarens roll som att han eller hon inte 
får undanhålla hjälp, istället för att inte hjälpa som kognitivisten anser. 

Utifrån denna människosyn är det meningsfullt att fundera mer över betygens betydelse 
för dem som betygsätts: 

 
… mänskligt handlande utspelas i ett socialt rum där handlandet begreppsbestäms och 
beskrivs ur gemenskapens synvinklar. De upplevda/tolkade konsekvenserna spelar därvid ofta 
lika stor roll som de direkta avsikter den handlande hade (Fjellström, 2002, s 79). 
 

Roger Fjellström (2002) och Ingemar Emanuelsson (2002) menar att med detta medvetande 
så bör man på allvar fundera över hur man organiserar undervisningen och bestämmer 
betygen. Fjellström resonerar kring hur en elevs tankar om sig själv korresponderar mot den 
faktiska kunskapsnivån och betygssättningen. Emanuelsson argumenterar runt utstötning 
beroende på normaltänkande i socialisationsprocesser och ramarna för skolans organisation. 
Båda menar att detta kan bli byggstenar i elevens bild av sig själv som gör att denne inte ser 
sin fulla kapacitet och därmed hindrar sitt eget lärande. 

Korp (2003) talar också om betydelsen av elevers självbild. Hon berättar om forskare som 
sett att formativ bedömning kan ge väldigt mycket positivt, men att det är beroende av hur 
eleven ser på och handlar med sig själv. Användningen av formativ bedömning hör ihop med 
en sociokulturell människosyn. 
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3.3.4 Normalitet och respons 
Vi vet av erfarenhet att barn i en viss ålder vanligtvis lär sig att gå och prata – det är typiskt 
och normalt i den åldern. Forskning har bekräftat detta, men också visat andra saker, till 
exempel att det finns samband mellan miljön och barns utveckling. Forskning och erfarenhet 
visar också att alla barn är olika. Philip Hwang och Björn Nilsson skriver i sin 
sammanfattande bok om utvecklingspsykologi att människor vid olika tider i historien och på 
olika platser har haft olika syn på barn – ”vad ett barn egentligen är, eller vad man kan 
förvänta sig av ett barn” (Hwang & Nilsson, 1995, s. 25). De menar också att det har haft 
konsekvenser för den utveckling som faktiskt sker. Före 1900-talet sågs inte ungdomar som 
något särskilt, man var antingen barn eller vuxen. Hwang och Nilsson säger att den speciella 
status som ungdomar fått har att göra med ”att skoltiden blivit längre och att tonåringarna 
därigenom blivit mer beroende av föräldrarna, en bundenhet som ungdomsgrupperna gjort 
front emot genom musikval, kläder, beteende och språkstil” (Hwang & Nilsson, 1995, s. 25). 
Både det vi anser som normalt och det som är normalt, är alltså till en del konstruerat av dem 
som finns i samhället. Vid undervisning, bedömning och betygsättning anser jag att detta är 
viktigt att vara medveten om. 

Våra betyg är ju en konstruktion. Nivåerna bygger på överenskomna kriterier, som 
motsvarar vad som ansågs behövligt och rimligt att kunna. Emanuelsson (2002) är orolig för 
vilka konsekvenser det betygssystem vi har idag kan ge. Det innehåller en väldigt tydlig gräns 
mellan godkänd och icke godkänd. I grundskolan är den officiella benämningen ännu inte 
godkänd, men genom att ha en sådan gräns i en verksamhet som inte alls är frivillig, finns 
risken att människor klassas som onormala och odugliga och tar det med sig som egna bilder 
av sig själva. 

 
… eftersom alla elever inte kan lära sig hur mycket som helst under hur kort tid som helst 
eller lika mycket på samma tid, blir ändå de definierade godkändnivåerna relativa i den 
meningen att de relateras till vad som kan tänkas bli resultatet av ett optimalt lärandearbete 
för en representativ elev i den aktuella åldern. […] I konsekvens därmed säger de [företrädare 
för en godkändnivå], liksom redan Betygsberedningen, att det är naturligt att tänka sig att en 
del elever behöver gå längre tid än nio år i grundskolan, ofta med särskilt stöd på olika sätt. 
[…] Hur stor andel av årskullarna detta ska gälla, blir egentligen en definitionsfråga, dvs. 
beroende på hur kunskapskraven i etappmålen och kriterierna för godkänd formuleras 
(Emanuelsson, 2002, s. 29f). 
 

Han vill att vi ska tänka efter hur vi använder begreppet normal i den här situationen. När det 
finns en undre gräns för betyget godkänd kommer en del elever att inte bli godkända. Det är 
verkligheten och kan då sägas vara normalt, men hur upplever eleven det? Är det en rimlig 
och hanterbar situation? Emanuelsson bygger sin oro på det att alla behöver ”få möjlighet att 
känna sig som duglig för lärande, en känsla som är nödvändig för att man skall kunna känna 
stimulans inför fortsatt arbete mot nya utbildningsmål” (2002, s. 36). Behov av lyckande, 
duglighet – bekräftelse och acceptans – som något grundläggande hos människan, är idag en 
allmänt vedertagen uppfattning inom psykologin. 
 
När elever får personlig och konkret respons på sitt arbete förbättras lärandet. Enbart betyg, 
poängrättning vid prov och annan information som bara talar om resultatet, främjar inte 
lärande. Konstruktiv återkoppling är exempel på formativ bedömning som togs upp i kapitel 
3.1.1. Forskning har visat att arbete med formativ bedömning kan förbättra inlärningen och 
hjälpa elever som annars har svårt med skolan (Korp, 2003). Enligt den australiensiske 
pedagogen Royce Sadler som citeras i Pedagogisk bedömning (Lindström, 2005) är respons 
den viktigaste delen. Inom både pedagogisk och psykologisk forskning finns stöd för att 
återkoppling som konstruktivt använder informationen från bedömning är viktigt. 
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En bedömning som stödjer och stimulerar lärandet innebär att elevens kunnande analyseras 
och värderas så att eleven utvecklas i sitt lärande och känner tilltro till sin egen förmåga (jag 
kan, vill, vågar). En bedömning där analysen utelämnas tenderar istället att uppfattas som en 
dom och kanske också ett fördömande (jag kan inte, vill inte, vågar inte) (Pettersson, 2005, s. 
40). 
 

En effekt som setts av formativ bedömning är att elevers motivation och självvärdering 
påverkats positivt (Korp, 2003). Man har emellertid också sett att alla elever inte tar till sig 
det lika lätt: ”Vissa elever är uppgifts- eller prestationsorienterade och andra 
inlärningsorienterade och det är de inlärningsoroenterade [!] eleverna som lättast accepterar 
formativ bedömning” (Korp, 2003, s. 82). 

Ett mål med formativ bedömning är självständighet. Ett optimalt lärande innebär att ta 
ansvar för sitt lärande och att lära så att man kan lösa uppgifter på egen hand. Därför är 
självvärdering en del av formativ bedömning. Elevernas värdering av och förmåga att värdera 
sig själva kan påverkas positivt av bedömning och självbedömning (Korp, 2003), men de 
ställs inför utmaningen att se mönstret – orientera ”rätt”. Även Lindström (2005) talar om 
behovet av att eleven själv värderar och inser, och har en målsättning som påminner om 
lärarens för att hon ska kunna lära sig. (Risken att elevernas förhållande till undervisningen 
och lärarens intentioner inte samverkar understryker behovet av tydlig återkoppling.) Enligt 
Lindström är respons i form av ”goda råd” och ”lotsning” endast meningsfyllt om eleven har 
insett varför hon inte lyckas. Lotsning kan göras på olika sätt, men Lindström anser att i en 
situation när goda råd egentligen inte når eleven, utan handledningen behövs igen när 
problemet återkommer, är en sådan lotsning på längre sikt ineffektiv, både för elevens 
självständighet och för lärarens resurser. 
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4 Metod 
Vilken metod ska användas för att ge en tydlig och med verkligheten överensstämmande bild 
av betygssättningen? Och vilken eller vilka metoder kan på ett rimligt sätt ge svar på mina 
frågor? Det jag försökte synliggöra är ju en process, som till stor del sker i lärarens 
medvetande och dessutom sträcker sig över en längre tidsperiod. Selghed (2006) ser det på 
samma sätt och menar att ett fullständigt svar på frågan om betygsättning kräver att lärare 
följs och studeras under lång tid. Det är dock allmänt känt att sådana observationer innebär en 
rad svårigheter, inte bara av praktisk art. 
 
Nedan redogörs för vilken metod jag har valt, följt av en diskussion om giltighet och 
beskrivning av genomförande och analys. Sist finns ett stycke där jag tar upp och resonerar 
kring olika etiska aspekter av metod och genomförande. 

 
4.1 Metodval 

När man diskuterar forskningsmetoder, brukar de delas in i kategorierna kvantitativa 
respektive kvalitativa metoder. Kvantitativ forskning är deduktiv, det handlar om att pröva en 
teori, medan kvalitativ forskning är induktiv och handlar om att från resultat skapa teorier 
(Bryman, 2004). Oftast innebär kvantitativa metoder också att resultatet redovisas med hjälp 
av siffror eller begrepp som mer och fler, medan rent kvalitativa metoder fokuserar på mindre 
områden och söker förstå människors beteenden, värderingar och åsikter (Bryman, 2004; 
Kvale, 1997; Trost, 2005). Trots uppdelningen kan metoder från respektive kategori 
kombineras och komplettera varandra i en studie. ”Valet av metod handlar främst om vilken 
sorts kunskap man söker” (Johansson, 2000, s. 22). 
 
Då målet med det här arbetet har varit ny kunskap, att beskriva och försöka förstå just 
beteenden och värderingar, föll det sig naturligt att i huvudsak använda kvalitativa metoder. 
Givetvis hade det varit intressant att redogöra för alla de verktyg för bedömning och 
betygsättning som lärarna använder, eller att ta reda på hur vanliga de är, men detta har inte 
rymts i arbetet. De metoder som har ansetts relevanta och har övervägts är intervjuer och 
enkäter med lärare samt observationer av lärare i arbete. Enkäterna var tänkta att föregå 
intervjuerna för att ge tydligare utgångspunkter för dessa, men efter diskussion med 
handledaren ansågs metoden onödig och förkastades. Enkäter skulle också ha varit svåra att 
framställa då området fortfarande var ganska okänt och hade därmed inneburit en större risk 
för att respondenterna senare under intervjuerna försökte anpassa sina svar efter vad jag 
”ville” höra. 

Observationer ansågs, som redan påpekats, nödvändiga för att få en komplett bild av 
lärares bedömning, men det bedömdes som svårt att genomföra i mindre skala och därför för 
omfattande för detta arbete. 

Slutligen användes alltså endast en metod för insamling av empiri, kvalitativa intervjuer 
som fokuserar på de intervjuades vardagliga erfarenheter och egna uppfattningar, vilka 
intervjuaren/forskaren sedan försöker att tolka och förklara (Bryman, 2004; Kvale, 1997; 
Trost, 2005). Metoden innebär ”ett öppet och sökande arbetssätt, där frågeställningar och 
teman utgör utgångspunkter snarare än hypoteser som ska prövas” (Johansson, 2000, s. 22), 
det vill säga en halvstrukturerad (Kvale, 1997) eller semistrukturerad (Bryman, 2004) 
intervju, där teman och frågor är uppställda på förhand men kan frångås och anpassas efter 
den intervjuade. Förutom frågorna som formuleras i en intervjuguide (se Bilaga), kräver 
metoden att den som utför intervjuerna är relativt kunnig på området, en god lyssnare och 
kritisk både mot sig själv och respondenterna (Kvale, 1997). 
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Under arbetets gång har jag i stort följt Kvales (1997) sju metodsteg för intervjuarbete, vilka 
både ger struktur och påminner om viktiga etiska aspekter. Stegen är sammanfattade nedan: 
1) tematisering – syfte och ämne formuleras, varför och vad bör vara klart innan frågan om 
hur tas upp 
2) planering – med tanke på vilken kunskap som söks och undersökningens moraliska 
konsekvenser, planering efter de sju stadierna 
3) intervjun genomförs – intervjuguide används, intervjuaren bör ha ett reflekterande 
förhållningssätt både till vad som söks och relationen mellan intervjuare och intervjuad 
4) utskrift – intervjumaterialet förbereds för analys, överföring till skrift 
5) analys – med hänsyn till syfte, ämne och materialets karaktär väljs lämpliga analysmetoder 
6) verifiering – resultatets generaliserbarhet, reliabilitet och validitet fastställs 
7) rapportering – resultat och använda metoder rapporteras på ett läsligt sätt som följer 
vetenskapliga kriterier, etiska aspekter tas upp. 
 
Frågan om intervjuerna borde ske enskilt eller i grupp besvarades till stor del genom etiska 
överväganden. Min tanke inför arbetet var att bedömning och betygsättning kan vara ett 
känsligt ämne. Det finns många åsikter om det, det är förordningar som ska följas och lärarna 
kunde mycket väl känna sig kontrollerade av en undersökning om deras betygsättning. Risken 
fanns också att de skulle påverka varandra så att inte alla kom till tals eller valde att inte föra 
fram sina åsikter (Trost, 2005). Jag valde därför att göra enskilda intervjuer, vilket också 
säkrar att informationen inte förs vidare till en tredje part. 

Platsen och tidpunkten för intervjuerna valde jag att ställa mig flexibel till beroende på 
vad respondenterna önskade och tillgången på lokaler, men själv föredrog jag dagtid i ett 
enskilt rum på respektive skola. 
 
Som tidigare nämnts används intervjuguider i semistrukturerade intervjuer. På grund av 
intervjuns karaktär (frågornas formulering, ordning och uppföljning, samt beroendet av 
intervjuarens känslighet och kunskap) kan användandet av samma intervjuguide med olika 
intervjuare ge olika resultat (Kvale, 1997). Kvale (1997) poängterar att den som intervjuar bör 
vara medveten om dynamiken i samtalet mellan intervjuare och respondent, ta hänsyn till den 
både på plats och senare i analysarbetet. Dessutom konstaterar han att forskningsintervjun inte 
är ”ett samtal mellan likställda parter, eftersom det är forskaren som definierar och 
kontrollerar situationen” (Kvale, 1997, s. 13). Vad som händer och sägs under en intervju 
ligger därför till stor del på intervjuarens ansvar. 

I min intervjuguide (se Bilaga) har jag försökt att ta hänsyn till ovanstående och 
ytterligare ett antal punkter. För det första har frågorna baserats på mina teoretiska 
avgränsningar, kunskapssyn och människosyn, och kontrollerats för att svara mot 
problemformuleringen. Detta underlättade givetvis analysarbetet och gav en tydligare struktur 
för både den skriftliga produkten och processen med sammanställning och redovisning. 

En viktig aspekt har varit att ställa ”öppna” frågor som inte söker ett ”rätt” eller ”fel” svar 
och som inte kan besvaras med ”ja” eller ”nej”. Det ger den intervjuade stor frihet att själv 
formulera sina tankar, erfarenhet och reflektioner. Vissa frågor har dock varit mer specifika, 
som ”Hur sätts slutbetyget i åk 9 samman?”, eller aningen ledande. Enligt Britt-Marie 
Ringfjord (2004) är det inte fel att använda ledande frågor om det anpassas till ämnet, miljön 
och den intervjuade med mera. Hon menar att temat måste få styra en del. Denna syn framförs 
också av Kvale. 

Ytterligare aspekter har handlat om att försöka ”ringa in” ett område genom flera frågor 
om nästan samma sak (Trost, 2005), att fråga även om det som anses/verkar självklart för att 
få det bekräftat, undvika att ställa två frågor samtidigt och bara få svar på den sista (Ringfjord, 
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2004), samt inledande ”mjukfrågor” för att nå en mer avslappnad stämning och successivt 
leda in samtalet ”på rätt spår” (Kvale, 1997). 

 
4.1.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet handlar om tillförlitlighet respektive giltighet, de är alltså kriterier på 
en undersöknings eller ett arbetes vetenskapliga status. En del forskare menar emellertid att 
begreppen inte är relevanta i kvalitativ forskning eftersom de härrör från kvantitativa metoder, 
men det finns också forskare som ger dem nya innebörder och anpassar begreppen efter den 
kvalitativa forskningens styrkor och svagheter. Kvale (1997), Trost (2005) och Bryman 
(2004) hör alla mer eller mindre till den senare gruppen. De poängterar också att reflektioner 
kring dessa båda begrepp bör finnas med under hela forskningsprocessen och redovisningen. 
Detta har varit min strävan och jag ger här en kort beskrivning av och reflektion kring 
begreppen och deras betydelse för arbetet. 
 
Som sagt betyder reliabilitet tillförlitlighet. Traditionellt innebär det att undersökningen är 
”stabil” (resultatet varierar ytterst lite beroende på tillfälligheter) och kan göras om med 
samma resultat (Bryman, 2004; Kvale, 1997; Trost, 2005). Både Trost (2005) och Bryman 
(2004) menar emellertid att kvalitativa intervjuer är svåra att replikera eftersom de fokuserar 
på människors liv och sociala miljö, vilka förändras och inte kan sparas i ögonblicksform. 
Trost lyfter fram tre aspekter som kan ge möjlighet att ändå kontrollera kvalitativa intervjuers 
reliabilitet: 

Kongruens, som handlar om att ”ringa in” ett område med liknande frågor. Precision, som 
handlar om hur intervjuaren tolkar svaren, och objektivitet, som handlar om att andra ska 
kunna kontrollera empirin och komma fram till samma saker. 

Trost hävdar tillsammans med Bryman och Kvale (1997), att trovärdigheten ökar med 
öppenhet och detaljer i redovisningen av en undersöknings metoder och empiri, vad som har 
gjorts och hur. De menar att reliabilitet är aktuellt i alla arbetets delar, men framför allt vad 
gäller intervjuare, intervjusvar, kritiska/ledande/uppföljande frågor, intervjuutskrifter, 
analysmetod och den som gör kodning/strukturering av det empiriska materialet. Forskaren 
bör före och under arbetets gång fundera över tillförlitligheten i dessa delar och kritiskt väga 
olika alternativ. 
 
Det andra begreppet, validitet, betyder giltighet och kan till viss del omfatta frågor om 
reliabilitet – tillförlitligheten avgör om någonting även kan vara giltigt (Bryman, 2004). 
Närmare beskrivet handlar validitet om sanning och riktighet, ifall argument och resonemang 
är logiska och hållbara (Bryman, 2004; Kvale, 1997). Traditionellt handlar det om ifall 
instrumentet eller metoden undersöker det som var avsett (Bryman, 2004; Kvale, 1997; Trost, 
2005). Ett exempel från Trost (2005), som visserligen rör enkäter, kan förtydliga: I en 
undersökning vill man veta hur många gånger i veckan som människor läser ledaren i en 
tidning. Då bör svarsalternativen handla om veckodagarna och inte formuleras som alltid, 
ofta, sällan och liknande. 

Validitet kan precis som reliabilitet delas upp i olika delar. Några av dessa som jag anser 
viktigare, är extern, intern och ekologisk validitet. Benämningarna är hämtade från Bryman 
(2004), men innehållet diskuteras även av Kvale (1997) och Trost. Extern validitet handlar 
om resultatets generaliserbarhet utöver undersökningen (vilket beror på urvalet), intern 
validitet handlar om överensstämmelse mellan observation och utvecklade teorier, och 
ekologisk validitet om metodernas förmåga att fånga det kontextuellt bundna (om metoden 
innebär konstlade miljöer kanske mycket går förlorat). 

Ytterligare en likhet med reliabilitet är att giltigheten ökar genom noggrann redovisning 
och egenkritik. Enligt Kvale ”garanteras validitet genom granskning av källorna till 
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invaliditet. Ju starkare falsifieringsförsök som ett påstående har överlevt, desto mer tillförlitlig 
blir kunskapen” (Kvale, 1997, s. 218). Han anser emellertid att validitet är svårare än att 
fastställa reliabilitet. 
 
Jag har valt att till största delen redovisa mina reflektioner och argument för olika val vad 
gäller metod, praktiskt genomförande, analys med mera under respektive rubrik, men hoppas 
att denna genomgång av begreppen ska göra läsaren uppmärksam på att de finns och har varit 
en reell del under processens gång. Nedan följer några exempel på resonemang, vilka även 
kommenteras under ”4.2 Genomförande”: 

Angående utskriften av intervjuerna är det en viktig fråga, som rör reliabilitet, hur de ska 
göras (Kvale, 1997): Är det bästa en ordagrann utskrift av precis allt, eller räcker det att skriva 
ut vissa delar? Ska utskriften transformeras till skriftspråk? Ska detaljer som fnitter, röstläge 
och pauser noteras? Vem ska göra utskrifterna? Svaren innebär en vägning av olika för- och 
nackdelar med syftet att få en pålitlig utskrift, men det kan också vara praktiska detaljer som 
avgör, till exempel är det ganska naturligt (men inte nödvändigt) att jag själv gör utskrifterna 
eftersom jag skriver arbetet ensam. Ur reliabilitetssynpunkt har det också en fördel, då jag kan 
jämföra med mitt minne och komplettera ljudupptagningen. I vissa fall är detta tvunget, till 
exempel då en mening sägs ironiskt och den egentliga meningen är motsatsen till orden som 
hörs. Samtidigt är det en svaghet att en person ensam gör urval och kodning till 
resultatrapportering och analys. 

