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Sammanfattning 

 

Efter att vi i flera olika sammanhang uppmärksammat att slöjdlärare tolkar läroplanens 

styrdokument olika och att det på grund av detta uppstår olikheter i betygsättningen ville vi 

undersöka och synliggöra dessa frågor. Syftet med vår studie var att belysa slöjdlärares 

uppfattningar kring likvärdigheten i betygsättningen samt synliggöra vad slöjdlärarna anser 

krävs för en större likvärdighet nationellt. Med hjälp av halvstrukturerade intervjufrågor 

genomförde vi en kvalitativ undersökning, där vi intervjuade ett mindre antal högstadielärare. 

Efter att ha bearbetat och analyserat materialet kunde vi utläsa att informanterna hade skilda 

åsikter och uppfattningar i många frågor, vilket bekräftar att styrdokumenten har stora 

tolkningsutrymmen. Både informanterna, Skolverket och andra instanser inser och är 

medvetna om att betygsättningen är en svår fråga och näst intill omöjlig att skapa likvärdighet 

kring. Några informanter uttryckte att möjligheten till öppen tolkning av styrdokumenten är 

positiv eftersom det lämnar utrymme till läraren själv, medan andra informanter önskade mer 

styrning för att göra den nationella likvärdigheten större. Vår undersökning visade att de flesta 

av våra informanter använder någon form av stödmaterial i sin betygsättning. Matriser 

användes av alla, men på olika sätt och skapade i olika format. Skolverkets stödmaterial 

användes i olika utsträckning, liksom sambedömning och elevexempel. Prov användes sällan. 

Kompetensutveckling i olika former är något som verkar vara olika utbrett hos olika 

huvudmän. Mer kompetensutveckling efterfrågas hos många lärare och ses som 

grundläggande för att den nationella likvärdigheten ska kunna öka. En ökad praxis efterfrågas, 

men var den ska skapas finns olika meningar kring. Lärarna är eniga om att styrning skulle 

öka den nationella likvärdigheten, men vad det skulle resultera i kring undervisningen för 

läraren respektive eleverna upplevs olika. Friheten och skapandet skulle eventuellt påverkas, 

men rättssäkerheten och likvärdigheten kring betygen skulle troligen öka. 
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1 Inledning 
 

I forumet Nationellt centrum för slöjdutbildning (www.facebook.com/search) på sociala 

medier har vi sett hur slöjdlärare tolkar kunskapskraven på olika sätt och gör olika 

bedömningar. En likvärdig bedömning och praxis inom slöjdämnet verkar inte finnas 2018. 

Vi själva arbetar som textilslöjdslärare och har upplevt hur vi och våra kollegor ibland tolkat 

och bedömt elevers prestationer på olika sätt. Slöjdlärarnas fria val av arbetsuppgifter för 

eleverna gör att bedömningsgrunderna aldrig kan bli de samma. Vi frågar oss om likvärdighet 

i betygsättningen kan uppstå när elever inte utför samma uppgifter samt ifall det finns andra 

faktorer som påverkar likvärdigheten.  

 

Betygen som eleverna i den svenska skolan får, har flera funktioner enligt Alli Klapp, 

filosofie doktor i pedagogik. Först och främst fungerar de som ett urvalsinstrument för att 

komma in på högre utbildning. Betygen ska även ge information till eleverna och deras 

vårdnadshavare om hur det går i skolan. De ska även fungera som motivation till ytterligare 

lärande (Klapp 2015:109). En annan aspekt är att betygen inte bara påverkar elevernas 

möjligheter till fortsatta studier utan även deras självbild och självkänsla menar Gudrun 

Erickson och Jan Gustafsson, båda professorer i pedagogik (2017:553). En likvärdig och 

rättvis utbildning och betygsättning är ytterst viktig för eleverna och finns reglerad i 

skollagen: “Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 

fritidshem oavsett var i landet den anordnas” (Skollagen 2010 kap 1, 9§). Det innebär att även 

betygsättningen ska vara likvärdig eftersom betygen är resultatet av utbildningen. Denna 

likvärdighet har betydelse för betygens legitimitet, elevernas rättssäkerhet och för hela 

utbildningssystemet (Klapp Lekholm 2010:22). 

 

I folkskolan, 1842-1962, var betygen absoluta, det vill säga helt kopplade till läroplanen. 

Betygsskalan var inledningsvis fyrgradig men från 1897 sjugradig (Stort A, litet a och så 

vidare). När övergången till grundskola genomfördes 1962 ändrades betygsystemet som då 

blev relativt. Bakgrunden till ändringen var att det gamla systemet upplevdes som orättvist 

eftersom det ansågs grunda sig på vad lärarna själva tyckte att eleverna skulle kunna. Därför 

skapades ett system där alla skulle bedömas efter samma mall och mått. Det nya 

högstabetyget 5 skulle ges till 7 procent av eleverna, 24 procent skulle ha det näst högsta 

betyget 4 och så vidare. Tanken med detta system var också att jämföra eleverna med 

varandra för att hitta de som var mest lämpade att fortsätta sina studier på gymnasiet. Men 

http://www.facebook.com/search
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redan från start förekom protester mot och missnöje med det relativa betygsystemet. Det fanns 

inga bestämda mål för vad varje enskild elev skulle kunna utan elevens kunskaper skulle ses i 

relation till de andra eleverna – i klassen, i skolan och i hela nationen. Det var knepigt för 

lärarna och skapade frustration i lärarkåren. Så småningom kom de relativa betygen även att 

upplevas som orättvisa. Bland annat för att en allt större andel av eleverna än tidigare ville 

komma in på gymnasiet, samtidigt som det fanns en press bland lärarna att sätta ”låga” betyg 

på en viss del av eleverna (Sveriges Radio, Vetandets värld, 2018).  