Med tanke på validiteten bör syftet med undersökningen avgöra vilken utskriftsversion 
som är bäst (Kvale, 1997; Trost, 2005). Utskrifterna bör alltid ske med tanke på analysen, så 
att arbetets röda tråd inte går förlorad. 

Ifråga om intervjusituationen finns det en risk att de intervjuade av olika anledningar inte 
talar sanning. De kan ha fått ett dåligt intryck av mig, inte ta undersökningen på allvar, känna 
sig trängda eller försöka svara ”rätt” på intervjufrågorna. Detta scenario minskar reliabiliteten 
och därmed validiteten avsevärt och är enligt Kvale (1997) en ofta framförd form av kritik 
mot forskningsintervjuer. Både han och Trost (2005) tar upp frågeteknik och miljön som 
redskap för att förvissa sig om tillförlitligheten, och Kvale noterar att varje enskilt fall bör 
kontrolleras. Ytterligare ett scenario är att respondenten motsäger sig själv under intervjun, 
vilket skulle kunna bero på osanning i det ena eller andra fallet, ändrad åsikt under intervjuns 
gång eller att de svarat som jag ”vill” men deras verklighet ser annorlunda ut. Detta har jag 
försökt att bedöma och ta hänsyn till under genomförande, utskrift och analys. 

 
4.2 Genomförande 

4.2.1 Val av respondenter 
Intervjuer gjordes med åtta lärare, men endast sju hela intervjuer ligger till grund för denna 
uppsats. På grund av dålig bandupptagning och bristfälligt antecknande anses informationen 
från en av intervjuerna inte tillräckligt tillförlitlig i sin helhet. Några uppgifter från den har 
dock bedömts som så pass viktiga och säkra att de har tagits med. 

Mina respondenter undervisade elever från år 6 till år 9. De var lärare i något eller flera av 
de naturorienterande ämnena och undervisade, med ett undantag, också i matematik. De 
arbetade med ett undantag på kommunala skolor, fördelat på tre olika kommuner i södra 
Sverige. Skolornas storlek varierade från åtta parallella klasser till ett spår och 
åldersintegrerat. 

De flesta hade varit verksamma som lärare i runt tio år, men variationen var så stor som 
mellan fyra och ett halvt och 40 år. Alla hade betygsättande tjänster. En av dem hade bara satt 
betyg en gång före intervjun, men de andra hade flera års erfarenhet bakom sig. Två av 
lärarna hade satt betyg även under det förra betygssystemet. 
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Flera av lärarna saknade högskoleutbildning i ett eller flera av de naturorienterande 
ämnena, men hade en utbildning som ger allmän behörighet för ämnesblocket. Några av dem 
undervisade i alla no-ämnena. En av lärarna hade inte behörighet i matematik, men hade 
tidigare undervisat en tid i ämnet. 
 
Tanken var att ha en viss variation bland respondenterna ifråga om deras geografiska 
lokalisering, då skolor och kommuner har sin specifika kulturella prägel, planer och visioner. 
Men, respondenterna valdes inte slumpmässigt utan jag bad lärare jag känner om hjälp. 
Respondenterna utgör alltså inte något representativt urval i statistisk mening (Trost, 2005), 
varför resultatet inte heller kan anses generellt giltigt. 

Ibland har mina ”mellanhänder” skött all kontakt med sina kollegor fram till 
intervjutillfället och ibland har jag tagit första kontakten. Respondenterna var alltså både 
lärare jag känner ganska väl och lärare som jag aldrig träffat förut. All kontakt inför 
intervjutillfället skedde via e-mail. 
 
Allt deltagande från lärarnas sida skedde på frivillig basis och de fick möjlighet att fråga om 
och få information om mitt valda forskningsområde och syfte innan de bestämde sig för att 
ställa upp. 
 
Det var emellertid svårt att få tag på lärare som var villiga att delta, eftersom de i slutet av 
vårterminen när intervjuerna genomfördes, hade en mycket hektisk period med bland annat 
nationella prov och betygsättning. Jag valde därför att göra två telefonintervjuer (utan 
föregående meddelandeväxling), då det både underlättade för lärarna att delta och snabbare 
gav svar på om de var tillgängliga. Dessa respondenter valdes ut på samma sätt som de 
övriga, vilka intervjuades ”direkt” ansikte mot ansikte. 

 
4.2.2 Intervjusituationen 

Intervjusituationen varierade markant på två sätt. Dels gjordes några per telefon istället för 
”ansikte mot ansikte” och dels varierade platsen. Intervjuerna som gjordes ”direkt” 
genomfördes under dagtid på lärarnas respektive skolor, i ett mindre avskilt rum, i ett delat 
arbetsrum eller i ett allmänt ”fikarum” (alltid vid ett eget bord). Telefonintervjuerna 
genomfördes på kvällstid och respondenterna befann sig i sina hem. 
 
Samtalen genomfördes under ganska låg tidspress, men inte obefintlig. De tog mellan 30 och 
60 minuter att genomföra, telefonintervjuerna mellan 20 och 30 minuter. Vid några tillfällen 
blev intervjuerna avbrutna av ”besökande”, andra lärare som ville åt sitt arbetsrum eller tala 
med respondenten, elever eller lärarens egna barn som sökte den intervjuade. 

Vid den ena telefonintervjun hade läraren tre yngre barn hemma, vilka hördes ibland. Vi 
blev avbrutna en kort stund av dem en gång, men inte mer. Däremot upplevde jag ibland att 
jag inte hade lärarens fulla uppmärksamhet, fastän jag fick svar. Trots det gav replikernas 
karaktär intryck av att det som sades var genomtänkt. 

De nämnda avbrotten påverkade mig, visserligen tillfälligt, men jag valde att försöka 
genomföra de resterande intervjuerna i avskilda rum. Ibland verkade lärarna själva vara måna 
om detta, men tyvärr var det inte alltid praktiskt möjligt. 
 
Det var tänkt att intervjuerna om möjligt skulle spelas in, eftersom det ger större möjligheter 
att studera den intervjuade under samtalet, dennes reaktioner och kroppsspråk (Kvale, 1997). 
Hur något sägs, tystnad och vilka gester och miner som följer orden förmedlar också budskap 
(Kvale, 1997; Ringfjord, 2004; Trost, 2005). Dessa aspekter av samtalet fångas ju inte upp vid 
en ljudinspelning, men kan bevaras genom minne och anteckningar, vilket Kvale (1997) och 
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Trost (2005) menar underlättas om intervjuaren inte måste fokusera på att anteckna allt som 
sägs. Ytterligare en fördel är att inspelning ger ett mer komplett material än enbart 
anteckningar eller minnet, vilket dessutom kan kontrolleras om igen. 

Jag var dock flexibel ifråga om lokalernas möjligheter till detta och den intervjuades 
inställning. Ingen vägrade att bli inspelad, men några ogillade det (snarare fenomenet 
bandspelare/inspelning än att faktiskt bli inspelade). Eftersom två intervjuer gjordes via 
telefon och lokalen vid några tillfällen försvårade inspelning, blev endast tre intervjuer 
inspelade. 
 
Vid samtliga intervjuer förde jag anteckningar av vad lärarna sade. Ibland fångades talande 
uttryck på pappret, men för det mesta var anteckningarna av mer summarisk karaktär. De 
innebar en viss gallring eftersom det tar tid och kraft att skriva, det som ansågs 
ovidkommande skrevs inte ner. Det faktum att det tar tid att skriva gav också upphov till extra 
pauser i samtalet. 
 
Intervjuguiden var densamma igenom hela arbetet, med undantag av att jag efterhand 
upptäckte och insåg att vissa skolor satte ”block-betyg”, medan andra satte ämnesbetyg och 
därefter såg till att fråga om detta. 
 
Under intervjuerna har jag med stöd av Kvale (1997) och Trost (2005) försökt att hålla en 
ganska neutral attityd till det lärarna har sagt och visa mig positiv till det mesta, för att inte 
påverka lärarnas öppenhet i negativ riktning. Båda talar om risk för att respondenterna 
påverkas av intervjuarens egna åsikter, men Trost förordar en mer passiv roll än Kvale, som 
lägger större vikt vid interaktionen mellan intervjuare och intervjuad. Det senare stämmer 
bättre överens med mitt förhållningssätt under intervjuerna, då jag framför allt har velat skapa 
förtroende och uppmuntra respondenterna att berätta. Enligt Trost bör intervjuaren sträva efter 
att vinna de intervjuades förtroende så snart som möjligt. 

 
4.2.3 Bearbetning och analys 

Utskrifterna av intervjuerna har skett på något olika sätt. För dem som inte spelades in, har 
utskriften främst inneburit att mina anteckningar har kompletterats med minnesintryck och 
formulerats om i hela meningar. Av de intervjuer som bandades har de två första skrivits ut 
ordagrant (i allmänhet transformerat till skriftspråk) och den tredje enligt samma princip med 
undantag av att obetonade upprepningar och ”minirespons” (”ah”, ”mm”, ”hm”, …) som 
enligt min tolkning inte påverkat riktningen på samtalet, har ignorerats. Anteckningarna har i 
dessa fall använts som stöd för att bekräfta utskriften. 

I utskrifterna har jag ibland kommenterat hur något sagts, både mina uttalanden och den 
intervjuades, men i efterhand har detta sällan setts tillföra analysen någonting. I några fall 
förtydligade det allvaret eller ironin i det som sades, så att jag inte gjorde en bokstavlig 
tolkning när det inte alls var menat så. 
 
”Svårigheten vid databearbetningen är […] att sammansmälta all denna information och söka 
visa på en bakomliggande struktur i de svar man fått. Ett fel man ibland ser är att svaren 
presenteras fråga för fråga och intervjuperson för intervjuperson” (Johansson & Svedin, 1998, 
s. 49). Då detta sätt att redovisa resultaten är både svåröverskådligt och trist för läsaren (det 
utskrivna intervjumaterialet är ganska digert), har intervjufrågorna slagits samman och gjorts 
om till fem rubriker varunder lärarnas svar har sammanfattats. Rubrikerna har grundats på 
mina intervjufrågor och hur respondenterna har tolkat och besvarat dessa, men tanken har 
också varit att strukturera materialet på ett sätt som underlättar kopplingen till den teoretiska 
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bakgrunden och min problemformulering. Talande citat har lyfts ut och redovisats, men texten 
har mestadels en mer berättande form. 

Detta sätt att presentera resultatet har inneburit ytterligare en fördel då det har underlättat 
för mig att vara neutral i förhållande till materialet. Kvale (1997) med flera, säger att ett etiskt 
dilemma ifråga om kvalitativa intervjuer är lättheten att engagera sig för mycket i 
respondenterna och bli partisk i sin analys och tolkning. Givetvis kan partiskhet ske också av 
andra orsaker, som egna åsikter eller påtryckningar utifrån. Genom att relativt hårt gallra i 
resultatet och behandla alla respondenternas liknande svar i klump, minskar risken för 
överengagemang samtidigt som bilderna blir tydligare och enklare att tolka. 
 
Analysen innebar att materialet har synats först utifrån den ena och sedan den andra teoretiska 
avgränsningen för arbetet, kunskapssyn och människosyn i bedömning. I de olika 
kunskapssyner som jag tar upp finns olika människouppfattningar inbäddade, men jag valde 
att behandla dem separat från kunskapssyn eftersom jag ville studera båda aspekterna. Fakta 
som inte kan kopplas till dessa perspektiv, liksom frågor om överensstämmelse med 
styrdokumenten har lämnats okommenterat till den avslutande diskussionen. 

Grunden var den kapitelindelning som gjordes vid sammanställningen, men vid 
tolkningsarbetet har jag studerat materialet mer övergripande. De mönster som då framträdde 
gjorde att dessa ramar inte passade så bra vid den skriftliga presentationen. Utifrån 
perspektivet kunskapssyn var en del av innehållet viktigt och utifrån teorier om människosyn 
en annan del. Därför har redovisningen delats in i två kapitel med underrubriker efter det 
relevanta innehållet. 

 
4.3 Etiska aspekter 

”Det går knappast att ge några explicita regler eller klara lösningar för de etiska problem som 
kan uppstå under en intervjuundersökning” (Kvale, 1997, s. 104). Det finns dock etiska 
principer som olika forskare har enats om, till exempel de som Humanistisksamhälls-
vetenskapliga forskningsrådet, numera en del av Vetenskapsrådet, har tagit fram. Tanken är 
att råd och rekommendationer för forskningsetik, kan minska och vägleda i problematiken, 
framför allt om de övervägs redan från arbetets start. Det som alla etiska principer bygger på, 
oavsett forskningens inriktning, är att dess konsekvenser i form av skada för deltagande eller 
indirekt berörda personer ska minimeras, samt att forskningen ska vara berättigad och tillföra 
någonting väsentligt som väger upp eventuella skador. Alla andra etiska krav behandlar olika 
aspekter av detta för att säkra ett etiskt gott arbete. 
 
De grundläggande principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer, 1990), vilka alla tas upp även av Bryman 
(2004), Kvale (1997) och Trost (2005) med lite skiftande benämning och betoning. (Till 
exempel binder Kvale och Trost samman de båda första kraven och skriver om ”informerat 
samtycke”.) Jag kommer här att utgå ifrån Vetenskapsrådets fyra krav och redovisa vilka 
överväganden och val jag har gjort under arbetet. 
 
Informationskravet innebär att alla undersökningsdeltagare skall få veta vad arbetet handlar 
om, vilken roll de har, att deltagandet är frivilligt och att de kan välja att avbryta det (Bryman, 
2004; Forskningsetiska principer, 1990; Kvale, 1997; Trost, 2005). Dessutom gäller att 
”Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan 
tänkas påverka deras villighet att delta” (Forskningsetiska principer, 1990, s. 7). 

Samtyckeskravet innebär helt enkelt att informanterna ska ge sitt samtycke till att deltaga, 
vilket i den aktuella situationen var både naturligt att göra och fullt nödvändigt eftersom 
informanterna kom att påverkas direkt. 
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Informationen till respondenterna inför själva starten har varit ungefär densamma till alla, 
men lite olika formulerad. De har fått veta den övergripande problemställningen, men inte 
formuleringen av delproblemen. Vidare att arbetet inte sker på uppdrag av någon tredje 
person, samt min egen bakgrund som blivande matematik och no-lärare i grundskolan. Någon 
fick också höra att det inte rörde sig om en jämförelse mellan de olika lärarna eller att studera 
huruvida de gjorde ”rätt eller fel”. Jag har inte lämnat ut full information, på så sätt att 
respondenterna inte har fått veta hur svaren skulle komma att analyseras utan enbart syftet. 
Kvale (1997) uttrycker att om information undanhålls till en början för att inte påverka 
respondenternas uttalanden så kan detta korrigeras i efterhand. I övervägningen av denna 
fråga spelar också de intervjuades intressen roll, i vems intresse undanhållning sker kan till 
viss del rättfärdiga handlingen. Det val jag gjorde var för att undvika ”färgning” av svaren, 
men också för att informationen inte riktigt fanns när de första intervjuerna gjordes. Detta inte 
fullt informerade samtycke har påverkat behandlingen av resultatet och analysen. Jag har varit 
försiktig i tolkningen och strävat efter att inte ”lämna ut” någon eller något som gavs i 
förtroende och skulle kunna orsaka skada. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att information som identifierar undersökningspersonerna inte 
lämnas ut eller redovisas (Forskningsetiska principer, 1990; Bryman, 2004; Kvale, 1997). 
Om ändå något som kan koppla data till person skall publiceras, måste vederbörande 
godkänna detta. Eventuellt kan personerna skyddas genom att bland annat namnen ändras. 
Kvale (1997) och Trost (2005) poängterar att också personer som står informanten nära eller 
till exempel arbetar på samma plats och känner vederbörande lite grand, inte ska kunna 
identifiera data i rapporten med vederbörande. Detta har jag bedömt som ett i högsta grad 
reellt problem då det alltid funnits kollegor till deltagarna som känt till intervjun. Dessutom 
trodde jag att lärarna skulle vara mer ärliga och svara mer uttömmande på mina frågor om de 
visste att anonymitet skulle garanteras. Samtidigt kan giltigheten (validiteten) hos en 
vetenskaplig rapport kräva en viss öppenhet med materialet (Bryman, 2004; Kvale, 1997; 
Trost, 2005). Följande begränsningar har gjorts: 
 

� Inga som helst namn anges, alla identifierande uppgifter om arbetsplats, ort, tjänst och 
utbildning har utelämnats och ersatts med en sammanfattande text där lärarna beskrivs 
som en grupp med vissa variationer (se kapitel 5. Resultat). 

� Citat har, med stöd av Trost (2005), i viss mån formulerats om. Dels för att te sig 
bättre i skrift och dels för att inte riskera obehaglig identifiering genom att någons 
uttryckssätt är speciellt utmärkande. 

 
Nyttjandekravet handlar om att 

 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. […] 
Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. […] Personuppgifter insamlade för 
forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den 
enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda 
(Forskningsetiska principer, 1990, s. 14). 

 
Det sista är knappast aktuellt för detta arbete, men berörda personer – deltagare och forskare – 
bör vara medvetna om att ingen utomstående någonsin kan kräva att få ta del av 
informanternas identitet eller annan data som inte tagits med i rapporten. 
 
Ytterligare etiska problem kan övervägas och har sannolikt förekommit, bland annat om 
respondenterna ska ha inflytande över hur deras uttalanden tolkas. I stycket om reliabilitet och 
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validitet (4.1.1) hänvisades till Kvale (1997) och Trosts (2005) återkoppling och kontroll med 
frågor under intervjun och det görs nu på nytt. Forskaren gör sitt bästa för att verifiera och 
förstå vad de intervjuade menar och de i sin tur går med på att medverka, varför jag har 
beslutat att testa min tolkning utan att först be dem kontrollera det hela. Tyvärr är det en 
svårighet med samtycket att informanterna kan ha svårt att överblicka hur materialet de bidrar 
med kommer att användas (Johansson, 2000). Till slut ligger ändå ansvaret på forskaren 
(Forskningsetiska principer, 1990; Johansson, 2000; Kvale, 1997; Trost, 2005) och om en 
situation eller tolkning har upplevts mycket osäker har jag valt att göra som Trost (2001, s. 
103): ”Hellre än att riskera att tystnadsplikten bryts skall man underlåta att rapportera sina 
fynd. Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska kraven.” 
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5 Empiriskt resultat 
I detta kapitel har jag tolkat och sammanställt informationen från intervjuerna, dock utan att 
analysera den. Detta kapitel är alltså lärarnas, men genom mina ögon och öron. Därför 
berättar jag hur de intervjuade lärarna uppfattar saker och ting utan att kommentera eller 
vinkla det, även om det inte stämmer överens med styrdokumenten. 

Kapitlet är indelat i sex rubriker, som handlar om: underlaget för bedömning (5.1), hur 
lärarna ser på kunskap (5.2), hur bedömning används (5.3), hur betygen bestäms (5.4) samt 
respons till eleverna (5.5). Slutligen finns en kort sammanfattning (5.6). 

 
5.1 Underlag för bedömning 

Lärarna bedömer eleverna genom att titta på resultatet på prov och diagnoser, studera 
laborationer, uppsatser, redovisningar och diskussioner. De tar intryck av eleverna under 
lektionerna – lärarna ser, lyssnar och pratar med dem och skapar sig en uppfattning om hur de 
tänker, vad de kan eller inte kan. Ett par lärare sa att allt eleverna gör är underlag för 
bedömningen. Detta har flera lärare gett uttryck för, men det kan också finnas lärare som 
bedömer och låter själva fliten under lektionerna påverka betyget. Ingen av respondenterna 
berättade att de gör så, men en lärare tyckte att det är ju lätt att börja fundera i de banorna, 

att de kommer för sent och kanske kastar suddgummin och sådana här saker. Läraren 
upplevde att risken finns. En annan berättade att det vid laborationer kan bli så stökigt, att det 
mest är en slump om läraren ser och kommer ihåg att en elev gjort något bra. 
 
Lärarna berättade att de söker efter olika förmågor i sin bedömning, hur eleverna gör och 
hanterar olika saker, till exempel problemlösning, laborationer eller arbete i grupp. Några 
respondenter pratade om att se både teoretiska och mer praktiska kunskaper, eller att låta 
eleverna uttrycka sig på olika sätt då de kan ha svårt muntligt eller skriftligt. 

Flera av lärarna sa någon gång under samtalet att de utgår från kursplanerna. De talade 
också om kriterier, men flera upplevde att kursplanernas kriterier är otydliga. När lärarna 
pratade om kriterier handlade det inte alltid direkt om dessa, utan ibland om kriterier som 
formulerats gemensamt på skolan eller som läraren själv hade skrivit. Lärarna talade om 
kriterier för ämnesområden, olika förmågor eller specifika situationer. En lärare som ännu inte 
hade gjort så många kriteriebeskrivningar, uttryckte åsikten att mer konkreta delmål verkligen 
behövs. En annan lärare ansåg att kursplanebeskrivningarna är för generella och måste 
formuleras om för att det ska bli tydligt för eleverna vad som förväntas av dem. 
 