 

I läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) slopades procentsatserna men den femgradiga 1-5 

skalan behölls. Betygstillfällena minskades också kraftigt och eleverna fick endast betyg i åk 

8 och 9. På den politiska nivån diskuterades under en period en helt betygsfri skola. Senare 

under 1980- och början av 90-talet tilltog kritiken mot det relativa betygssystemet som bland 

annat upplevdes som ”teknokratiskt fulländat”. Det ansågs också orättvist (Vetandets värld, 

2018). 

 

1994 infördes, med den nya läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), i stället 

ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem med betygen IG, G, VG och MVG (Skolverket 

1994). Nu var det elevens prestation gentemot målen som skulle bedömas. Men även detta 

betygssystem fick kritik från starten. Från lärarhåll menades bland annat att likvärdigheten i 

betygsättningen minskade. Lpo 94 ansågs också som forskningsmässigt dåligt underbyggd. 

”Det var ett storskaligt experiment och vansinnigt egentligen” (Vetandets värld, 2018). 

Kritiken mot betygen som de utformats i Lpo 94 var stark. Lärarna tyckte det var svårt att 

skilja på de två olika måltyperna, mål att uppnå respektive mål att sträva efter, samtidigt som 

vägen till hur målen skulle nås inte var beskriven i läroplanen, vilket ledde till att 

undervisningen kom att variera ganska mycket, bland annat mellan olika skolor. 

 

2011 kom nästa läroplan för grundskolan (Lgr 11) och betygsskalan F-A infördes (Skolverket 

2011b). Det är ett decentraliserat system för betygsättning som ger lärarna stor frihet att 

bedriva sin undervisning efter egna önskemål. De kan också välja egna metoder för att 

bedöma eleverna (Klapp Lekholm 2010:22). Anders Jönsson, professor i didaktik, ser det 

dock svårt att nå likvärdighet i bedömningen i ett mål- och kunskapsrelaterat system, så länge 

kunskapsnivåerna inte är specificerade utan måste tolkas (2013:192). Kajsa Borg, doktor i 

pedagogik, var ämnesexpert och ansvarig för den ämnesgrupp som på uppdrag av Skolverket 

skrev texten till kursplanen och betygskriterierna för slöjd som kom 2011. På frågan om 
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betygsskalan F-A ger bättre förutsättningar för en mer likvärdig betygsättning svarade Borg: - 

Den är tydligare, så i bästa fall ja. Men jag tror fortfarande att det finns oklarheter och att 

tolkningsutrymmet är stort (Nordenlöw 2012:22).  

 

Likvärdigheten i slöjdens betygsättning anser vi är relevant och viktig att studera eftersom 

eleverna enligt lag har rätt till en likvärdig betygsättning i ämnet. Vi tror att det är mycket 

tveksamt att detta går att uppnå fullt ut med nuvarande kursplan, bland annat eftersom 

tolkningsutrymmet i styrdokumenten är för stort. Med kunskaper och erfarenheter från 

tidigare betygssystem och framförallt utifrån Lgr 11, är vår avsikt att studera hur slöjdlärarnas 

åsikter och erfarenheter skiljer sig åt och hur de reflekterar kring likvärdigheten i 

betygssystemet 2018. Vi vill undersöka vad slöjdlärarna har för uppfattningar i frågan, både 

kring likvärdigheten i betygsättningen som den ser ut 2018 och vad de uppfattar skulle kunna 

öka likvärdigheten och rättvisan. Vår studie kommer att baseras på kvalitativa intervjuer. 

Undersökningen är inte bara av intresse för oss, utan har ett allmänintresse eftersom 

likvärdigheten i betygsättningen berör elever, lärare och föräldrar över hela landet. Därför 

anser vi att vår undersökning har stor samhällsrelevans. 

 

Vi avgränsar oss till betygsättningen på grundskolans högstadium. De lärare vi avser att 

intervjua undervisar i båda slöjdarterna, för att få ett representativt säkrare underlag. För att få 

maximal spridning på vårt underlag, som är sex slöjdlärare, intervjuar vi endast en lärare från 

varje skola i två olika städer i Sverige. 

 

 

2 Syfte och frågeställningar 

 

Vårt syfte är att belysa slöjdlärares uppfattningar kring likvärdigheten i betygsättningen, i 

grundskolans högstadium, enligt Lgr 11. Vi vill synliggöra slöjdlärarnas uppfattningar/åsikter 

om vad de anser krävs för en mer likvärdig betygsättning nationellt. 