De flesta av mina respondenter för någon sorts anteckningar av sin bedömning för att ha som 
underlag till betygsättningen. En lärare sa att bedömning och dokumentation sker i perioder, 
vilka snarast verkade oregelbundna. Planering och utvärdering tar mer energi och varvas med 
lättare perioder då det rullar på och läraren kan vila i det som sker. Läraren försöker ta vara på 
sina förberedelser inför utvecklingssamtalen och spara ”lapparna” med kommentarer till 
betygsättningen. 

Ett par lärare sa att de använder prov och tester för att få på papper. Den ena litade inte på 
sin egen bedömning utan en jämförelse med prov, medan den andra ansåg att mycket av 
bedömningen egentligen finns i ryggmärgen. En lärare samlar elevarbeten tillsammans med 
kommentarer om elevernas prestationer i mappar för varje elev, för att hjälpa minnet och göra 
en objektiv och rättvis betygsättning. Samtidigt kände denna lärare oro för avsaknaden av en 
konsekvent och logisk strategi för sitt antecknande. Flera lärare stämmer också av sina 
bedömningar med resultatet på de nationella proven (gäller matematik). 
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5.2 Förhållande till kunskap och förmågor 
Lärarna talade om hur eleverna gör något, vilken förmåga de har till vissa saker eller i vissa 
situationer. Till exempel hur de tar sig an matematiska problem eller vilken förmåga de har att 
argumentera. Förmågorna är ofta relaterade till självständighet, att ha överblick och tänka 
logiskt – att analysera, dra slutsatser, se konsekvenser – och bedömningen gäller hur pass 
utvecklade dessa förmågor är. En del förmågor kopplas samman med de olika betygsstegen. 
En lärare uttryckte att det spelar ingen roll hur många arbeten man lämnar in om man inte 
har det med – till exempel analyser och underbyggda generaliseringar som kopplas samman 
med de högre betygen. En lärare tyckte att läroplansskiftet inte har slagit igenom ordentligt i 
bedömningsprocessen, utan att lärarna fortfarande tittar mycket på själva kunskapsbitarna 
[…] hur mycket barnen kan istället för på förmågorna i sig. Några av respondenterna talade 
om mognad hos eleverna och menade att en del av förmågorna följer med personlig 
utveckling. En lärare berättade att det ibland tar lång tid för eleverna att växa ifrån ett 
”barnsligt kvantitativt tänkande”. 
 
Ifråga om ”de fyra f:en”, uppdelningen i kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet hade lärarna något olika syn. För en lärare var det första gången begreppen 
nämndes, men läraren tyckte att helheten måste bedömas och menade att fakta ”kan pluggas 
in” och bara är en del av det hela. En annan hade en tydlig rangordning utifrån hur läraren 
ansåg att de naturvetenskapliga ämnena är uppbyggda. Kunskaper i form av fakta är basen, 
förståelse en lite mer avancerad nivå som de flesta elever kan nå merparten av, medan 
färdighet och förtrogenhet står för mer avancerad kunskap som färre kan nå. Det gjordes inte 
någon koppling mellan detta och betygsstegen. En tredje lärare som kort redogjorde för sin 
skolas betygskriterier, gav bilden av efter hand fördjupad förståelse och ökad förtrogenhet 
med ämnet, där kunskapsformerna inte är mål i sig, utan det är förmågorna som nämndes 
ovan. En av lärarna uttryckte osäkerhet ifråga om betydelsen av de fyra begreppen och deras 
koppling till betygen, men var egentligen bra förtrogen med skolämnena. 

Flera lärare sa att de har de fyra kunskapsformerna med sig när de planerar 
undervisningen, men inte så att de tänker på orden inför varje lektion. Några kommenterade 
att man måste få med alla delar, så är det ju. En av respondenterna sa att begreppen sitter i 
ryggraden. En annan tänkte enligt egen utsago inte på dem alls, men visade stort engagemang 
i de olika förmågorna och kriterierna. 

De flesta av respondenterna talade mer om fakta och förståelse än om färdighet och 
förtrogenhet. Förståelse och insikt nämndes ofta. En lärare uttryckte att det finns 
grundläggande färdigheter i matematiken och syftade bland annat på de fyra räknesätten. 
Läraren ställde sig också frågan hur man tränar förtrogenhet – enligt läraren har vissa elever 
det, men inte andra. Många talade om en bas av kunskaper som behövs för att komma vidare, 
men hur de såg på dess innehåll varierade lite. Någon talade om matematiska färdigheter som 
att kunna addera, medan andra talade mer om fakta, begrepp och teorier som behöver läras för 
att man ska kunna förstå det mer avancerade. 

En lärare uttryckte att faktakunskaper är lättare att mäta och därför är det lätt att lägga för 
mycket fokus på det. Risken är större mot slutet av terminen eller i nian. Läraren befarade att 
fler nationella prov skulle bidra till en sådan snedfokusering. 
 
En del av lärarna talade om skillnader mellan ämnena, men alla beskrev inte på vilket sätt. 
Flera av dem talade om förmågorna ovan som om de finns inom alla de ämnen de undervisar 
i. Flera lärare såg skillnader mellan hur ämnena är uppbyggda och en sa att det påverkar hur 
undervisningen bedrivs. Matematiken har en mer sammanhängande struktur, medan de 
naturorienterande ämnena består av många olika delar. Ett par lärare tyckte att det gjorde 
bedömningen i matematiken mer entydig. I de naturorienterande ämnena såg en lärare 
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subjektivitet på grund av att kursplanerna ger utrymme för olika tolkningar, medan ett par 
andra såg problem i att de många delarna inom ämnet har lite samband med varandra eller 
inte kan bedömas var för sig enligt hela betygsskalan. 

 
5.3 Hur bedömningen används 

Lärarna berättade att den mesta bedömningen sker med ett eller båda av två syften: att samla 
material för betygsättning och att ge återkoppling till läraren på i vilken utsträckning 
undervisningen har nått sitt mål. 

En sammanlagd bedömning av eleverna tycks styra undervisningen hos de flesta av 
lärarna. Efter att ha arbetat med ett område ett tag, gör en del lärare ett test och utifrån 
resultatet beslutar de sig för att lämna eller fortsätta arbeta med området. En avvägning görs 
utifrån den visade kunskapsnivån, tidsutrymmet och förväntade resultat. Det kan innebära att 
lärarna väljer att bortse ifrån brister och okunskap, eller att duktiga elever utmanas för lite, 
vilket kan vara svåra beslut och kännas etiskt fel. 

Några lärare talade om att ta reda på enskilda elevers kunskapsnivå för att rätt kunna 
anpassa undervisningen. En lärare trodde att de individuella utvecklingsplanerna medför att 
läraren i större utsträckning försöker se om eleverna utvecklas i skolämnena. Flera av lärarna 
tyckte att de såg utveckling och kapacitet bättre hos de elever de undervisar under flera år. 
Bedömning för betygen sker inom ämnenas egen tid, men ett par lärare önskade samarbete 
över ämnesgränserna där elevernas arbete skulle kunna bedömas utifrån flera ämnen. 

Det verkade självklart för lärarna att göra något åt situationen när det märks att en elev 
riskerar att inte få godkänt. Ett par lärare menade att man ser det tidigt, flera år eller terminer 
före slutbetyget i år 9. En lärare berättade om praxis på sin skola att ge elever IG-varningar en 
månad innan skolan är slut i år 9. Läraren såg det som meningslöst utom i de fall elever låg 
efter med inlämningar och det fanns en möjlighet att komma ikapp. En lärare berättade att 
detaljrikedomen och mödan som läggs på åtgärdsprogram kan variera med ämne och elev. På 
grund av matematikens särställning som behörighetsgivande för gymnasiet får det ämnet mer 
engagemang. Många elever bryr sig heller inte så mycket om de naturorienterande ämnena 
och om så är fallet minskar också lärarens engagemang. Flera av lärarna talade om att sätta 
gränser för arbetet, att begränsa hur mycket energi och tid som kan läggas ner när elever inte 
är engagerade i undervisningen. 

Bedömningen ligger också till grund för den respons som lärarna ger till eleverna, vilket 
sågs som en viktig del av elevernas lärande och lärarnas arbete. En del menade att 
undervisningen inte kan fungera utan samtal som ger eleverna personlig återkoppling och tar 
hänsyn till deras funderingar. En aspekt som lärarna tog upp var att göra bedömningen synlig 
för eleverna, så att dessa kan förstå betygen de får och kan och vill arbeta mot dem. Alla 
lärarna talade om detta på något sätt, men det var allt ifrån reflektioner över ämnet till att de 
berättade om hur de gör individuella betygssamtal, informerar eller diskuterar med eleverna 
om mål och innehåll. En av respondenterna poängterade att det inte fungerar att bara gå 
igenom kriterierna i inledningen till ett arbetsområde. Det löpande arbetet kan innehålla 
självreflektion eller att läraren gör en sammanfattning av dagens lektion och anknyter till 
några av målen. Läraren menade att eleverna som i början suckar och säger att de inte kan, 
efter ett sådant här arbete säger något i stil med: jamen, ok, jag fick ju det här betyget för att 
jag har nått såhär långt. 

 
5.4 Hur betygen bestäms 

Frågan jag hade i intervjuguiden om hur bedömningen ”rent instrumentellt” vägs samman 
eller översätts till ett betyg upplevdes fel och främmande i sammanhanget. Ofta var 
respondenternas första svar en fråga om vad jag menade med min fråga. Vidare utveckling 
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och diskussion gav att lärarna inte arbetar så tekniskt/instrumentellt. Endast en lärare talade 
om proportioner när bedömningen vägs samman. Då är prov och förhör en kategori som utgör 
cirka hälften av bedömningsunderlaget, medan diskussioner och laborationer är en kategori 
som upptar den andra hälften. Proportionerna beror på hur proven utformas och varierar 
därmed mellan olika läsår. 

De andra lärarna uttryckte sig inte på detta sätt. Flera av lärarna gav intrycket att de väger 
resultatet från de skriftliga eller mer synliga prestationerna mot det de själva observerar av 
eleverna i klassrummet, för att få en enhetlig bild. Alla lärarna nämnde någon gång kriterier 
och flera menade att de arbetar efter de nationella kursplanernas kriterier och jämför elevernas 
prestationer med dessa. Beroende på vilka kriterier som uppfylls ges eleven ett betyg. Det 
hördes på lärarna att de inte alltid är överens om tolkningen av betygssättningen. Några av 
lärarna berättade själva att de upplever svårigheter med formulering och tolkning av de 
nationella målen och kriterierna. En lärare poängterade att när betygen sätts efter kriterier kan 
de inte ses som någon slags medelbetyg på arbetet under en termin, utan de ska sättas efter de 
kriterier som har uppnåtts. De intervjuade lärarna trodde inte att bedömningen kunde vara 
likvärdig över skolor och kommuner när det går att tolka så pass olika. Detta var något som 
verkligen berörde dem. Flera talade om att detta kan påverka elevernas trygghet och 
förtroende. 
 
Lärarna uttryckte att de flesta elever är relativt enkla att betygsätta. De presterar på en jämn 
nivå över tid och uppgift och ger därmed en entydig bild. De svåra betygsättningarna verkar 
vara få: elever som skiftar i sina resultat, elever som ligger på gränsen mellan två betyg och 
elever som läraren saknar underlag för, därför att eleven inte har varit närvarande eller inte 
har presterat något. 

De fall där elevens prestationer varierar och de fall där prestationerna ligger på 
betygsgränserna, hanteras likartat. Lärarna letar igenom sitt material för att försöka finna det 
som överväger. Mitt intryck är att de tittar extra noga i dessa fall. En del berättade att de kan 
ge extra uppgifter eller påtala för eleven, exempelvis före en laboration, att de vill se mer av 
vad eleven kan. En lösning kan också vara att eleven gör någon uppgift hemma, men då kan 
inte prestationen kontrolleras på samma sätt. Några lärare pratade om positiv bedömning som 
ett verktyg när de tittar på prestationer. En lärare ville hellre fria än fälla, medan en annan 
hellre ger det lägre betyget ifall eleven går i år åtta, dock med en avvägning för hur eleven 
tros påverkas av det. En lärare tyckte att det är lätt att börja jämföra eleverna med varandra 
när de ligger på betygsgränserna, men ansåg att det var fel – eleverna ska ju jämföras med 
kriterierna. 

Några av respondenterna pratade om kompensation i betygssättningen. En lärare tyckte att 
man kan bortse från en liten del av kunskapsmålen och godkänna eleven ändå, men inte tre 
delar eller områden. En respondent använder sig av kompensation mellan de 
naturorienterande ämnena ifall en elev är på gränsen mellan betygssteg i flera ämnen. Läraren 
ansåg att ett högre gränsfall i så fall kan kvittas mot ett sämre, så att ett betyg kan sättas högre 
istället för att alla ämnena ligger på gränsen, men inget av dem når upp. Som jag förstod det 
görs detta av omtanke om eleven. En tredje lärare arbetade mycket med temaområden och 
hade ibland svårt att särskilja betygen för de olika ämnena. Denna lärare ansåg att blockbetyg 
då var mer rättvist och var en trygghet för eleverna. En annan lärare tolkade reglerna som att 
detta var fel och att varje betyg måste grundas på sina egna kriterier. 

För betygsättning generellt, sa de flesta av lärarna att det behövs underlag, finns det så 
löser sig bedömningen. 
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Överensstämmelse mellan slutbetyg och de nationella proven 
Överensstämmelsen mellan slutbetyg och de nationella proven är enligt lärarnas egen utsago 
god. Enligt en lärare beror överensstämmelsen på att de är väl inarbetade så att läraren vet vad 
proven handlar om och hur de är upplagda. Flera av lärarna talade om proven som 
vägledning. En lärare uttryckte att provet är genomtänkt och speglar kriterierna på kursen. 
Några av respondenterna använde uttrycken prov som alla andra och en del av allt annat man 
gör när de beskrev sina tankar om proven. 

Ibland kan skillnader förekomma mellan slutbetyg och provresultat. För en av lärarna 
svarar avvikelser oftast mot elever som gränsar mellan två betygssteg. I de fallen litar läraren 
på sin egen bedömning och ger högre med gott samvete. Några lärare berättade att elevernas 
förhållande till prov och deras dagsform kan påverka resultatet i stor utsträckning. En lärare 
hade vid enstaka tillfällen varit med om att elever presterar bättre än väntat, men det vanliga 
är att någon eller några skriver sämre. Det förekommer att elever är väldigt rädda för de 
nationella proven och låser sig så att de inte minns någonting när de ska skriva dem. Flera 
respondenter försöker minska denna stress. 
 
Tidsaspekten vid betygssättning 
Ifråga om tidsaspekten vid betygsättningen uttryckte sig lärarna något olika. Flera lärare sa att 
det är nuläget för eleven som bestämmer betyget, men att de även tittar på vad eleven gjort 
tidigare. Några gav en allmän kommentar om att de tittar bakåt och några sa att de tittar på 
vad eleverna gjort. Ett par lärare talade om processer, eller en väg, att det är en utveckling 
under tid som bedöms. Dessa ansåg att tyngdpunkten var elevens nuläge. En av dessa menade 
att terminsbetygen är prognoser av slutbetyget. 

Flera lärare sa att som elev räcker det inte att anstränga sig sista terminen för att få ett bra 
betyg. En lärare ansåg att en elev kunde prestera sämre under en period utan att det sänker 
betyget. Läraren tolkade kriterierna som att de handlar om förmågor och menade att om dessa 
har visats inom ämnet tidigare, så finns de även om de inte visas just nu på grund av bristande 
intresse. Enligt denna lärare är de tidigare terminsbetygen som en grund i form av uppnådda 
kriterier, vilka byggs på med positiva resultat under den nuvarande terminen. En lärare som 
inte jobbar efter denna princip, försökte hjälpa sina elever att hålla nivån under våren i år 9, 
genom att planera in ett område som inte så många brukar tappa på. 

I de naturvetenskapliga ämnena ser flera av lärarna olika kurser. Det handlar om att 
områden inom ämnena bara tas upp en gång, eller att ämnena inte läses parallellt utan 
roterande. De ser matematiken som mer progressiv, vilket ger större möjligheter för eleverna 
att förbättra sina betyg. Enligt flera av respondenterna innebär detta att en elev som endast 
anstränger sig sista terminen får svårt att uppfylla alla kriterier. Några lärare uppgav att de, på 
grund av ämnenas karaktär, tar hänsyn till arbete som gjordes i år 7 när de sätter betyg. 

Det verkade svårt för flera av lärarna att få ihop tiden och målen på ett bra sätt i praktiken. 
Några lärare poängterade att det alltid måste finnas en möjlighet för eleverna att förbättra sig. 
En lärare tyckte att systemet saknar en del svar: När ska målen egentligen uppnås, under 
vilket år, och är det tvunget att även kunna det ett år senare? 
 
Hjälp av kollegor 
Flera lärare uppgav att de tar hjälp av sina kollegor om de har problem. Enligt en av 
respondenterna har kollegor ofta samma bild av eleven, fast de undervisar i ett annat no-ämne. 
Flera lärare ansåg det som en fördel att ha undervisat eleven en längre tid, minst ett år, men 
gärna båda åren som betyg ges och längre tillbaka. Då har de hunnit få en god uppfattning om 
eleven. 

Några lärare berättade om mer öppna enskilda diskussioner då elever bedömer sig själva 
och får motivera sin åsikt. Oftast stämde lärarens och elevernas intryck överens. Dessa samtal 
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använde en av lärarna vid några tillfällen som stöd i sin betygsättning, när elever låg väldigt 
oklart på gränsen mellan två betyg. 

Det händer att kollegor diskuterar och hjälper varandra vid rättningen av de nationella 
proven. En respondent som endast undervisar i de naturorienterande ämnena, kan få stöd av 
att jämföra de tänkta betygen med klassens samlade resultat på de nationella proven i svenska 
och matematik. 

En lärare tyckte att ju mer man sätter betyg, ju svårare blir det. En annan som undervisat 
en längre tid, sa sig fortfarande inte ha rutin att sätta betyg. En tredje lärare som försöker att 
spara eller dokumentera prestationer och framsteg som sker både på prov och under vanliga 
lektioner, tyckte att det har blivit lättare, men konstaterade också att metoden ökar 
arbetsbördan. 

 
5.5 Respons till eleverna 

Lärarna associerade olika på mina frågor om respons. Möjligtvis berodde det på att ordvalet – 
”respons”, ”feedback” – inte var invant. 

Flera av lärarna talade om små kommentarer och samtal som sker löpande under 
lektionstid då eleverna är i arbete och lärarna går runt i klassrummet och observerar och finns 
till hands. En lärare ansåg att detta är den typ av respons som ger mest till eleverna. En annan 
av lärarna talade om uppmuntran och stöd. En annan typ av respons är att skriva kommentarer 
till skriftliga uppgifter som till exempel laborationsrapporter, där läraren talar om vad som är 
bra, ger förslag till förbättringar och uppmuntrar vidareutveckling. En tredje variant är att ha 
enskilda samtal med eleverna. En del av lärarna berättade att de genomför sådana och flera 
önskade göra det eller att ha det oftare. Enligt en av lärarna är detta den bästa formen av 
respons eftersom den är individuell och mer djupgående. Flera lärare brukar ta enskilda 
samtal om betygen, till exempel i slutet av terminen. Jag fick intrycket att dessa samtal är en 
fråga om respekt för eleven. Oftast stämmer lärares och elevers intryck överens, men om de 
inte gör det ansåg de flesta av lärarna att samtal är viktigt för att reda ut detta. En del av dem 
verkar samtala mer förebyggande än andra. Samtal med elever som riskerar att inte få godkänt 
är en självklarhet. 

Andra typer av respons är att ge eleverna skrivna mål som man återkommer till då och då 
eller att låta eleverna bedöma sig själva med hjälp av målen. En lärare lyfter ibland fram 
enskilda elever och berömmer dem inför hela klassen, för att ge andra motiverande exempel. 
Man kan enligt en lärare använda betyg som bedömning vid skriftliga prov istället för att sätta 
poäng. Det kräver mer av läraren, men det säger eleverna mer och är därmed mer rättvist. En 
annan lärare ansåg att praxis har förändrats från poängrättning till någon form av 
betygsbedömning. 
 
Lärarna upplever en del problem i samband med respons. Det talades om att kunna nå 
eleverna, kunna utmana dem och att förklara kriterierna så att eleverna förstår vad som 
förväntas av dem. Ibland fanns en påtaglig frustration över att elever inte går att ”nå”. I några 
intervjuer anade jag en känslighet i förhållandet till eleverna – vad kan man egentligen säga 
till en annan människa och hur förhåller man sig till makt – frågor om integritet och ansvar i 
den speciella relationen mellan vuxen/lärare och tonåring/elev. En lärare ansåg att man kan 
diskutera bedömning och betyg mer med elever som man har undervisat under flera år. 

Det var flera av lärarna som tyckte att det är svårt att hitta ord för kriterier och de högre 
betygen. En del av dem var bekymrade över hur det påverkar eleverna. 

Flera av lärarna menade att tiden är ett problem för arbetet med återkoppling och en del 
var frustrerade över det. Vissa talade om tidsbrist just ifråga om enskilda samtal, medan 
någon såg det som ett mer allmänt problem för all form av respons. En lärare gav ett lite 
annorlunda intryck. Läraren verkade inte ha någon större känsla av att inte hinna med sina 
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elever och ansåg att de får respons nästan hela tiden. Denna lärare hade klasser på cirka tjugo 
elever, medan flera av de andra hade drygt tjugo elever i sina. 
 
Behovet av respons 
På det sätt som lärarna berättade fick jag intrycket att de vill och försöker ge alla elever 
respons. En del ansåg att respons är en viktig faktor för utveckling. Det var ett svårt ämne att 
samtala om. Främst på det viset att det var svårt att få reda på deras tolkning och förklaringar 
till vad respons är och gör. När och varför det ges, och samband mellan situation och metod 
verkade inte alltid så medvetet. 

En lärare uttryckte respekt för det arbete eleverna gör och ansåg att de förtjänar rejäl 
respons. En respondent hade erfarenhet både av att elever kräver feedback och att elever inte 
vill höra på sådant. En annan lärare sa att man märker jättetydligt, att ju mer respons man ger, 
ju mer får man tillbaka. Den här läraren ansåg att respons resulterar i att eleverna blir trygga 
eftersom de vet vad de kan eller inte kan och vilket betyg det motsvarar. 

Uppmuntran och beröm är något som flera av lärarna nämnde. En lärare kallade detta för 
positiv respons och ansåg att det är den respons som eleverna påverkas bäst av. Det är dock 
inte den enda formen av respons som läraren ger, utan form och tillfälle varierar med vad 
eleven bedöms behöva. En lärare framhöll att responsen bör ges i tid och en annan att den bör 
ha någon form av kontinuitet. 
 
Betyg som respons 
Ifråga om betygsättningens konsekvenser, talade de flesta av mina respondenter om betygen 
som både motivationshöjande och orsak till stress. Flera, men inte alla, ansåg att eleverna 
påverkas av betygen. Flera ser att elever far illa av att gång på gång få bekräftat att de inte kan 
tillräckligt. Det kan vara en känslomässigt tung situation även för läraren. Några lärare kände 
med eleverna om de inte blir godkända: fast att det inte är ett betyg, så är man ju icke 
godkänd. Elever kan också må dåligt därför att de inte får så höga betyg som de trott. Lärare 
berättade också om elever som inte har någon högre ambition och är nöjda med att bara bli 
godkända. 

De flesta lärarna ansåg att betygen fungerar som motor eller morot för många. En lärare 
var mer optimistiskt om betyg än de andra. Den här läraren ansåg att det oftast är för stunden 
som elever mår dåligt och att de över tid lär sig att hantera situationen. Eleverna behöver höra 
svart på vitt hur läget är och därmed fungerar betygen motivationshöjande och tillför i ett 
längre perspektiv något bra. Flera av lärarna såg denna poäng med betygen, men ingen annan 
uttryckte det så frispråkigt. Enligt en annan lärare kan de flesta jobbiga erfarenheter undvikas 
om eleverna får reda på krav och kriterier inför arbetet och sedan får betygssamtal enskilt. 

I resonemang om betygs påverkan, ansåg en lärare sig kunna ta hänsyn till elevernas 
personlighet när betyget bestäms. Ett par lärare kände sig trängda mellan sin oro över eleverna 
och det faktum att betygsättningen är en del av läraruppdraget. Den ena läraren funderade 
också över betygens behörighetsgivande funktion och lärarens makt i den situationen. Båda 
två uttryckte sina försök att göra det bästa av situationen som en strävan efter en så rättvis och 
bra bedömning som möjligt. Ifråga om behörighet upplevde läraren det lite grand som en dom 
över elevernas framtid när de inte får godkänt, men läraren ansåg också att ett snällt betyg 
skulle vara en björntjänst eftersom det avsäger eleven dennes behov av fortsatt hjälp. 
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5.6 Sammanfattning 
� Vid bedömning av eleverna ligger tyngdpunkten på faktakunskap, förståelse av ämnet 

och vilken förmåga de har att hantera olika situationer. 
� Lärarna använder olika former för bedömning såsom prov, laborationer och 

diskussioner. Flera stämmer av bedömningen mot kriterier, men även mot de 
nationella proven. 

� Samtliga lärare bedömer dagsläget vid betygsättningen, men i vissa fall läggs även 
tonvikt vid tidigare arbeten och resultat. 

� Det anses fördelaktigt att samtala med eleverna kring betygen. Det förtydligar kraven 
för eleverna och ger dem trygghet. 
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6 Analys 
Vi såg i förra kapitlet att lärarna hade insikt i de regler och styrdokument som gäller för 
bedömning och betygsättning. Framför allt gäller det innehållet i kursplanerna. Ibland 
handlade och resonerade emellertid lärarna så olika att de måste uppfatta systemet något 
olika, till exempel ifråga om när eleven ska prestera för att det ska påverka betyget (se kapitel 
5.4). Bilderna de gav av kunskaper och förmågor var inte heller alltid desamma som i 
kursplanen och skrifterna runt styrdokumenten. Det kan vara så att de tror att de gör rätt, men 
inte har begripit riktigt hur det är tänkt att fungera. På grund av de frågor jag ställde kan jag 
inte konstatera exakt vad de gör och inte gör, till exempel om de alltid, sällan eller aldrig 
formulerar om kriterierna lokalt (se kapitel 5.1). Jag återkommer till överensstämmelsen med 
styrdokumenten i nästa kapitel (se 7 Diskussion). 

Även när lärarna gör ”rätt” och använder kursplanernas kriterier i bedömningen, så är det 
inte säkert att deras praktik utgår ifrån samma kunskapssyn som planen. Nedan försöker jag 
att tyda den grund som styr deras tänkande utifrån de teorier om kunskaps- och människosyn 
som tidigare beskrivits (se kapitel 3.2 respektive 3.3). 

 
6.1 Kunskapssyn 

6.1.1 Underlag och bedömning 
När eleverna blir bedömda nästan konstant oavsett uppgift och dessutom testas muntligt, 
skriftligt och praktiskt visar det en syn där kunskapens form kan vara såväl kognitiv, 
kroppslig som sinnlig och att alla formerna anses viktiga, värda att bedömas, vilket 
överensstämmer med bakgrundstexterna till läroplanen (Skolverket, 1994; Skolverket 1996). 
Bedömning av aktiviteter som redovisningar, problemlösning, laborationer och grupparbeten 
tyder på en konstruktivistisk syn på lärande. Som Säljö (2000) och Orlenius (2001) uttrycker 
konstruktivismen är personen då själv aktiv och något nytt förväntas komma av att 
sinnesintryck bearbetas mot förnuft. Mitt intryck är att lärarna oftare ser utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv än ett kognitivistiskt. De nämnda arbetsformerna kan 
kopplas till konkreta situationer och göra så att lärandet får större mening, vilket Marton & 
Booth (2000) säger är en förutsättning för lärande utifrån sociokulturell teori. Jag har för få 
konkreta utsagor för att veta om dessa lärare gör så. Däremot berättade samtliga om personlig 
återkoppling via samtal, men att de inte alltid är närvarande i det eleverna gör. De använder 
sig av grupparbeten och diskussionsövningar där eleverna interagerar med varandra, vilket 
också förklaras av den sociokulturella teorin om samspels betydelse. 

Skriftliga prov går inte att koppla till någon speciell kunskapssyn utan att jag känner till 
frågorna (alternativt hur resultatet används). Det faktum att lärarna inte använder enbart prov 
som betygsunderlag går emellertid att syna utifrån två perspektiv som tagits upp i det här 
arbetet. Det kan delvis förklaras med en bred syn på kunskapens form som sades ovan. Dels 
kan lärarna, liksom skaparna av SOLO-taxonomin som Korp (2003) hänvisade till, anse att 
elever på grund av omständigheter som till exempel nervositet eller svårigheter att uttrycka 
sig skriftligt inte presterar fullt på prov och därmed inte kommer till sin rätt. Några av dem 
uttryckte denna åsikt. 
 
Lärarna sade sig ha kriterier för ämnesområden, förmågor och situationer. Att det förekommer 
situationsanpassade kriterier ser jag som uttryck för det sociokulturella perspektivet – att 
kunskap utvecklas i ett sammanhang och är ”bunden” till detta så att den måste 
vidareutvecklas för att fungera i ett annat (Linde, 2003; Sjöberg 2000; Säljö, 2000). Det 
stämmer också med Quellmalzs resonemang och modell för att bedöma förmågan att resonera 
(Korp, 2003): omständigheterna avgör vilken förmåga som är mest avancerad eftersom 
tänkandet är beroende av sitt sammanhang. 
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Det lärarna tittar efter i sin bedömning (hur eleverna gör saker och förmåga att analysera, 
dra slutsatser och se konsekvenser) samt hur de värderar det analytiska med underbyggda 
uppgifter högst, svarar mot en kognitivistisk syn så som Liedman (2002), Skolverket (1994) 
och Säljö (2000) beskriver den. De säger att tänkandet blir mer abstrakt och intellektualiserat 
efterhand. Skolverket (1994) skriver att tänkandet utvecklas mot en mer riktig förståelse av 
världen och blir mer likt vetenskaplig förståelse, syns också, men jag kan inte uttala mig om 
vad det är för värden som ligger till grund för attityden. En lärare fällde en kommentar om att 
lärarna ibland bedömer fel kunskaper och visade därmed uppfattningen att Lpo 94 har 
inneburit en förändrad kunskapssyn. Det lärarna berättar stämmer återigen in på en 
konstruktivistisk syn (Orlenius, 2001; Säljö, 2000), men mer ifråga om perspektivet är 
kognitivistiskt eller sociokulturellt, behandlas med frågan om olika kunskapsformer längre 
fram i denna text. 

Några lärare talar om mognad och att personlig utveckling föregår vissa förmågor. En 
lärare ansåg att eleverna som yngre har ett annat slags tänkande, ett barnsligt kvantitativt, som 
de växer ifrån. Detta stämmer väl med den utveckling som kognitivisten Piaget beskriver 
(Orlenius, 2001; Säljö, 2000). Lärarna uttrycker i sina kommentarer om mognad att eleverna 
är på väg mot något och jämförs med en skala där de ännu så länge saknar delar. Av detta drar 
jag slutsatsen att skalans mål har att göra med det kunnande och vetande som Piaget 
tillskriver ett vuxet tänkande. Jag antar också att denna skala motsvarar lärarnas bild av 
betygsstegen. En lärare uttryckte att det ibland tar lång tid innan eleverna vuxit tillräckligt, 
vilket kan betyda att läraren har en kognitivistisk syn även här som säger att utvecklingen styr 
sig själv och inte går att påverka (Orlenius, 2001; Säljö, 2000). Det låter som om utvecklingen 
går mot ett bestämt mål, men om de anser att den alltid följer en viss ordning vet jag inte. Jag 
vet inte heller om dessa lärare ser mognad/utveckling som möjlig att påverka. Piaget talar om 
bestämda stadier (Orlenius, 2001; Skolverket, 1994; Sjöberg, 2000) och lärarna ser helt klart 
stadier i utvecklingen hos en del elever. Är det som lärarna säger uttryck för detta eller är det 
bara frustration över utvecklingen? Enligt sociokulturell teori är omgivningens betydelse 
överordnad mognad och andra biologiska förutsättningar, vilket betyder att kommunikation 
kan påverka utvecklingen (Liedman, 2002; Säljö, 2000). Flera talade ju om samtal och ansåg 
det viktigt, men jag återkommer till tolkningen av dessa kommentarer längre fram. 
 
Lärarna svarade olika ifråga om hur de ser på de fyra kunskapsformerna som jag frågade om. 
Synen på formernas förhållande till varandra var något som skiljde sig mellan lärarna. Deras 
uttalanden utgår både från lärande/undervisning och bedömning och jag upplever att det 
ibland är svårt att skilja ut perspektiven. De skiljer också ganska lite på kunskapens form och 
olika förmågor. Även i min bakgrundsgenomgång har begreppen ibland vaga gränser, till 
exempel har Blooms och Quellmalz modeller lite olika utgångspunkt (se 3.2.4 Kunskapens 
natur). 

Läraren som inte kände till den här uppdelningen i fyra kunskapsformer och läraren som 
beskrev sin skolas kriterieskala utgick i sina svar från bedömning. Den första ansåg att 
bedömningen måste gälla helheten och att det krävs mer av eleven än att kunna plugga in 
fakta, vilket betyder att läraren letar efter kunskap i fler former som Korp (2003) och 
Skolverket (1994; 1996) säger finns. Om det överensstämmer i övrigt med deras uppdelning 
är svårt att säga. Jag tolkar uttalandet som att läraren vill se något djupare, mer av mentala 
processer och därmed inte har en behavioristisk utgångspunkt (Marton & Booth, 2000; Säljö, 
2000). Snarare är den i linje med kognitivism enligt Säljös uttryck att eleven ska ”’förstå’ och 
inte bara ’lära utantill’” (2000, s. 58). Den andra läraren skiljde i sin beskrivning 
kunskapsformer från förmågor (de som angetts vara underlag för bedömning), men refererar 
till gemensamma formuleringar varför jag inte vet vilka åsikter eller medvetenhet läraren själv 
har. Uttalandet stödjer dock två former av kunskap, förståelse och förtrogenhet, vilka ses som 
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två kvaliteter med varsin skala och stegring, väl överensstämmande med synen i Skolverket 
(1994; 1996). Det säger också att man har en syn på kunskap som både kognitiv och praktisk 
eller sinnlig (Korp, 2003; Skolverket, 1996; Selghed, 2006). Att se ökad förtrogenhet som 
värdefull kunskap kan också vara uttryck för ett sociokulturellt perspektiv, där lärandets 
behov av meningsfullhet gör att kunskap baserad på erfarenhet anses viktigt (Orlenius, 2001). 

En lärare rangordnade de fyra kunskapsformerna eftersom läraren anser att de 
naturvetenskapliga ämnena är sammansatta på det viset. (Mer om ämnenas särdrag följer 
längre fram.) Läraren uttalade ingen koppling till betygsstegen, men när kunskapsformerna 
ges ett inbördes förhållande är det lätt att associera till bedömning. Skolverket (1994; 1996) 
menar utifrån motsatsen (utan rangordning) att betyg inte kan kopplas till kunskapsformerna. 
På grund av det förhållande och formernas ordning som läraren anger ligger Blooms 
taxonomi nära – jämför kunskap med fakta, förståelse är nästa steg, senare kommer 
tillämpning som kan jämföras med förtrogenhet (Korp, 2003). När läraren jämför med 
ämnens sammansättning är det lätt att tro att lärande i dessa ämnen ses på samma sätt, att det 
följer den här ordningen. I så fall finns flera olika kunskapsteorier representerade. Lärandet 
antas behöva följa en bestämd utveckling som kan sägas närma sig det vetenskapliga 
tänkandet, vilket är en kognitivistisk tanke enligt Skolverket (1994). Tanken att sätta samman 
mindre bitar till en helhet, att lära sig från det enkla till något sammansatt kan enligt Orlenius 
(2001) och Säljö (2000) vara en behavioristisk idé. Kunskap som förtrogenhet kan, som 
tidigare nämnts, svara mot sociokulturell konstruktivism och värderas då högt, liksom i det 
här fallet. 

Jag fick intrycket att en del av lärarna ansåg att eleverna kan ha olika uttryckssätt och är 
unika i egenskaper och förmågor och att dessa lärare lade innebörden att olika former finns i 
begreppen när vi talade om detta. Denna inställning syntes mer i intervjuer där läraren utgick 
från undervisning och lärande än bedömning eller styrdokument. I likhet med Korp (2003) 
och Skolverket (1994; 1996) ser de att kunskap kan finnas i olika former, såväl praktiska som 
kognitiva och att allt är värdefullt. Dessa lärare har en ganska vid syn på vad kunskap är och 
hur deras elever lär, fast att den inte uttrycks med och kanske inte heller följer de begrepp som 
dessa författare angivit. 

Generellt förekom uttrycken fakta och förståelse mer hos mina respondenter än andra 
former. Flera såg en risk att arbeta ensidigt mot fakta, vilket de ansåg skulle ge eleverna en 
grund kunskap. De ansåg att kunskapen måste kunna användas till något, tänjas och testas, då 
är den kvalitativt bättre. Fokuseringen på just fakta och förståelse och en viss kamp mellan 
dem kan vara uttryck för en splittrad syn på lärande. Dels en läraraktiv och serverande syn på 
kunskap och lärande – lärarna tillrättalägger materialet vilket svarar mer mot behavioristiska 
förklaringar än kognitivistiska (Orlenius, 2001; Säljö, 2000) – och dels en konstruktivistisk 
syn – eleverna måste förstå och behöver själva göra erfarenheter för att lära sig. Det är möjligt 
att lärarna ser dessa som oförenliga, men att en och samma lärare ändå representerar flera 
kunskapssyner. Oavsett hur lärarna uttalar sig direkt om begreppen, så skymtar olika 
kunskapsformer i de förmågor vi tidigare tog upp som underlag för bedömning, till exempel 
krävs troligtvis fakta och förståelse för att kunna analysera och dra relevanta slutsatser, och 
självständighet både förutsätter och utvecklar en viss färdighet och förtrogenhet. 
 
Många talade om en bas av kunskaper, men deras beskrivning skilde sig åt. En förklaring kan 
kanske vara att de utgick ifrån olika ämnen? Lärarna talade inte mycket om specifika 
förmågor för de olika ämnena. Flera talade snarare som om förmågorna de sökte efter fanns 
inom alla ämnen. Flera lärare sa att det är skillnad mellan ämnena, men då syftade de på 
ämnenas uppbyggnad, deras karaktär. En lärare sa att dessa skillnader gör att undervisningen 
bedrivs olika. Jag tror att de kommentarer om olika kunskapsformer som jag fick speglar 
ämnena som lärarna undervisar i. Jag fick intrycket att fakta och förståelse ses som mer 
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grundläggande, men färdigheter nämndes ett par gånger i samband med matematik och minst 
en gång om grundläggande matematikkunskaper. När lärarna beskriver grundkunskaper som 
fakta, begrepp och teorier låter det mer som naturvetenskap än matematik i mina öron. Den 
lärare som rangordnade kunskapsformer, ansåg att basen i de naturvetenskapliga ämnena är 
fakta med påbyggnad av förståelse, färdighet och till sist förtrogenhet. Syftar de lärare som 
talar om fakta och förståelse som grundläggande kunskaper på de naturvetenskapliga ämnena 
och de som talar om färdigheter på matematik? Mönstret förstärks ytterligare av lärarnas 
bilder av naturvetenskaplig undervisning som lite plottrig och matematiken som mer 
progressiv och naturligt sammanhängande. 

Om denna iakttagelse stämmer, kan vi säga att synen på lärande och kunskapens former 
skiljer sig mellan ämnena. Lärarna ser olika slags kunnande, flera kunskapsformer, oavsett 
ämne, men ger formerna olika betydelse. De uttalar sig inte om så många olika 
kunskapsformer eller värderar dem lika som Korp (2003) och Skolverket (1994; 1996) gör. 
Inom de naturvetenskapliga ämnena finns spår av kognitivistiskt tänkande i tonvikt på att 
förstå jämfört med att lära utantill (Säljö, 2000). I båda ämnena finns tanken att 
grundläggande kunskaper har sin karaktär och att kunskapen när den byggs vidare blir mer 
avancerad. Detta kan kopplas till behavioristisk undervisningsstrategi som Orlenius (2001) 
och Säljö (2000) säger delar upp kunskapen i lagom stora delar. Det kan också kopplas till 
Piagets stadieteori som Skolverket (1994) och Säljö (2000) beskriver. Sjöberg (2000) menar 
att Piagets kognitivistiska idéer betytt mer för de naturvetenskapliga ämnena än andra, men 
jag kan inte här se om de tankar som gäller stadieteori, mognad eller andra kognitivistiska 
drag gäller dessa ämnen mer än matematiken. Å andra sidan undervisar mina respondenter, 
med ett undantag, i ämnen från båda kategorierna och har kanske influerats av det andra, så 
att skillnaden i den teoretiska grunden inte är så stor? Idén att ämnena bär på olika 
kunskapssyner tog jag också upp i kapitlet Bakgrund (se 3.1.1) där den stöddes av Linde 
(2003). Korp (2003) menade att grundsynen kanske inte var så olika, men att ämnena hade ett 
kontextuellt arv som gör att mål, syfte och progression skiljer sig åt. 

 
6.1.2 Utvärdering och återkoppling 

Den mesta bedömningen sker enligt lärarna ”med ett eller båda av två syften: att samla 
material för betygsättning och att ge återkoppling till läraren på i vilken utsträckning 
undervisningen har nått sitt mål” (se kapitel 5.3). Den är alltså både summativ och formativ 
enligt de beskrivningar som Korp (2003) gjort (se kapitel 3.1.1). De intervjuade lärarna 
använde emellertid aldrig dessa begrepp. De sätt att använda bedömningen som lärarna 
beskrivit stämmer också väl med de syften med formativ bedömning som hon angett. De 
använder bedömningen till att utvärdera, för betygsättning och utvecklingssamtal, men också 
för att organisera och planera det fortsatta arbetet. Det verkar inte vara så mycket individuell 
anpassning. Konkreta exempel är specialinsatser för elever som riskerar att inte nå målen. 

”En sammanlagd bedömning av eleverna tycks styra undervisningen hos de flesta av 
lärarna” (se kapitel 5.3). En del gör ett test efter en tids arbete. Resultatet utvärderas och vägs 
mot tidsutrymmet och förväntade förändringar. Om resultatet kan anses vara nog för tillfället 
lämnas området. Det kan innebära att okunskap eller observerad potential hos elever bortses 
ifrån, vilket kan kännas svårt och upplevas oetiskt. Lärarna visar en pragmatisk syn framför 
allt i sin undervisning. Vilka idéer som styr undervisningens organisation och framåtskridande 
på en mer detaljerad nivå är svårt att säga, men diskuterades lite grand i förra kapitlet. De 
tankar som ligger bakom just detta handlande med ett test och en bedömning som mest utgår 
från det, kan spegla en syn som drar åt behaviorism. Då ses enligt Orlenius (2001) och Säljö 
(2000) förändrat beteende som bevis på inlärning och inlärning som lika med utveckling. En 
ganska självgående undervisning, som jag antar att det är ifall läraren enbart kan utgå ifrån ett 
test för att avgöra vad eleverna kan, passar också in på behavioristiska idéer. Samtidigt 
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stämmer inte kopplingen helt. Lärarna anser att inlärningen inte är helt självgående trots en 
bra undervisning utan att resultatet behöver stämmas av på något sätt. 

Några respondenter ville ta reda på enskilda elevers kunskap och utveckling för att kunna 
anpassa undervisningen efter dem. Flera tyckte att bedömning av elevers utveckling och 
kapacitet går bättre när de har mötts i undervisning under flera år. Dessa lärare anser det inte 
enkelt att bedöma kunskaper och utveckling, samt att den kunskapen kräver kännedom om 
eleven. Dessutom finns här en tendens att se utveckling som annat än bara inlärning. När de 
talar om utveckling inom ämnena är den snarare kunskapsmässig än personlig, men de anser 
ändå inte att den är direkt synlig. Om de hade sett inlärning och utveckling som precis samma 
sak, borde utvecklingen vara enkel att åskådliggöra.  
 
En åtgärd när elever riskerar att inte bli godkända i något ämne var enligt de flesta av lärarna 
att samtala med dem. Några av lärarna uttryckte att detta var för att hjälpa eleven i 
situationen. En lärare berättade också om systematiska IG-varningar en månad innan eleverna 
slutar skolan i år 9. I båda dessa uttalanden finns spår av behaviorism, då man försöker 
förändra ett beteende genom en konsekvent icke önskvärd påföljd. Detta agerande är 
emellertid inte uteslutande lärarnas eget, utan beror ju på att betygssystemet är utformat som 
det är respektive att skolan har en gemensam praxis. Läraren som berättade om IG-
varningarna uttryckte en del av sin egen mening i den påföljande kommentaren. Läraren 
ansåg denna praxis meningslös utom då det gällde elever som var efter med inlämningar och 
hade en möjlighet att klara av dem. I det uttalandet finns både uppgivenhet, sorg och 
upproriskhet, och kanske en vilja till förändring. Läraren visar därmed en syn på människan 
och hennes val som är mer komplex än vad behavioristisk idé anger. Vad gäller de enskilda 
samtalen för att hjälpa eleverna, så finns i dessa ett klart sociokulturellt perspektiv i form av 
tro på språket och på att människans bild av omvärlden inte bara byggs genom direkta 
erfarenheter. Tanken med samtalen är att motverka en bild som eleven kanske annars gör sig 
av världen. Dessa tankar är enligt Linde (2003) och Säljö (2000) en del av den sociokulturella 
teorin. 

Samma resonemang passar in på de samtal lärarna berättade om för att motivera elever, 
både allmänt och specifikt när någon elev inte tar aktiv del i eller står stilla med skolarbetet. 
Här syns emellertid fler aspekter. Lärarnas agerande speglar att utvecklingen drivs framåt av 
interaktion mellan människor och att lärande kräver meningsfullhet som ofta fås genom 
kommunikation, vilket enligt Marton & Booth (2000) och Skolverket (1994) motsvarar 
sociokulturella idéer. Jag ser emellertid andra förklaringar i beskrivningen av hur lärarna 
förhåller sig till dessa situationer. De verkar ibland vänta ut en mognad, vilket Orlenius 
(2001) säger kan vara ett förhållningssätt grundat i kognitivistisk utvecklings- och stadieteori. 
 
”Bedömningen ligger också till grund för den respons som lärarna ger till eleverna, vilket sågs 
som en viktig del av elevernas lärande och lärarnas arbete. En del menade att undervisningen 
inte kan fungera utan samtal som ger eleverna personlig återkoppling och tar hänsyn till deras 
funderingar” (kapitel 5.3). Responsen till eleverna är individbaserad och används mycket, i 
viss mån för att kompensera brist på tid och anpassad undervisning. Flera lärare uppger att de 
inte känner sig ha den tid eller de möjligheter som behövs för att nå alla elever på deras nivå. 
Fokus hamnar lätt på Godkänd-nivån och de elever som har problem där. Behavioristisk teori 
ser respons som viktig, den är enligt Marton & Booth (2000) och Säljö (2000) ett verktyg för 
att styra lärandet. De intervjuade lärarna försöker att styra eleverna med sin respons, men när 
de talar om att ta hänsyn till elevernas egna funderingar och att samtala med dem, låter det 
mer som tankegångar i sociokulturell teori. Bland andra Liedman (2002), Orlenius (2001) och 
Säljö (2000) talar om den betydelse som samtal anses ha i sociokulturell teori. I den 
konstruktivistiska synen på lärande räknas alltid den sociala kontexten och dess betydelse. 
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Kommunikation anses vara en förutsättning och ett verktyg för lärande. Som jag sa i kapitel 
5.5 var respons ett svårt ämne att prata om: ”Främst på det viset att det var svårt att få reda på 
deras tolkning och förklaringar till vad respons är och gör. När och varför det ges, och 
samband mellan situation och metod verkade inte alltid så medvetet.” Alternativt kan det ha 
varit jag som hade svårt att tala om detta på grund av att jag inte var så kunnig. Vi kom 
kanske inte djupare därför att jag inte kunde ge dem bättre uttryck än dem de redan hade när 
vi ibland letade efter ord eller slutsatser. 

Då mina respondenter talade om att stödja eleverna löpande under lektionerna och om att 
de kände sig otillräckliga, att tiden inte räckte till för att enskilt möta alla elever, visar de 
tendens till ett sociokulturellt perspektiv. Egentligen behöver vi veta hur dessa samtal under 
lektionerna ser ut för att kunna säga vilken kunskapssyn lärarna utgår ifrån. Vi behöver också 
veta vad lärarna vill åstadkomma med samtalen. Som Orlenius (2001) säger är lärandet enligt 
behaviorism och kognitivism ganska självgående och oberoende av mänsklig kommunikation. 
Om lärarna anser att kommunikation är nödvändigt för lärande så är de i detta i 
överensstämmelse med sociokulturell teori (Skolverket, 1994). Samtal får också betydelse i 
sociokulturell teori på grund av språket (Linde, 2003), men det var inte någon som tog upp 
denna aspekt. Någon talade om språkliga problem vid visande av kunskap, till exempel prov. 

 
6.1.3 Betygssättning 

Jag frågade lärarna ”hur bedömningen ’rent instrumentellt’ vägs samman eller översätts till ett 
betyg” (se kapitel 5.4). Lärarna angav att de inte gjorde en sådan vägning av resultaten, men 
bedömningen när en elev har haft varierande prestationer skulle kunna vara en situation när 
detta används. Jag tror dock att det sker i liten utsträckning. Respondenterna var noga med att 
poängtera att betygsunderlaget handlade om kriterierelaterad bedömning. 

I min resultatredovisning sa jag att lärarna hanterar varierade prestationer och gränsfall 
med att studera insamlat material extra noga eller att ge eleven nya tillfällen att visa sitt 
kunnande. Lärarna nämnde uttryck som ”positiv bedömning” och ”hellre fria än fälla” (se 
kapitel 5.4) och jag har intrycket att de överlag försöker hjälpa och bedöma eleverna så att de 
ska få åtminstone betyget godkänt. Även om närvaro och deltagande har haft brister så verkar 
en del av respondenterna att bedöma det material som finns till så stor fördel för eleven som 
är möjligt. Det påminner om Pettersons (2005) portalparagraf för bedömning som jag tog upp 
i kapitel 3.1.2 rörande svårigheter vid betygsättningen. Respondenterna visar emellertid olika 
förhållande till elevernas prestationer, speciellt till skiftande resultat och kunskapens 
beständighet över tid. Dessa fenomen analyseras mer nedan. 

Jag vill stanna upp lite vid två uppgifter i sammanhanget av att söka underlag för 
betygsättningen. En lösning för att skaffa tillräckligt underlag kunde vara att låta eleven göra 
en uppgift utanför skoltid, men det sades ha nackdelen att läraren inte kan kontrollera 
prestationen som om den hade gjorts i skolan. Vad eleven kan, anses här liktydigt med vad 
eleven klarar av att göra själv, men lärarna företog också extra uppgifter och handledning 
under skoltid för att få reda på elevens kunskaper. Här finns alltså lite olika förfarande och 
teorier representerade, men jag väljer att göra analysen utifrån människosyn istället och 
återkommer alltså till detta i ett annat kapitel. Till stor del handlar lärares kontroll i den här 
situationen bara om ”fair play”, att betyget ska motsvara vad eleven kan och inte sättas på 
något som har framställts av någon annan åt honom eller henne. 

Den andra uppgiften är att en lärare började jämföra elever sinsemellan när de låg på 
gränserna mellan betyg. Detta visar på osäkerhet, vilken skulle kunna gälla kunskapssyn (jag 
syftar här på lärarens egen övertygelse, inte de vetenskapliga teorierna). Lärarens uppfattning 
om hur kunnandet ser ut och yttrar sig kan vara vag och han eller hon börjar därför jämföra de 
olika kunskapsbilder som eleverna motsvarar för att skaffa sig nya och tydligare bilder av 
kunnande. I detta fall är det i så fall en ganska omedveten handling av läraren. 
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En av lärarna sa något vagt att resultaten från olika bedömningsformer vägs samman enligt 
proportioner. Prov och förhör sattes i en grupp mot diskussioner och laborationer i en annan, 
där kategorierna utgjorde cirka hälften vardera av underlaget. ”Proportionerna beror på hur 
proven utformas och varierar därmed mellan olika läsår.” Jag funderade på att analysera olika 
kunskapsformer i detta – vad uppdelningen kan motsvara? Jag gissar att den mest svarar mot 
en uppdelning mellan mer teoretiska uppgifter och bedömningsformer och mer praktiska 
former. Den lika vägningen av dessa delar visar i och för sig att läraren ser olika 
kunskapsformer och anser dessa former som ganska likvärdiga, vilket stämmer med Selghed 
(2006) och Skolverkets (1996) syn. Jag frågade aldrig vad läraren hade för tanke bakom sin 
uppdelning. Det kan ju vara en strategi för att få eleverna att anstränga sig alltid, att inte bara 
strunta i vissa uppgifter. De flesta av mina respondenter verkar anstränga sig för att bedöma 
eleven schysst och positivt oavsett dennes prestationer. Lärarna verkar kunna använda sig av 
det befintliga resultatet och sätta ett schysst och i elevens ögon lagom åtråvärt betyg ändå, 
vilket skulle kunna få till följd att elever sätter detta i system. Några respondenter talade om 
elever som underpresterar och är nöjda med att precis bli godkända. Principen för 
betygsunderlaget är i så fall ett handlande i enlighet med behavioristisk tanke. Som Marton & 
Booth (2000) beskriver Skinners grundprincip är ett beteende mer troligt om det följs av en 
önskvärd konsekvens. Frågan är hur den här läraren gör när betyget bestäms, används 
proportionsprincipen eller inte? Med tanke på att provens utformning påverkade 
proportionerna och att de varierade mellan läsåren, så tror jag att läraren i grunden till stor del 
ändå letar efter och bedömer olika kunskaper och förmågor oavsett var de har visats. 
 
Något som definitivt skiljde lärarna åt, eller som de i alla fall inte gav något exakt och 
enhetligt svar på, var huruvida slutbetyget motsvarar enbart nuläget, eller representerar 
elevens samlade prestation under de år de får betyg. De flesta fokuserade på sista terminen i år 
nio, men tittade ”bakåt” mer eller mindre, för att få en mer heltäckande bild och se 
utvecklingen. Någon sade sig väga in hela prestationen i år åtta och nio och någon annan 
vägde samman de olika terminsbetygen, med fokus på resultatet i nian. Problemets kärna 
tycks vara om eleven måste kunna och dessutom visa allt som ligger till grund för betyget i 
slutet av år nio då slutbetyget sätts, eller om det räcker att ha gjort detta i år åtta eller tidigare i 
år nio? Det är självklart för vissa lärare att det är på ett sätt och lika självklart för andra att det 
är på ett annat. Detta handlar om tolkningen av betygssystemet i sig, men också mer eller 
mindre om kunskapssyn. Som jag resonerade med stöd av Korp (2003), Linde (2003) och 
Selghed (2006) med flera i kapitel 3.1.2, beror vad som kollas och hur på vad man vill ha 
bedömningen till och hur man anser att betygen ska sättas. 

Några lärare talade om de båda skolåren med betyg som en tid av utveckling. De ansåg att 
tyngdpunkten vid bedömning är nuläget, vilket framför allt stämmer om man ser utvecklingen 
som rak och konstant gående åt ett och samma håll. Då stämmer betyget av hur långt den 
processen har nått i nuläget. En sådan rak syn på utveckling stämmer närmast med 
behavioristiskt tänkande (Orlenius, 2001), men lärarna sa inte att utvecklingen var sådan. De 
sa inte heller att nuläget var den enda bedömningsgrunden eller gav en fullständig bild av vad 
de tänker. Samma resonemang kan användas för att hävda en kognitivistisk tankegrund 
(Skolverket, 1994). Bedömningen får troligtvis huvudsakligt fokus på nuläget även med 
utgång från sociokulturell teori, eftersom den också talar om utveckling. Åsikten att 
terminsbetygen skulle vara prognoser för slutbetyget innebär att läraren åtminstone till en del 
tror sig kunna bedöma vilken utveckling eleven kommer att göra och hur långt den har nått 
vid en viss tid. Dessa tankar om tidpunkten för bedömningens avstämning rör utveckling på 
ett djupare sätt och berör därmed människosynen i teorierna. Eftersom jag har valt att dela 
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analysen efter just kunskaps- och människosyn väljer jag att lämna vidare resonemang till den 
analysen. 

En förklaring till lärares åsikt att det inte räcker med bra prestationer sista terminen, är 
strukturen på de olika ämnena. I kapitel 6.1.1 funderade jag över skillnader mellan ämnena, 
vilka några lärare sa sig bedöma efter. De ansåg att matematiken lämnade större utrymme för 
att arbeta mot ett högre betyg än de naturvetenskapliga ämnena. 

En lärare ansåg, till skillnad mot en del kollegor, att en period av sämre prestationer kunde 
inträffa utan att betyget sänks. Läraren menade att kriterierna handlar om förmågor och ansåg 
att sådana inte försvinner med bristande intresse. Denna lärare byggde upp betyget över 
terminerna med positiva resultat som lades till det redan uppnådda. Här ser jag två frågor 
utifrån hur man ser på kunskap. Den ena är hur man ser på kunskapers beständighet och den 
andra är ifall kunskapens utveckling, alltså lärandet, har en bestämd väg. Frågan om 
kunskapers beständighet kan diskuteras utifrån minnets funktion, men det är inget som jag tar 
upp i det här arbetet. Det jag tar upp är kunskapens form och lärandets väg. Man kan kanske 
tänka sig att olika kunskaper är olika beständiga. Det är en vanlig tanke i samhället att fakta 
inte består som kunnande. Det nedersta steget i Blooms taxonomi påminner om denna bild 
(Korp, 2003), men annars ser inte de författare och teoretiker som jag tog upp i kapitel 3 
kunskap på det viset. När Skolverket (1994; 1996) talar om fakta som en kunskapsform, 
likvärdig med förståelse och färdighet, så antar jag att det åsyftar just kunskap, att individen 
har något slags kunnande som kan betecknas som fakta i andras ögon. Genomgående för 
åtminstone de inlärningsteorier som behandlats är att lärande innebär att något har förändrats, 
ett kunnande som inte fanns förut finns nu. En del kunskap, i form av olika förmågor som att 
resonera eller kunna hantera multiplikation i, är verktyg för något och är svår att upptäcka för 
någon annan om den inte används på saker i omgivningen. Mina respondenter uttalade inga 
direkta krav på närvaro och deltagande med tanke på betyget, men en del av dem ansåg att det 
krävs ett visst deltagande i undervisningen. En del av dem menade i överensstämmelse med 
sociokulturell teori (Linde, 2003; Sjöberg, 2000) att det krävs viss kännedom om ämnena för 
att kunna använda sin förmåga rätt, till exempel att argumentera med rätt principer i rätt 
situation. 

I det förhållningssätt som den här läraren har till sämre perioder i skolarbetet, ser det ut 
som om vägen för lärandet inte behöver vara lika för alla. De tre teorierna säger alla att 
utveckling och lärande sker parallellt, men de har olika syn på hur det sker. Teorierna talar om 
förutsättningar som måste vara uppfyllda för att lärande ska ske och den sociokulturella teorin 
(som ligger närmast med tanke på lärandets individuella ordning) kräver både mening och 
kommunikation för såväl lärande som utveckling och ger inga tidsangivelser för någotdera 
(Skolverket, 1994). Med detta vill jag säga att lärande och nya förmågor anses vara något 
självklart existerande och något som antingen har skett eller inte. Ingenstans i teoriavsnitten 
behandlas fall då utvecklingen går tillbaka. Det betyder ju inte att det inte förekommer, men 
jag kan inte säga något om det här. Åsikten att en period av sämre prestationer skulle dra ner 
betyget måste väl utgå ifrån en sådan tanke, att svackan motsvaras av en tillbakagång? 
Läraren som ville förbise dessa perioder anser att förmågor som har vuxit fram finns kvar. En 
liknande tanke står skaparna av SOLO-taxonomin för i sitt påstående att elevers faktiska 
kompetens sällan visas på prov fast att de finns där (Korp, 2003). Orsaker som motivation och 
nervositet liknar också det läraren uppgav. De lärare som ibland använde kompensation i 
betygsättningen, skulle kunna förklaras på samma sätt som den här läraren. 
 
Vid problem att avgöra elevernas betygs var det en lärare som tog hjälp av klassens samlade 
resultat på det nationella provet i svenska. Läraren ansåg att detta värde gav en tillförlitlig 
riktlinje för nivån på betyg i de naturorienterande ämnena. Läraren anser alltså att kunskaper 
till en del kan flyttas mellan ämnen. Enligt sociokulturell teori är kunskap bunden till sitt 
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sammanhang och kräver ”utveckling”, utbyte med den nya omgivningen, för att fungera 
någon annanstans (Linde, 2003; Sjöberg, 2000). Piagets resonemang om införlivande av 
kunskap som inte passar med en människas nuvarande omvärldsuppfattning påminner om 
detta (Säljö, 2000). Båda teorierna utgår från konstruktivistiskt lärande, men säger att 
kunskaper kan kopplas samman med nya situationer efter en viss bearbetning. Jag har 
intrycket att läraren inte anser elevernas förmågor rakt överförbara från svenskan till no-
ämnet, men det framgår inte varför eller på vilket sätt kunskaperna skiljer sig åt. 

 
6.2 Människosyn 

6.2.1 Återkoppling/respons 
Några respondenter ville ta reda på enskilda elevers kunskap och utveckling för att kunna 
anpassa undervisningen efter dem. De anser att undervisningen kan effektiviseras genom att 
anpassas mer efter de lärande. De tror också att sådan kännedom om eleven som behövs för 
att planera arbetet, kan nås genom målmedvetna ansträngningar. Även ifråga om bedömning 
uttryckte flera lärare att det kräver kännedom om eleven. De ville helst ha mött eleven under 
flera år för att känna sig nöjda med betygssättningen. Här verkar det emellertid som om 
kännedom om eleven tar lång tid att förvärva. Kommentarerna gäller lite olika situationer, den 
första handlar om undervisningen och den andra om bedömningen. Betygsättningen ställer 
andra krav på exakthet än beslut om undervisningens organisation, vilket kan vara orsaken till 
att lärarna vill stämma av sina analyser under lång tid. Åsikten kan också bygga på att eleven 
anses utvecklas över tid och därmed har olika utvecklade förmågor vid olika tider. 
Konsekvensen av lärarnas attityder blir olika beroende på vilken människosyn de utgår ifrån. 
De som talade om att anpassa undervisningen kan representera vilken som av de jag tittat på. I 
både behaviorism och kognitivism finns idéer om stegvis utveckling och lärande. Enligt 
Orlenius (2001) ser behaviorister det som en process, men beroende av att kunskapen lärs i 
rätt ordning. Orlenius säger att en kognitivist skiljer på processerna och anser att utvecklingen 
sker stegvis och är styrande. Beroende på vilken syn lärarna har kommer de att ha olika sätt 
att förklara vad de ser i en bedömning och organisera undervisningen olika. 
 
Lärarna har olika syn på vad respons är bra för, vad den betyder och därmed handlar de lite 
olika. Några visar medvetenhet om hur de själva påverkar eleverna och vad eleverna kan 
påverkas av. Lärarna anser att eleverna påverkas av andra personer i sin omgivning och att de 
som lärare har en viss makt över elevernas tänkande genom att relationen inte är jämbördig. 
Detta handlar om självbild och social kontext så som Hwang & Nilsson (1995) respektive 
Linde (2003), tillskriver ett sociokulturellt perspektiv. Respons anses påverka elevernas 
utveckling positivt och ge trygghet och självinsikt. Det var också viktigt att responsen ges 
kontinuerligt och att eleverna får kritik som är konkret och konstruktiv. Lärarna talar om 
respons på det sätt som Korp (2003) säger används i formativ bedömning. 

Hos en del lärare finns åsikten att eleverna behöver en egen medvetenhet om sina 
kunskaper och förmågor, sin kapacitet och prestationers värdering. Det talades också om att 
eleverna behöver se och förstå bedömningen så att de kan bli motiverade att nå upp till 
kunskapsmålen. I jämförelse med de teoretiska perspektiven framstår det som om dessa lärare 
utgår ifrån självbild, självvärdering och intellektets styrande över beteendet som realiteter. 
Även detta är delar av formativ bedömning (Korp, 2003). Enligt Korp (2003) är resultatet av 
formativ bedömning beroende av elevens självbild och handlande med sig själv. Lärarnas 
åsikt kan bero på den insikten. Lärarna tänker också i likhet med det Lindström (2005) säger 
om elevens målsättning. För att kunna lära sig, måste eleven förhålla sig till undervisningen 
på ett sätt som överensstämmer med lärarens mål, med det som önskas av henne. Utifrån de 
samlade intervjuerna får jag uppfattningen att alla lärarna inte arbetade med kriterierna tydligt 
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i undervisningen. Då är det inte tydligt, konkret och möjligt för alla elever att bedöma sin 
egen nivå i överensstämmelse med verkligheten. 

Lärarna tyckte att samtal och relationer var viktigt. De flesta pratar med eleverna om 
betyget innan de slutgiltigt bestäms, vilket sker av respekt för eleven. Enskilda samtal ansågs 
speciellt viktigt ifall lärare och elev har olika åsikter om betyget. Samtal ansågs förebygga 
bråk och besvikelse hos eleverna. Det är allmänt känt att enbart resultat utan kommentarer 
inte främjar lärande, medan personlig och konkret utformad respons gör det. Detta är 
troligtvis en del i lärarnas syn på samtal. Vad Lindström säger överensstämmer med agerandet 
vid oenighet om betyget. De konsekvenser lärarna är oroliga för kan förklaras med 
självbildens byggstenar (Emanuelsson, 2002; Fjellström, 2002). Lärarna väljer alltså att 
försöka motverka och ibland förebygga negativa eller skadade självbilder. En tanke från 
kognitivismen stämmer också med lärarnas agerande, ”Tidigare erfarenheter styr i nuet ens 
tänkande och hur man tolkar de handlingsmöjligheter man har i en viss situation” (Hwang & 
Nilssons, 1995, s. 30). Samma sak kan nog sägas utifrån sociokult, men de lägger till att 
interaktion med människor i omgivningen också påverkar, vilket stämmer bättre överens med 
det lärarna sagt. 

 
6.2.2 Betygssättning 

Vid betygsättningar med magert underlag eller gränsfall sökte lärarna noggrannare i elevernas 
resultat. En lärare sade sig ”hellre fria än fälla”, medan en annan hellre satte ett lägre betyg i 
år åtta. Den stränga läraren funderade dock först över hur eleven skulle kunna påverkas av 
betyget. Dessa båda lärare har varsin princip, men jag tror att grunden för dem är ungefär 
densamma. De tar hänsyn till hur eleverna påverkas av att bli bedömda och få ett omdöme 
som på något sätt är absolut. Hur de ser på elevernas medvetenhet syns egentligen inte här. 
Det skulle kunna vara behaviorismens passiva människa som drivs i sitt lärande av de känslor 
som responsen ger (Hwang & Nilsson, 1995; Orlenius, 2001). Ett dåligt betyg kan då bli en 
negativ upplevelse och hindra fortsatt lärande, men det är troligare att lärarna ser sina elever 
som kognitivism och konstruktivism anger – med ett medvetande, självständigt tänkande och 
ett intellekt som i grunden är överordnat beteendet (Säljö, 2000). Betygets betydelse skulle 
inte vara så stor om inte ett medvetande fanns som kunde jämföra det egna presterandet vid 
olika tidpunkter eller detta med ett mål som betygsstegen. Lärarna talar inte heller om hur 
eleverna uppfattar sig själva i förhållande till andra, men min tolkning av den medvetenhet de 
tillskriver eleverna är att de räknar med självbilder. Tänkandet ligger då nära sociokulturell 
teori (Hwang & Nilsson, 1995), vilket även bekräftas av de farhågor för bedömningens 
konsekvenser som Fjellström (2002) och Emanuelsson (2002) beskrev. 

Den stränga läraren, kanske båda, ser risken att eleven upplever sig som dömd av ett lägre 
betyg. Emanuelsson såg också den risken, men resonerade enbart runt gränsen för att bli 
godkänd. Han anser att omdömen som blir till domar kan bli en del av självbilden och att det 
är orätt mot eleverna eftersom betygsnivåerna är överenskommelser och relativa i förhållande 
till människors utveckling och lärande. Om de båda lärarna tänkte något av detta kan jag inte 
veta, men den ena ger intryck av att vilja undvika konsekvenserna av att betyget upplevs som 
dömande. En dom skulle kunna få eleven att känna sig oduglig inför att lära mer, vilket enligt 
Emanuelsson kommer att försvåra fortsatt lärande. 
 
”De intervjuade lärarna trodde inte att bedömningen kunde vara likvärdig över skolor och 
kommuner när det går att tolka så pass olika. Detta var något som verkligen berörde dem. 
Flera talade om att detta kan påverka elevernas trygghet och förtroende.” (5.4) Kommentaren 
visar att en del lärare ser sina elever som kognitivt medvetna varelser, vilka reflekterar över 
sig själva och sin omgivning, men också att detta funderande har betydelse för deras 
handlande. Lärarna tänker enligt Hwang & Nilssons beskrivning av kognitivismens 
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medvetande och handlingsfrihet: ”Tidigare erfarenheter styr i nuet ens tänkande och hur man 
tolkar de handlingsmöjligheter man har i en viss situation” (1995, s. 30). 
 
Jag har i tidigare kapitel sammanfattat och analyserat vad lärarna har som underlag för 
bedömningen och olika tankar runt detta. Jag vill nu ta upp deras syn på prestation i några 
olika situationer.  

Ett fall är när lärare försöker komplettera bedömningsunderlaget genom att ge eleven en 
ny uppgift. Den kan då göras under skoltid eller hemma. Alternativet att uppgiften gjordes 
hemma ansågs sämre eftersom läraren inte kan kontrollera prestationen på samma sätt som 
under skoltid. I tidigare analys såg jag två förklaringar till lärarnas attityd (se kapitel 6.1.3). 
En orsak av praktisk art var ”att betyget ska motsvara vad eleven kan och inte sättas på något 
som har framställts av någon annan åt honom eller henne”, vilket läraren kan vara säker på 
genom övervakning i någon form. En annan förklaring beror på hur läraren ser på elevens 
kunnande. En maximal prestation kan anses vara ”liktydigt med vad eleven klarar av att göra 
själv”, vilket förordar prestationer utan handledning. Det kan också anses liktydigt med vad 
eleven kan plocka fram för kunskaper och prestera med hjälp av rätt handledning. Utifrån 
teorierna om människosyn ser det första förhållningssättet till maximalt presterande ut att vara 
ett kognitivistisk tänkande. Lindströms (2005) analys av traditionella prov visar samma syn 
på kunnande. Det andra perspektivet liknar vad Korp (2003) säger om sociokulturell syn på 
bedömningssituationer. Läraren anses då var en hjälp att optimera förhållandena för eleven. 
Båda dessa perspektiv skymtar i respondenternas berättelser. 

Nästa situation är lärarnas förhållande till de nationella proven. ”Flera av lärarna talade 
om proven som vägledning.” Jag antar att det gäller både för bedömning av eleverna och för 
undervisningens innehåll och syfte. Lärarna ansåg själva att överensstämmelsen mellan 
slutbetyg och prov är god. Några lärare poängterade att de inte ser proven som en auktoritet 
över sin egen bedömning och att det inte är det enda sättet som eleverna bedöms på. Dessa 
lärare ville ha många källor att utgå ifrån för att eleverna ska kunna anses rättvist bedömda. 
En anledning till detta var att olika faktorer anses kunna hindra eleven från att prestera enligt 
sin fulla kapacitet på prov. Det kunde bero på elevens dagsform, förhållandet till prov i 
allmänhet eller skräck just för de nationella proven, vilken kunde göra att elever låser sig och 
inte minns. 

Åsikten att elever kan störas av saker som motivation eller nervositet vid provskrivning 
stöds av skaparna till SOLO-taxonomin (Korp, 2003) som jag tog upp under kunskapssyn (se 
kapitel 3.2.4). Tankarna stöds också av sociokulturell teori, som enligt Korp (2003) säger att 
den bästa och inte den typiska prestationen bör eftersträvas i en bedömningssituation. Andra 
anledningar till att ha en bred ansats för bedömningen kan följa den sociokulturella teorins 
syn på språk och kommunikation, vilken innebär att provsituationen och provets språkliga 
utformning kan påverka elevens resultat (Korp, 2003). Ingen respondent kommenterade dessa 
aspekter, men de kritiska ovan följer teorins konsekvens att vara försiktig med slutsatser om 
någons intelligens utifrån provresultat. Resonemanget ovan kring vad lärarna ser som 
maximala prestationer, visade två perspektiv som verkar finnas även här. 

Lärarna berättade om elever som har ett speciellt förhållande till prov som gör att de 
underpresterar. De hanterade situationen genom att använda ett varierat underlag för 
bedömningen och inte låta dåliga provresultat dra ner resultatet från andra prestationer som 
varit bra. När eleverna känner rädsla inför de nationella proven vet lärarna att detta är en bild 
som eleven gör för sig själv, för han eller hon kan inte själv ha erfarenhet av situationen. De 
tror ändå på att detta kan orsaka problem för eleven. Vi har tidigare resonerat om självbild, att 
lärarna tillskriver eleverna ett sådant medvetande, att det byggs genom kontakt med andra 
människor och att det har betydelse för vad personen gör och kan göra. Samma tänkande finns 
hos lärarna som berättade detta. 
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Under analysen av kunskapssyn kom jag fram till att vad lärarna anser om tidpunkten för 
bedömning av elevernas kunskaper, rymmer aspekter om utveckling som studeras bättre 
utifrån människosyn. Flera av lärarna ansåg att betyg bestäms med fokusering på nuläget, 
men att tidigare resultat är en del av underlaget. ”Några lärare talade om de båda skolåren 
med betyg som en tid av utveckling” (se kapitel 6.1.3). En av dessa såg terminsbetygen som 
prognoser för slutbetyget, vilket innebär att läraren gör en bedömning av hur långt och på 
vilket sätt eleven kommer att ha utvecklats vid den tiden. När en intellektuell utveckling antas 
ske under åren av betygsättning, så säger ett enstaka betyg inget om hur utvecklingen har skett 
eller vilken väg den har tagit (förutsatt att betygen är målstyrda). Det visar bara hur nuläget 
överensstämmer med uppsatta mål. Terminsbetygen blir då nedslag på vägen i denna 
utveckling, men om de motsvarar prognoser eller inte beror på hur man anser att 
bedömningen mot kriterierna ska göras. Det jag vill syna är emellertid vad lärarna anser om 
utvecklingen. 

Vi kan konstatera att utvecklingen innebär en stegring, nya förmågor utvecklas eller lärs, 
och det finns mål som det förväntas att eleverna når. Den intellektuella utvecklingen förväntas 
alltså generera vissa förmågor inom en viss tid, vilket innebär att det finns ett slags 
normaltänkande. Flera lärare berättade att de inte ser bra resultat sista terminen som 
tillräckligt för ett bättre slutbetyg. Jag ser ingen koppling till de teoretiska perspektiven i 
detta, utan bara praktiska förklaringar med undervisningens organisation och ämnens 
progression. Hur detta sker och ordningen för förmågornas framträdande säger lärarna 
emellertid inget om här. Eftersom jag har valt att titta på en sådan liten del av lärarnas 
berättelser går det inte att koppla detta till någon enskild teoris människosyn. 

Finns det stöd för möjligheten att bedöma var eleven kommer att befinna sig i 
utvecklingen vid en viss tidpunkt? Utifrån den behavioristiska synen att inlärning och 
utveckling är samma sak (Orlenius, 2001) skulle det kunna vara möjligt om vi vet vad eleven 
kommer att lära sig. Det finns ju också tankar om systematisk och självgående inlärning i 
teorin, vilket skulle kunna innebära att lärandet kan styras. Enligt Piagets utvecklings- och 
stadieteori kan vi säga vilket som är nästa steg i utvecklingen, men inte när det kommer 
eftersom vi inte kan styra mognadsutvecklingen (Orlenius, 2001). Utifrån sociokulturell idé 
kan utvecklingen påverkas (Liedman, 2002; Säljö, 2000), men som lärare utgör man bara en 
del av elevens sociala omgivning och har alltså inte kontroll över hur denne påverkas, lär och 
utvecklas i andra sammanhang. 
 
Flera lärare tyckte att det var fördelaktigt att ha undervisat de elever som ska betygsättas 
minst ett år, eftersom de då tycker sig ha en ganska tydlig bild av eleven. Lärarna kopplar 
samman validitet i bedömningen med hur väl de känner eleverna. De anser att en god 
uppfattning om elevens beteende och personlighet gör det möjligt att se förbi fasader och hitta 
den verkliga kompetensen, vilket verkar troligt. Svårigheten att bedöma eleverna tyder på att 
lärarna ser dem som ganska komplexa. I detta resonemang finns ingenting om hur eleven 
påverkas av läraren eller bedömningen. Tankar som Fjellström (2002) och Emanuelssons 
(2002) om hur undervisning och bedömning påverkar eleverna, eller Lindströms (2005) att 
elev och lärares målsättning måste likna varandra, passar i situationen, men uttrycks inte. 
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7 Diskussion 
Uppsatsens syfte är att tydliggöra processerna för bedömning och betygsättning. Resultatet 
har inte riktigt blivit som jag förväntade mig. Det visar inte lärarnas bakomliggande 
värderingar i den utsträckning som jag hoppades. Uppgifterna från respondenterna var många 
gånger för vaga för en mer konkret eller säker analys av deras tankar. Däremot har arbetet 
gjort att jag har bearbetat en massa frågeställningar och problem som berör betygsättningen. 
Därför kommer detta kapitel att handla mer om vad som ”kan vara” och ”kunde vara” än de 
intervjuade lärarnas situation. 

Till att börja med försöker jag att besvara problemformuleringen. Därefter synas en del 
aspekter av svaren i förhållande till lärares uppdrag. Likvärdighet diskuteras också, liksom 
vilken kompetens en lärare behöver ha. Till sist diskuteras arbetets metod, reliabilitet och 
validitet. 

 
7.1 Mina frågor 

Arbetets problemformulering lyder: Hur sätter lärare inom grundskolan betyg, det vill säga 
hur kommer lärarna fram till det betyg som sätts vid terminssluten i år åtta och nio? Jag 
frågade på sätt och vis efter all deras bedömning, men särskilt ville jag veta vad som är 
underlag för betygsättningen och vilka tankar de har om det. Vilka bitar ser de som viktiga 
eller avgörande och varför ser och väljer de som de gör? Utifrån huvudproblemet 
formulerades tre delfrågor som lyder: 
 
Vad är det lärare bedömer? 
Vad används informationen från bedömningen till? 
Hur resulterar bedömningen i ett betyg? 

 
7.1.1 Vad är det lärare bedömer? 

Frågan ”Vad är det lärare bedömer?” handlar om vad lärarna rent faktiskt har som underlag 
för sin bedömning och hur de ser på detta underlag. 
 
Det som utgjorde underlaget för bedömningen var det mesta som eleverna gör. Det innebar att 
resultat på prov och diagnoser var underlag, men inte bara detta, utan även uppsatser, 
redovisningar, diskussioner och laborationer. Dessutom ser, lyssnar och pratar lärarna med 
eleverna under lektionerna, vilket ger dem en uppfattning om hur eleverna tänker och vad de 
kan eller inte kan. 

Lärarna sa att bedömningen utgår från kursplanerna och att de använder kriterier. Om 
dessa togs direkt från kursplanen eller var lokalt eller egenhändigt formulerade framgick bara 
ibland. Bedömningen avser olika förmågor, hur eleverna gör och hanterar olika saker. Det kan 
till exempel vara hur de tar sig an matematiska problem, laborerar eller hur de argumenterar. 
 
Under analysen fick jag intrycket att de intervjuade lärarna oftare ser utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv än ett kognitivistiskt. De har en konstruktivistisk syn på 
lärande, ser samspel mellan människor som betydelsefullt, anser att kunskap är bunden till det 
sammanhang den utvecklats i och visade tendenser till att se det som nödvändigt att lärande 
upplevs meningsfullt. Det finns också kognitivistiska drag i lärarnas värdering av kunskaper. 
Vad som är högst och vilket kunnande som söks i bedömningen – analytiskt, logiskt och mot 
en mer riktig bild av världen, som liknar vetenskaplig förståelse – överensstämmer med 
Piagets teorier. Synen på vad som är viktiga kunskaper och vilka som är mest värdefulla 
korresponderar förstås mer eller mindre mot läroplanen. Detta svarar alltså antingen mot 
lärarnas egna värden eller mot deras tolkning av läroplanen och uppdraget. 
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Lärarna har ett ganska brett kunskapsbegrepp. De letar efter kunskaper i olika former och 
sammanhang. Eleverna testas muntligt, skriftligt och praktiskt, vilket innebär att kunskap kan 
vara såväl kognitiv, kroppslig som sinnlig och att alla formerna anses viktiga, värda att 
bedömas. Det fria och jämlika förhållande mellan kunskapsformerna som anges hos forskarna 
fanns inte hos lärarna. 

Lärarnas syn på eleverna som personer var att de är olika och unika. Detta tycker jag inte 
alltid syns i deras undervisning och hantering av olika saker, men dessa perspektiv ifråga om 
kunskap, lärande och människor gör att eleverna behöver bedömas på flera olika sätt, vilket 
alla lärarna faktiskt gjorde. 
 
Enligt min mening var de intervjuade lärarna inte så bekanta med, eller vana vid, de teoretiska 
begreppen om kunskap. Jag anser att de ändå visade mycket god insikt och praktik i mycket 
av vad de berättade. Många svar präglades av praktiska aspekter på bedömning och det är 
svårt att urskilja en djupare förståelse eller mer ideologiska ståndpunkter. Det kan finnas 
många förklaringar till det. En kan vara så enkel som att jag berättade för respondenterna att 
uppsatsen skulle handla om bedömning. En annan kan ligga i lärarnas egen medvetenhet. Jag 
undrar om de har tänkt igenom begreppen på så vis att de har kopplats konkret till ämnenas 
innehåll och sammansättning, till exempel vad förtrogenhet innebär konkret och vad 
begreppen innebär ifråga om lärande/undervisning eller ifråga om bedömning? Jag tror att om 
en djupare förståelse av kunskap, lärande och skolans mål ska utvecklas, så kräver det att 
dessa begrepp får en innebörd för lärarna i den undervisning som de arbetar med. Vad står de 
för i mitt ämne och hur förhåller de sig till elevernas ålder och andra olikheter? Lärandet kan 
se annorlunda ut och bedömningen behöva anpassas, om en elev till exempel har mentala 
hinder eller språkliga svårigheter på grund av andra modersmål. Jag tror att lärare behöver 
verktyg för detta, men också egen djup kunskap som gör att de kan ta kloka beslut när de 
stöter på något nytt ”verktyg”. Det är en process som tar tid, att varje lärare ska tillägna sig 
den kunskapen, men de som ställt upp på mina intervjuer såg ut att vara en bit på väg. 

 
7.1.2 Vad används informationen från bedömningen till? 

Bedömningen har i huvudsak ett summativt och ett formativt syfte. Det summativa är att få 
underlag till att bestämma elevernas betyg och det formativa att få information om 
undervisningens effekt och måluppfyllelse. Lärarna planerar och genomför undervisningen 
utifrån en sammanlagd bedömning av alla elevers kunskaper och resultat. Några lärare ville ta 
reda på elevers individuella kunskapsnivå för att undervisningen skulle bli mer effektiv. 
Lärarna bedömer i viss mån elevernas utveckling över tid. 

Information från bedömningen av eleverna finns med vid elevernas utvecklingssamtal och 
när individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram formuleras. Lärares bedömning avgör 
när det finns behov av ett åtgärdsprogram. 

Bedömningen används också till att ge eleverna respons, men vad responsen innehåller 
och hur den ges varierar, både med situation och med lärare. Respons ges löpande med små 
kommentarer och samtal under lektionstid, som konstruktiv kritik i skriftlig form på skriftliga 
uppgifter, i mer eller mindre handledd självbedömning och i lite längre enskilda samtal. 
Responsen är individbaserad och används i viss mån för att kompensera brist på tid och 
anpassad undervisning. Överlag är syftet med respons av formativ karaktär, att hjälpa 
eleverna i deras lärande och utveckling. 
 
Några ansåg att det syns tidigt om en elev riskerar att inte få godkänt. Det handlar inte om att 
döma ut vissa elever och säga att de aldrig kommer att klara det, utan om att lärarna urskiljer 
de elever som verkligen har ”luckor” eller svårigheter så pass tidigt. 
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Lärarna var inte överens om betygs inverkan på eleverna, men flera ansåg att elever 
påverkas av det betyg de får och av att bli bedömda mot bestämda mål. Flera av lärarna 
verkade anse att betygen i ett längre perspektiv fostrar eleverna, då de måste förhålla sig till 
det och det är ett opartiskt omdöme på deras måluppfyllelse. Enskilda samtal kring 
betygssättningen underlättar för eleverna och gör situationen lugnare. De flesta lärarna ville 
ha betygssamtal med sina elever. En del av dem resonerade på detta sätt. I första hand hålls 
samtalen av omtanke och respekt för eleven, men det kan också handla om en slags 
självbevarelsedrift för att slippa diskussioner offentligt. Min erfarenhet är att karaktären på 
samtal kan variera rätt mycket, från att vara nära och personligt till att vara en monolog runt 
ett besked. 

Lärarna upplevde tidspress som gjorde att de arbetar mindre med respons än de skulle 
vilja och känner sig nöjda med. En lärare hann dock ge sina elever respons ”nästan hela 
tiden”. Läraren hade ungefär tjugo elever i sina klasser, medan flera andra hade lite drygt det 
antalet, så jag föreslog att det kunde vara orsaken. Eftersom jag inte känner till klasstorleken 
för alla lärarna kan jag inte säga mer om det. Däremot vet vi att personer är olika, till exempel 
ifråga om stresstålighet och simultankapacitet. En del har också lättare för att prata med 
eleverna på ett visst sätt. Man kan också fråga sig om den här läraren har så bra koll på sina 
elever som han eller hon själv tror? 

Problem som tidspress och av organisatorisk art, kan handla om att läraren måste lämna 
en grupp elever för att ägna hela sin uppmärksamhet åt någon eller några andra. Det 
problemet upplevde en lärare vid laborationer och flera av lärarna ifråga om enskilda samtal i 
eller utanför klassrummet. Då krävs det uppgifter som kan lösas säkert och självständigt, att 
eleverna kan arbeta självständigt eller att någon annan kan se efter och hjälpa dem. Jag fick 
intrycket att det ibland var en omöjlig situation att lösa, men är det inte också en fråga om 
prioritering? Att våga ställa vad kan man förlora mot vad kan man vinna? De flesta lärare 
känner nog till riskerna med att befinna sig i en laborationssal eller liknande. Jag tror, av både 
teoretiska skäl och erfarenhet, att sådana här samtal inverkar på relationen mellan lärare och 
elev och att det kan påverka klassrumsmiljön. Ett enskilt samtal där läraren verkligen bryr sig 
och lyssnar på eleven kan få denne att se annorlunda både på läraren och på sig själv. Därför 
kan kaoset under tiden vara värt att ta. 

Lärarna har ett ganska pragmatiskt förhållande till många problem, till exempel när det 
gäller undervisningens organisation. Lärarna bedömde undervisningens mål och effektivitet i 
förhållande till praktiska förutsättningar trots att de kunde känna det svårt och oetiskt. Flera 
lärare var tvungna att begränsa sitt engagemang för att orka med arbetet och för att kunna 
arbeta fokuserat. 
 
Lärarna försöker styra eleverna med hjälp av responsen, men de talar också om att ta hänsyn 
till elevernas funderingar och ha en dialog om dem. De anser att inlärningen kan vara ganska 
självgående, men förutsätter inte att det är så, utan stämmer av kunskaperna och samtalar med 
eleverna om både dem och prestationer. Detta speglar både behaviorism och sociokulturell 
teori. Lärarnas sätt att hantera information från bedömningen beror också på hur de ser på 
utveckling och inlärning. Några lärare talade om mognad och ansåg att personlig utveckling 
krävs för att en del förmågor ska visa sig. Det sätt som lärarna ser på och hanterar mognad är 
inte enhetligt, men de ser utveckling och inlärning som olika processer. Det som skiljer dem 
åt är snarare om eller hur de anser att dessa påverkar varandra. 

Det ansågs viktigt för elevernas lärande att de förstod bedömning, mål och betygen. Insikt 
om sig själv och det egna lärandet ansågs hjälpa inlärningen. Detta tillsammans med det 
praktiska genomförandet i form av anpassad respons, samtal och gemensamma diskussioner 
speglar ett kognitivt medvetande som lär genom social interaktion och meningsskapande. 
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I lärarnas tankar om samtal räknas eleven, mer eller mindre, som en unik individ som 
förtjänar respekt. Synen på kunskap är åt det konstruktivistiska/sociokulturella hållet. Liksom 
tidigare, blandas emellertid olika teorier i lärarnas agerande och medvetande. Jag har 
konstaterat att de stödjande och motiverande samtalen utgår ifrån ett sociokulturellt 
perspektiv i form av tro på språket och på att människans bild av omvärlden inte bara byggs 
genom direkta erfarenheter. De har till syfte att motverka att eleven går med negativa eller 
felaktiga bilder av omvärlden och sig själv. Här finns åter tanken att lärande behöver upplevas 
meningsfullt, men ifråga om utveckling finns tanken att den kan påverkas av interaktion 
mellan människor. 
 
Jag upplever att lärarnas medvetenhet ifråga om respons och vad som påverkar eleverna var 
liten, både om psykologiska aspekter på sig själva och eleverna, och om sitt eget handlande. 
Det fattas nämligen en del i det jag fått veta om lärarnas hanterande av respons. Varför är det 
viktigt? Jag har fått veta ”att” och ”hur” de gör, men inte så mycket om ”varför” utifrån 
människosyn. Vad som intresserade de intervjuade och den medvetenhet de visade i frågorna 
skiftade. Jag försökte bredda/vinkla in tankarna, men fick inte alltid något uttömmande svar. 
Det var ett svårt område att ringa in utan att styra uttalandena. Ibland känns det som om de 
inte hade gjort de reflektioner som behövdes för att kunna diskutera ämnet och ge mig svar. 
Det behöver inte bero på okunskap eller att de är omedvetna om processerna som sker. Det 
skulle också kunna vara att det till en del är så självklart att det inte behöver sägas i vanliga 
fall. Sådant är svårt att formulera och känns ofta dumt att uttala, men upplever jag att vi ofta 
tänker mer olika än vi tror i sådana invanda saker. I så fall behöver detta lyftas upp och bli 
synat. Det är också sådant som behöver lyftas fram för att utomstående ska förstå. 

 
7.1.3 Hur resulterar bedömningen i ett betyg? 

Tidigare har jag konstaterat att lärarna samlar underlag för bedömningen ifrån flera olika slags 
situationer där de tittar på olika förmågor och kunskapsformer. De flesta använder sig av 
dokumentation eller anteckningar på något sätt. En form är resultatet från skriftliga prov. Om 
bedömningen sker via kontinuerlig dokumentation, privata anteckningar eller om läraren bara 
har det ”i huvudet”, som en ”känsla”, varierar. 

Lärarna hade något olika syn på vad slutbetyget motsvarar. De flesta fokuserade på 
bedömningen under sista terminen i år 9, men tittade också ”bakåt” för att få en täckande bild 
av elevens kunskaper. Grundläggande utgångspunkt för bedömningen är att se positivt på 
elevernas prestationer. De försöker se alla uppnådda mål och låta dem stå för sig själva, 
oavsett visad okunskap. En del är särskilt noggranna både i sökande och i värdering ifall en 
elev riskerar att inte bli godkänd. Ouppnådda mål får också vara vad de är, men lärarna 
accepterade inte alltid att ett betyg nästan når till ett högre betygssteg utan att göra det. De är 
också noga med att underlaget ska motsvara elevens egna kunskaper och inte bygga på fusk. 
 
Metoden att ha bedömningen i huvudet ter sig något osäker. Ifall läraren har en känsla för 
bedömningen och betygen kan det vara ett tecken på en väl inarbetad bild av hur lärande sker 
och kunskap utvecklas i just det ämnet, men det behövs mycket erfarenhet för att förstå 
elevernas utveckling eftersom de alla är unikt sammansatta. Alternativt en klar uppfattning 
om målens konkreta skepnad tillsammans med god insikt i hur denna kunskap kan 
konstateras. Ett sätt att göra bedömningen mer säker kan vara att låta eleverna arbeta mer med 
självvärdering. Förutom att eleverna har nytta av det i både insikten och i att öva på att 
bedöma sig själva, innebär det att målen och bedömningen hålls mer aktuell även för läraren, 
men utan att bli betungande genom mycket antecknande eller strategier som bara är ett spel 
för gallerierna. 
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Lärarna själva känner och ställer krav på giltighet i det som ska vara betygsunderlag, men 
de söker validitet på olika sätt. För några av dem orsakade detta att de lätt fokuserade på prov 
för att få betygsunderlag. Jag tror de såg det som fördelar att bedömningen då inte bara är 
synlig för dem själva och att den finns kvar eftersom resultatet är dokumenterat. Det handlar 
alltså både om synlighet/tydlighet och om stöd för det egna minnet. Båda syftena är 
meningsfulla och jag anser att båda behövs i någon form: Det första för att ge eleverna 
möjlighet att själva välja och kunna vara trygga i prestation och bedömning, och det sista för 
att säkra validiteten. En lärare hade ett system där elevernas arbeten sparades med 
kommentarer i mappar. Trots systemet kände läraren oro. Det verkade som om 
bedömningslinjen föll bort emellanåt. Egentligen fanns det inte någon konsekvent och logisk 
strategi som sa hur och när bedömningen ska göras, noteras och vägas samman. Detta gällde 
för flera av lärarna. Flera av dem tyckte att bedömningen går bättre när de har mött eleven 
under flera år och alltså känner henne eller honom bättre. Jag tror att lärarnas olika 
bedömningsstrategier också beror på att de är olika som personer. En alternativ strategi för 
några av dem skulle kunna vara att använda bedömningsmatriser med stegvisa mål och 
beskrivningar av måluppfyllelsen. Då har de koll på målen, bedömningen hålls aktuell och 
kan göras mer löpande, men utan att de behöver skriva så mycket eller fundera över 
formuleringar om elevernas prestationer. 
 
En lärare sa något vagt att betygsunderlaget vägs samman enligt proportioner. Prov och förhör 
motsvarar cirka hälften av betyget, medan diskussioner och laborationer utgör den andra 
delen. Jag tycker inte att kriterier och proportioner kan fungera i samma system. Antingen har 
man visat kunskapen eller inte. Jag vet inte vad läraren hade för tanke med uppdelningen, 
men tror att det kan vara en strategi för att motivera eleverna till att anstränga sig i skolarbetet 
oavsett uppgift. Jag har erfarenhet av att elever har satt i system att strunta i en del av 
undervisningen och bara anstränga sig så mycket som behövs för att de ska bli godkända. Då 
de intervjuade lärarna verkar anstränga sig för att eleverna ska bli schysst och positivt 
bedömda oavsett beteende och prestationer, skulle detta kunna vara ett scenario som läraren 
har upplevt och vill undvika. När lärarna anser att elever som för en tid struntar i 
undervisningen eller presterar sämre ska ha lägre betyg, kan det bero på samma princip: att 
elever som ändå får bra betyg, kan tänkas bli dåliga föredömen och inspirera andra till samma 
sak. 

En förklaring till att lärarna bedömer ”bakåt”, tittar på prestationer tidigare, är av praktisk 
art. Ibland behandlas ett område bara en gång under skoltiden. De kursplanemål som rör det 
området bedöms denna enda gång. Då de intervjuade lärarna sade sig bedöma saker som 
eleverna gjort under år sju, innebär detta troligtvis att dessa områden inte återkommer mera. 
Jag fick intrycket att lärarna inte var riktigt ense om detta sätt att göra och bedöma. Min 
erfarenhet är att det är olika med olika lärare, skolor och ämnen. Det som gör mig upprörd i 
detta sammanhang är att jag har sett fall där bedömningen kommer som en överraskning för 
eleverna och där de inte får möjlighet att förbättra tidigare års dåliga resultat trots att de 
senare har både vilja och kapacitet till det. De har trott att betygen bara grundas på det som 
görs under de år som betygen ges och har presterat efter detta. Det är alltså viktigt att vara 
tydlig med vad som gäller för betygsättningen. Jag har också sett denna missuppfattning hos 
elever trots att läraren i förväg har förklarat sin bedömning, men tydlighet och 
kommunikation om bedömningen är vad som behövs. Jag skulle också vilja att eleverna alltid 
kan få en andra chans med mål som behandlas en gång, speciellt om det sker i år sju eller 
början av år åtta, då de oftast växer mycket som personer under de sista åren i grundskolan, 
men jag är rädd för att det är svårt att lösa i praktiken.  

Lärarna ansåg att betygen kan ge en del elever påtaglig stress, men också att de kan vara 
motiverande. Hur mycket betygen egentligen påverkar eleverna var inte lärarna överens om. 
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Flera ansåg att eleverna egentligen mår bra av att ”höra svart på vitt”, en opartisk bedömning, 
hur deras prestationer är. Några lärare kände sig trängda mellan oron över eleverna och 
uppdraget i betygsättningen. Oron verkar gälla hur eleven upplever situationen och hur det 
eventuellt påverkar hans eller hennes självbild. En lärare sa mer öppet vid ett tillfälle att 
elevernas personlighet kan påverka betygsättningen. I olika sammanhang har några lärare till 
sagt att de kompenserar elevers betyg (ett exempel finns i nästa stycke). Detta sker endast 
ifråga om gränsfall och vad jag förstod för ett fåtal elever. Skillnaden är i och för sig stor om 
det gäller några i varje klass eller över flera klasser. Jag håller också med den lärare som 
ansåg att ett snällt betyg skulle vara en björntjänst eftersom det avsäger eleven dennes behov 
av fortsatt hjälp. 
 
Lärandet är en process. Eleverna utvecklas under skoltiden och i denna process sker 
bedömning. Bedömning görs dock inte av denna process utan av det som sker i processen, 
delarna. Det som bedöms för att betygsättas – förmågor att hantera vissa situationer och 
problem – är till en del processer, men det är ändå kunnande som betygsätts. Så resonerar de 
intervjuade lärarna i stort och så anser jag att det borde vara. 

Bortsett från det motiverande i att en period av sämre prestationer riskerar att sänka 
betyget så måste väl ett sådant handlande utgå ifrån att svackan motsvarar en tillbakagång så 
att kunskaperna inte längre finns? Personligen tror jag att förmågor som utvecklas finns kvar 
även om de inte används speciellt mycket, till exempel olika slag av tänkande som sortering, 
generalisering och liknande. De flesta i vårt samhälle vet att mer faktaliknande kunskap 
behöver användas för att hållas i minnet. Det finns också människor som alltid har svårt att 
minnas trots ett väl utvecklat tänkande. Förmågorna är ibland ramverket som hanterar andra 
kunskaper och övas därför på andra sätt. Jag tror att det vore värt att fundera mer på hur 
kunskap värderas i förhållande till tid, vad intelligens och kompetens är och vad som ska stå i 
centrum för bedömningen? 

Jag frågade efter den konkreta sammanvägningen av bedömningen inför ett betygsbeslut: 
hur vägs bedömningen ”rent instrumentellt”? Det verkade vara en främmande formulering i 
deras resonemang. En viktig fråga är ju varför det var så? Svaren var inte alldeles 
oreflekterade, då de poängterade kriteriebedömningen så noga. Det var lite av ett försvar, ”jag 
gör som man ska” och kan bero på att debatten ibland har ifrågasatt just detta och varit ganska 
dömande. Tycker lärarna att det är självklart hur man arbetar med kriterierelaterad 
betygsättning? De flesta respondenterna har bara arbetat utifrån det här betygssystemet och är 
kanske mer ”hemma” i det sättet att tänka? Jag tror emellertid att de skulle vinna på att 
diskutera systemet och kunskapssynen mer eftersom de faktiskt inte resonerar likadant. 

 
7.1.4 Reflektioner kring resultatet 

Resultatet visar på en uppfattning att matematik och de naturorienterande ämnena har något 
olika karaktär och bedömningskultur. Detta bekräftas i litteratur och annan forskning. Just det 
att vissa ämnen och ämnesområden är sammanhängande och progressiva, medan andra inte är 
det, uppfattar jag som ett problem i bedömningen och i diskussionen om den. Jag tror att det 
ibland finns en språklig barriär, alltså missförstånd, mellan olika lärare och skolledare och 
andra utanför skolan. Begreppen i läroplanen är ju övergripande och inte konkretiserade, men 
står för ganska olika förmågor och kunskaper när de kopplas till de olika ämnena. Eftersom 
inte alla ämnen har samma uppbyggnad blir bedömningen och progressionen olika. Jag tror 
att det vore bra att lyfta fram ämnenas bedömning och klargöra deras skillnader. Då kanske 
diskussioner kring bedömning skulle bli lugnare och mer konstruktiva. 
 
I min analys har jag försökt se vilka perspektiv lärarna utgår ifrån (vilket visade sig vara 
flera), men eftersom lärarna inte har analyserats individuellt, går det inte att säga något om 
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mångfalden eller variationer i en enskild persons kunskaps- och människosyn. De teorier som 
jag använt i min analys räckte emellertid inte till att förklara lärarnas tankar i så stor 
utsträckning som jag hade väntat mig. En anledning är att de inte argumenterade så mycket 
för vad de gör. De kanske har jobbat så länge att de inte längre argumenterar utan bara gör? 
Oavsett orsaken, så visade inte lärarna vad jag anser vara tillräcklig medvetenhet och kunskap 
för att tolka och bemöta eleverna på bästa sätt. Det finns brister både i bedömningen av 
elevernas kunskaper och i bemötandet av dem som personer. Alla som arbetar med 
barn/ungdomar borde veta att de passerar olika stadier, att medvetet styrda handlingar är 
något som växer fram med mognad, ålder och förmodligen lärande, och att egen styrning 
kräver en del kognitiv och emotionell förmåga som inte finns hos yngre. Dessutom är deras 
medvetenhet om självbilder ganska liten. 

På lärarutbildningen och i läroplanens bakgrundsdokument rekommenderas att lärare 
använder flera teorier för tolkning i samma situation. De olika teorierna utgår ifrån olika 
perspektiv och ses som pusselbitar för att se helheten. Flera tolkningsmönster som kan ge 
idéer till kloka åtgärder och en relevant analys av deras effekt borde öka elevens chanser att 
lära sig saker. Detta är bra, men jag är rädd för att det i praktiken inte alltid används en sådan 
mångfald av tolkningar. Man är alltid lite blind för sina egna tankar, men jag tror att en 
medveten strävan efter bredd också kommer att ge ett sådant perspektiv. 
 
Det här arbetet har visat mig en annorlunda bild av lärarnas arbete med bedömning och 
betygsättning än den jag sett förut. Jag var rädd för att finna sådan brist på strategier och 
konsekvens som jag beskrev i inledningen, men detta var inte fallet. Jag har enbart pratat med 
lärare inom matematik och naturvetenskap, men de intryck jag fått av dem överensstämmer 
med intrycken från litteratur, media och annan forskning. Bilden som framträtt är till lärarnas 
fördel och mycket mer positiv än jag tänkte mig. Samtidigt visar den också på brister, en del 
just ifråga om strategier och konsekvent bedömning. Jag anser också att jag har fått förslag på 
verktyg som jag kan använda för bedömning och betygsättning. Jag hade gärna sett att det 
fanns enkla principer för alla situationer och att lärarna kunde uppvisa sträng konsekvens, 
men deras svårigheter får mig också att känna tillförsikt och tro på min egen förmåga. De 
brottas med en del av de frågor som jag själv bär på och visar i en del fall på bra lösningar. 
När de inte gör det är det en tröst att även ansedda och erfarna lärare kan ha svårigheter och 
”fel” för sig. 

 
7.2 Olika infallsvinklar 

Under arbetets gång har olika aspekter av bedömningen fångat mitt intresse. Jag väljer att 
diskutera de svar som uppsatsen gett utifrån två av dem. Det handlar om överensstämmelse 
med styrdokumenten och om likvärdighet i bedömningen av eleverna. Till sist finns ett 
stycke, som med utgångspunkt i den här uppsatsens olika delar sammanfattar vad jag anser att 
en lärare behöver kunna. 

 
7.2.1 Uppdraget i praktiken 

Det är inte alltid som de intervjuade lärarnas handlande eller resonemang stämmer överens 
med styrdokumenten. Ett exempel är att mål kompenseras mellan ämnen i betygsättningen. 
Eleven ska nå målen och det går inte att väga kunskaper mellan olika delar eller ämnen. När 
varje ämne får betyg så kan det vara flera som är i underkant av ett högre betyg, vilket ofta 
känns visset för eleven, men möjligheten finns ju att höja till nästa termin. Om kriterierna i ett 
ämne inte är uppfyllda så borde inte heller en sammanlagd bedömning kunna göra det. 
Blockbetyg har ju sin egen problematik, som kanske (om man är i det systemet) gör en blind 
för att de båda systemen inte får samma effekter, betygen får vad jag förstår lite olika 
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vägning. Om man inte har blockbetyg kan ju något betyg vara högre och något lägre utan att 
de påverkar varandra. I ett blockbetyg borde det kunna döljas flera betygshöjningar utan att 
det egentligen märks. Jag menar trots det att man kan vinna på att ta upp frågan till 
diskussion. De orsaker till kompensation som syntes i studien var att kunskaper inte skiljer sig 
så mycket mellan ämnena och att eleven ska må bra. Båda dessa aspekter motsades på andra 
håll i studien. Ifråga om eleven påverkas av bedömning och betygsättning ansågs samtal, 
tydlighet och återkommande kopplingar till betygssteg och kriterier kunna ta bort stress och 
oro. Om det är sant finns det ingen anledning att kompensera betygen mer? Den 
behörighetsgivande funktionen finns ju fortfarande kvar, men det var ingen som uttalat 
använde detta argument. 

Det var bara en av lärarna som erkände att elevers beteende skulle kunna påverka 
betygssättningen. Samtidigt var läraren medveten om sin svaghet, vilket borde minska risken. 
Jag vet inte ifall de andra upplevde samma sak eftersom de inte kommenterade det. De flesta 
visade medvetenhet om styrdokumentens innehåll och då alla talade om kriterier och olika 
kunskaper så vill jag gärna tro att de enbart utgår från detta vid betygsättningen. Flera lärare 
berättade att de kan ta hänsyn till hur elever uppfattar bedömningen, men detta kan vara två 
olika sätt att resonera. I det första fallet störs troligen läraren av eleverna, medan läraren i det 
andra visar omsorg och hänsyn. 
 
Flera av lärarna utgår från kursplanerna, men upplever att kriterierna är otydliga. Ibland 
använder lärarna kriterier som formulerats gemensamt på skolan eller som de själva skrivit. 
Huruvida de ”lokala” kriterierna – skolans eller lärarens formuleringar – verkligen 
överensstämmer med kursplanen och intentionerna i läroplan, vet jag inte utifrån min 
undersökning. Eventuellt har inte alla lärarna lokalt formulerade betygskriterier, trots att detta 
är föreskrivet. Några gav intryck av att sakna sådana. 

Resultatet visade på flera olika tolkningar av hur kriterierna ska användas. Är det rätt att 
bocka av kriterierna efter hand, är det rätt att se betygen som prognos, eller ska olika mål 
behandlas olika (till exempel kriterier för olika förmågor). Jag tycker inte att fastställda 
proportioner för betygsunderlaget stämmer överens med kriterier. Bedömningen borde 
konstatera att man antingen har visat kunnande eller inte. Men bedömningen är svår ibland, 
det har kanske läraren koll på? Tolkningsproblemen gäller också hur pass mycket och hur ofta 
eleven bör ha presterat av en viss nivå för att anses ha uppnått den. Liksom hur olika 
bedömningsformer ska användas. Min tolkning utifrån styrdokumenten och deras 
bakgrundstexter är att uttryckssättet inte spelar någon roll, så länge det inte står uttryckt i 
kriterierna. 

Enligt föreskrifterna ska lokala kriterier utformas (tillsammans med eleverna) för alla steg 
och för varje tillfälle betyg sätts inför slutbetyget. Varför detta inte görs och varför lärarna har 
så olika tolkningar av arbetet mot kriterierna är en fråga som jag inte har något bra svar på. De 
kanske inte är så insatta i reglerna? Jag har inte hört detta diskuteras särskilt mycket när jag 
besökt olika skolor. Det har kanske formulerats kriterier gemensamt mellan lärarna någon 
gång, men kriterierna har sedan blivit liggande och glömts bort. Det kräver rätt så mycket 
arbete och är nog något som gärna görs sällan. 
 
En del av lärarna hade svårt att förklara kunskapsnivåerna. Det är ett tecken på att de inte har 
full koll själva. I studien fick jag intrycket att dessa lärare, trots att de inte riktigt förstår, kan 
ha kunskap om systemet, sitt ämne och kunnandet som kriterierna beskriver. Denna brist på 
förståelse behöver utmanas. Konsekvenser av bristen, som togs upp av respondenterna, var att 
elever inte får möjlighet att utvecklas eller uppnå kraven för de högre betygen. Jag tycker att 
det också borde vara risk för att arbetet försvåras för läraren själv och att gemensamma 
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undervisningsprojekt hindras. Kommunikationsproblemen måste ju gälla överallt, men kanske 
olika mycket. 
 
De nationella proven ansågs vägledande av de intervjuade lärarna, men inte som en auktoritet 
ifråga om enskilda betyg. Det föreskrivna syftet är att lärarna ska ha det som vägledning för 
både sin undervisning och sin bedömning, ett stöd även i enskilda fall. 

 
7.2.2 Likvärdighet 

Likvärdighet är inte bara något som finns föreskrivet i läroplanerna, utan också en 
förutsättning för ett gemensamt betygssystem. Det berör både att alla elever i Sverige ska få 
en likvärdig utbildning och att eleverna ska få likvärdiga betyg. Hur gör man för att hålla sig 
objektiv, säkra validitet och likvärdighet i bedömningen? Möjligheten att tolka 
styrdokumenten olika gör att flera av lärarna inte tror att bedömningen är likvärdig. De, 
liksom jag, är rädda att detta påverkar elevernas skolarbete genom att det undergräver deras 
trygghet och förtroende. 
 
Studien visade att lärare tolkar betygssystemet och kursplanerna lite olika. Till exempel 
förekommer olika tolkningar om vad som är betygsunderlag och hur det ska vägas samman. 
Dessutom förekommer kompensation mellan ämnesbetyg. En del av detta strider mot 
föreskrifterna och motverkar därigenom likvärdiga betyg, men divergens i tolkningen av 
systemet och dess funktion får samma effekt. Till en del verkade variationen bottna i dålig 
förståelse av tankarna bakom styrdokumenten. Arbetet i Borås kommun (Wermeling, 2005) är 
ett exempel på att man medvetet kan förbättra detta. 

Ett annat problem är dokumentation av resultat och bedömning. Flera av de intervjuade 
tycktes sakna konsekventa strategier. En lärare berättade att det kan bli så rörigt vid 
laborationstillfällen att läraren inte lägger märke till, eller inte minns när elever gör något bra. 
Det är ett problem ifråga om validitet och likvärdighet ifall lektionerna ofta är så här och 
läraren inte kan stödja sig på något annat än sitt minne. Detsamma gäller för andra 
respondenter som höll bedömningen i huvudet. Då behövs andra bedömningsformer där 
dokumentationen är mer direkt. När eleverna bedöms direkt och skalan är synlig och konkret 
– kanske också stäms av under lektionen – ökar validiteten. 

Studien visade också på variationer i andra sammanhang där frågan om likvärdighet kan 
gälla en större del av elevernas utbildning. Det handlar om synen på mognad, ifall den väntas 
ut eller ”bearbetas”, vilket kan betyda mycket om problemet kvarstår en tid. Lärares arbete 
med respons och samtal kan också ge eleverna olika förutsättningar att lära och utvecklas. 
 
Utifrån intervjumaterialet och i litteratur (Korp, 2003) sades skolämnena vara olika i 
uppbyggnad, progression och bedömningskultur. Om vi vill studera likvärdighet för något 
eller några ämnen innebär det att bedömning i olika ämnen inte kan sammanfattas och sedan 
jämföras i klump, utan jämförelse måste ske med hänsyn till ämnenas karaktär. 

 
7.2.3 Viktiga delar i en lärares kompetens 

Ju mer jag funderar över bedömning, lärande och teorier för att förklara människan, så 
framstår det som mer komplext. Ibland blir det så överväldigande att jag inte tycker mig förstå 
någonting. Men det är komplext, och insikt stjälper inte även om det ibland känns så. I det här 
arbetet har jag tagit två olika perspektiv som utgångspunkt, synen på kunskap/lärande och 
synen på människan/människans medvetenhet. Det är så lätt i diskussion om skola, 
undervisning, bedömning och betyg att glömma det mänskliga perspektivet och bara utgå 
ifrån det som gäller kunskap, men oavsett hur vi gör, kommer människan att göra sig påmind 
när vi möter verkligheten – möter individer, bedömer dem och ska ge dem ett betyg. Då utgår 
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den som bedömer från den människosyn han eller hon har och det påverkar vad personen gör. 
Detta får konsekvenser för hur undervisningen bedrivs, hur eleverna och deras arbete tolkas 
och bemöts. I denna studie syntes något utav detta. Med utgångspunkt i studiens resultat har 
jag reflekterat över vad som bör ingå i lärares kompetens. Jag ser fyra områden där jag anser 
att lärare behöver ha goda kunskaper: 
 

� Om lärande – insikt i hur det går till, om skillnader och likheter mellan individer, om 
förutsättningar och i vad som påverkar lärandet och hur. 

 
� Om ämnet/vetenskapen – både i skolämnet och i ett större perspektiv eftersom båda 

förändras till karaktär och i förhållandet till samhället. God insikt gör att läraren kan 
anpassa eller vägra anpassa undervisningens innehåll efter förändringarna. God 
ämneskännedom gör att läraren kan bryta ner kunskapen relevant och hjälpa eleverna 
att tillägna sig den. 

 
� Om kunskap och bedömning – vad det innebär att kunna mycket, vad det motsvarar 

för kunskaper i ”mitt” ämne och hur man inom ämnet ser på olika kunskaper. Denna 
form av kunskap krävs för att bedöma en prestation och för att konstruera verktyg för 
bedömning: uppgifter och analyser som synliggör och bedömer rätt saker. Detta 
kunnande tangerar de båda andra eller kan ses som en blandning av dem, men denna 
överbryggande kunskap behöver var utvecklad för att lärare på ett bra sätt ska kunna 
bedöma både lärandets framåtskridande och dess motsvarighet på en betygsskala. 

 
� Om människor – insikt om utveckling, självbild, uttrycksförmåga och mänskliga 

behov. Kunskaper i utvecklingspsykologi/psykologi så att lärarna ser olika aspekter, 
förstår och kan kommunicera med sina elever bättre. 

 
Jag tror att lärare med dålig koll på vad kunskapsbegrepp syftar på eller härrör ifrån, riskerar 
att överge eller tappa kunskap och därför handla oprofessionellt eller bli okritiska mot nya 
direktiv, verktyg och metoder. Allmänheten, eller opinionsbildare, är ibland kritiska till 
lärares självständighet, eller rädda för dess möjliga konsekvenser. Samtidigt är den en 
nödvändighet just på grund av de konsekvenser som skulle kunna bli om inte lärare har 
grundläggande kunskaper för sitt yrke och låter sig styras av det som kanske självt säger sig 
vara klokt. 

 
7.3 Metoddiskussion 

Jag vill nedan kommentera och resonera runt några aspekter av undersökningens metod och 
det slutliga resultatet. Jag kommer då att knyta an till de principer och diskussioner kring 
reliabilitet och validitet som beskrivits i metodkapitlet. 
 
Metoden har varit att genom halvstrukturerade intervjuer försöka ta reda på erfarna lärares 
tankar om hur ett betyg beslutas och på vilka grunder det sker. Inför det praktiska 
genomförandet hade jag funderat mycket över hur samtalet kunde gestalta sig och vad som 
kunde påverka det. En viktig fråga var om respondenterna skulle berätta hur de verkligen 
tänkte och gjorde. Jag lyfter fram några erfarenheter nedan för att analysera frågan: 

Atmosfären blev ganska avspänd efterhand. Lärare är vana att ”prata på” själva och det 
gjorde mina respondenter ofta, vilket var syftet med valet av metod. Ibland tog inte samtalet 
den riktning eller gav den detaljrikedom som jag var ute efter, men det rådde en sådan 
atmosfär att jag kunde styra samtalen tills jag hade fått veta det jag ville. Denna 
målmedvetenhet tror jag bidrog till att de intervjuade kände sig trygga och kunde släppa den 
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första önskan att ”se igenom” mina frågor och att svara ”rätt”. Några undantag från detta finns 
och det är telefonintervjuerna.  

Under alla intervjuerna kände jag en press att inte uttala mig för konkret om 
undersökningens syfte. Jag trodde att lärarna i så fall skulle göra analysarbetet åt mig eller 
frestas att ”frisera” sina berättelser. I telefonintervjuerna saknade jag möjlighet att se och 
bemöta lärarnas kroppsspråk och de första spontana reaktionerna på mina kommentarer. En 
mening kunde bara bedömas efter rösten och sitt innehåll, vilket ju gällde både respondenten 
och mig. Detta ställde andra krav på exakthet när jag formulerade mina frågor. Dessa 
intervjuer blev därför både mer kärnfulla – korta och koncisa – men också ”fattiga”, eftersom 
det spontana berättandet blev begränsat. Problemet hade kanske kunnat kringgås genom att 
tydligare förklara intervjuns struktur och vilka befogenheter att avbryta, fråga och lägga ut 
tankar som jag önskade att respondenterna skulle ta. 

Under analysarbetet har jag ibland sett saker som det hade varit intressant att fråga mer 
konkret om, då det hade möjliggjort en djupare analys. Ett exempel är hur lärarna ser på och 
arbetar med kriterier. Ett annat exempel är hur de agerar om en elev missar en period/ett 
område i undervisningen och hur de hanterar ”deadlines”. Emellertid såg jag inte dessa 
detaljer förrän rätt sent i analysarbetet, då det dessutom gått en längre tid sedan intervjuerna 
gjordes och jag valde därför att inte kontakta mina respondenter igen. 

Hur en fråga var formulerad och framfördes kunde spela roll för svaret. Just ifråga om 
återkoppling till eleverna blev detta tydligt. Jag använde ordet ”respons” och ibland 
”feedback”. Ordvalet påverkade hur lärarna tolkade frågan. 
 
Enligt min bedömning är det redovisade intervjumaterialet tillförlitligt, så länge de inte tas för 
att motsvara hela tänkandet och agerandet hos lärarna. Det kan vara så, men det går inte att 
verifiera i detta arbete. Jag hoppas att de som ställt upp för mina intervjuer åtminstone ska 
finna att deras svar har tolkats så som de menade när de uttalade dem. Det är lätt att dra 
förhastade slutsatser, att i efterhand läsa mellan raderna i intervjusvaren, eller att engageras i 
materialet så att den teoretiska förankringen och objektiviteten försvinner. Tankar som dessa 
diskuterades i metodkapitlet och har funnits med under hela vägen. En konsekvens av detta 
var att jag vid presentationen och tolkningen av resultatet försökte använda de intervjuades 
ord och meningar ”direkt”, tolka bokstavligt med hänsyn till sammanhanget, och inte ta med 
allmänna intryck av skolan, undervisningen eller vad jag kanske gissar om personen utifrån 
intervjusituationen. 

 
En viktig fråga för att bestämma sig för en metod är den ekologiska validiteten som handlar 
om att fånga det kontextuellt bundna. Efter att ha skrivit uppsatsen ser jag ännu tydligare 
behovet av att observera lärare för att förstå de processer som bedömning och betygsättning 
är. Jag motiverade mitt val av metod främst som en begränsning av arbetets storlek, men 
under arbetet har jag fått ytterligare idéer om hur området kan undersökas. Jag tror att 
observationer bör ske över minst en termin, kanske flera år, om ämnet är betygsättning. Det 
kan vara så att läraren agerar utan att ha reflekterat över det och inte är medveten om sitt 
handlande eller sina tankar som styr det. En del av de frågor jag ställde i intervjuerna verkade 
nya eller ovana för några respondenter. ”När allt kommer omkring krävs […] ett medvetande 
om medvetandet, för att kunna diskutera det i en intervjusituation” (Marton & Booth, 2000, s. 
71). 

Ett exempel är frågan i intervjuguiden om hur lärarna använder de fyra kunskapsformerna 
i sin undervisning. Frågan rör undervisning och lärande mer än bedömning, men 
utgångspunkten i svaren ser ibland ut att vara bedömning. Förutom mindre medvetenhet i 
frågan, kan det bero på att uppsatsen sades handla om bedömning och de första frågorna riktar 
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in sig på detta. Lärarna var kanske inne på det spåret, eller på väg letande efter en röd tråd i 
frågorna. 

En annan tanke som jag hade i början av arbetet var att jämföra de faktiska betygen med 
resultat från de nationella proven och fråga hur lärarna tänkte runt det. Det genomfördes 
aldrig utan blev en fråga till lärarna under intervjuerna. Svaren från respondenterna har på 
grund av sin obekräftade tillförlitlighet endast använts som prov på lärares förhållande till 
nationella prov. Detta är en fråga som jag efterhand såg ett värde i att fördjupa, men som jag 
endast behandlat lätt här. Till exempel hur och varför en lärare väljer att sätta ett annat betyg. 

Observationer av lärare kombinerat med intervjuer av eller enkäter till elever, skulle också 
vara ett intressant komplement till min metod. Det kunde ge intressant information om 
bedömningens påverkan på elevernas självbild, genom att både deras röst och lärarnas röst 
hördes. En mer konkret fråga om vad som skiljer de olika betygsstegen åt skulle kunna vara 
ett sätt att nå djupare kännedom om vad lärarna söker och hur de värderar i sin bedömning. 
 
Har den här uppsatsen nått sitt syfte? Jag anser att jag har nått ett svar på de frågor jag utgått 
ifrån i uppsatsen. Det är inget generaliserbart resultat för alla lärare. Inte heller ger det en 
heltäckande bild, ens för de här lärarnas tankar. De tankar och bakomliggande värderingar 
som framkommit i detta arbete kan ses som en del av hela lärarkårens samlade 
förhållningssätt, men vi vet ingenting om hur vanligt förekommande de är, vad som finns mer 
eller hur komplex bilden är. Dessutom förändras både människors och samhällets värderingar. 
För det omedvetna agerandet i bedömning och betygsättning krävs observationer eller andra 
metoder, kanske djupare intervjuer av en mer kunnig person, till exempel en specialpedagog 
eller beteendevetare. I detta arbete är det tydligt att mina kunskaper i ämnet är betydligt 
mindre än de intervjuades, men utifrån de förutsättningar, begränsningar och krav som gäller 
för arbetet så anser jag att tillräcklig reliabilitet och validitet är nådd. 
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
Intervjun inleds med att jag presenterar mig själv och arbetet, så att de intervjuade säkert vet 
vad det handlar om. 
 
Inledande frågor: 

• Vad har du för utbildning? 
• Hur länge har du arbetat som lärare? (Vad för slags tjänster?) 
• Vilka ämnen sätter du betyg i? Hur länge har du gjort det? 
• Har du satt betyg efter både det gamla och det nya systemet? 
• Vad har du för underlag för bedömning/vad sätter du betyg på? 

 
Huvudfrågor: 

• Vilka kunskaper/förmågor tittar man efter? 
• Hur använder du de fyra f:en (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) i 

undervisningen? 
• Hur används bedömningen? 
• Hur bidrar de ”uppvisade” kunskaperna och förmågorna till betyget? 
• Fokuserar bedömningen på att ”bocka av” resultat eller är den diagnostisk? Eller 

används den till både och? 
• Rent instrumentellt, hur vägs och dokumenteras bedömningen för bestämning av 

betyget? 
• Vilken typ av respons får eleverna? När och av vilken typ i vilken situation? 
• Hur tror du att elever påverkas av feedback och att få betyg? 
• Hur sätts slutbetyget i åk 9 samman? 
• Jämföra faktiska betyg med Np-resultat och diskutera lärarens tankar runt. 
• Hur gör man om en elev inte fullt har nått målen för Godkänd? 
• Hur arbetar man, får alla elever chansen att nå ett högre betyg? Hur? 
• Hur ser man på/behandlar man ”gränsfall”, elever som ligger på gränsen mellan två 

betyg? 
• Hur tänker du runt likvärdighet och hur gör du för att uppnå likvärdighet? 
• Möjlighet att återkomma om någon speciell fundering/oklarhet uppkommit? 

 