 

Hur uppfattar slöjdlärarna att likvärdigheten i den nuvarande betygsättningen fungerar? 

 

Hur uppfattar slöjdlärarna att olika bedömningshjälpmedel skulle kunna öka rättvisan och 

likvärdigheten i betygsättningen? (Exempelvis matriser, elevexempel, sambedömning, prov, 

fortbildning och så vidare.) 
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Hur anser slöjdlärarna att praxis för en nationellt likvärdig betygsättningen kan skapas och på 

vilken nivå? 

 

 

3 Tidigare forskning och teori 

Vi har funnit begränsat med forskning som behandlar ämnet utifrån vår aspekt, därför har vi 

skrivit om betygsättning som sådan och tematiserat detta avsnitt.  

 

3.1 Ett mål- och kunskapsinriktat betygsystem  

Jönsson (2013:192) belyser att nuvarande betygssystem, Lgr 11, är mål- och kunskapsinriktat, 

vilket innebär att elevernas arbetsprestationer och resultat värderas i relation till 

kunskapskraven för ämnet. Eftersom det i detta system inte finns specificerat hur många 

elever som ska ha ett visst betyg utan elevernas prestationer ska jämföras mot fasta 

kunskapskrav, kan alla elever få ett högt betyg (Jönsson 2013:192). Värderingen kan ske vid 

vissa tidpunkter eller som en summering vid kursens slut. Denna värderande och 

sammanfattande bedömning ligger sedan till grund för betygsättningen (Skolverket 2011a:8). 

Kenneth Nordgren, professor i didaktik, Christina Odenstad, filosofie licentiat i 

samhällsvetenskap och Johan Samuelsson, lektor i historiedidaktik, (2017:51) poängterar att 

lärarna ska betygsätta de enskilda elevernas arbetsprestationer. Elevernas flit, uppförande, 

närvaro med mera är faktorer som inte är betygsgrundande (Nordgren et al. 2017:51). 

 

Kursplanen i slöjd innehåller ämnets långsiktiga mål och centrala innehåll samt kompletteras 

med kunskapskrav. Kursplanen beskriver vad som är godtagbara kunskaper i årskurs 3 och 

vad som gäller för de olika betygen i årskurs 6 och 9. Det finns kunskapskrav för betygen E, 

C och A som visar hur elevernas kunskaper ska se ut på de olika nivåerna (Skolverket 

2011a:12). Varje kunskapskrav graderas genom olika värdeord/adverb skriver Christian 

Lundahl, professor i pedagogik. För lärarna blir det en utmaning att bedöma om eleverna 

exempelvis kan ge enkla, utvecklade eller välutvecklade omdömen, resonemang eller 

motiveringar. Här föreligger ett stort tolkningsutrymme (Lundahl 2014:94). Trots olika ämnen 

och olika stadier används snarlika begrepp i kunskapskraven. Varje lärare måste ha en 

uppfattning om vad de olika adverben betyder och hur de skiljer sig åt. De behöver till 

exempel ha en föreställning om hur utvecklat och välutvecklat ska särskilja sig. Lärarna bör 

genom sin undervisning ge eleverna möjlighet att utveckla detta (Nordgren et al. 2017:111). 

Det är viktigt för lärarna att ta hänsyn till att olika typer av kunskap krävs för olika 
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kunskapskrav. Läraren bör låta eleverna redovisa sina förmågor på olika sätt som svarar mot 

kunskapernas olika former (Lundahl 2014:96).  

 

I diskussionen kring lärarnas betygsättning är det viktigt att synliggöra att 

bedömningsmomentet endast är en del i en tolkningskedja (Jönsson et al. 2014:389). Linda 

Allal, professor emerita i utbildningspsykologi, Schweiz, (2013) i Jönsson et al. (2014:389) 

har skapat en modell som synliggör de olika stadierna, där den första delen handlar om att 

styrdokumenten ska tolkas, och att lärarna utifrån det ska lägga upp undervisningen och skapa 

elevuppgifterna. Det andra tolkningsledet är när elevernas arbeten sedan ska bedömas och 

betygsättas utifrån bedömningsanvisningar och kunskapskrav. Det sista ledet innebär att 

lärarna ska sammanställa elevernas prestationer och utifrån dem göra en bedömning och 

betygsättning.  

 

3.2 Olika vikt vid kunskapskraven 

Klapp (2015:126-127) menar att allt som står i kunskapskraven inte väger lika tungt i 

förhållande till betyget och att det är upp till läraren att avväga och bedöma det. Vissa delar av 

kunskapskraven har större central betydelse för ämnet än andra vilket medför att elever som 

uppfyller dessa kan få ett högre betyg än de som uppfyller lika många kunskapskrav av 

mindre central betydelse. Om läraren ser att endast en mindre del av kunskapskraven är 

uppfyllda, men gör bedömningen att dessa delar motsvarar till övervägande del eftersom de är 

centrala, har läraren rätt att sätta det högre betyget. Lärarens tolkning av syftet och det 

centrala innehållet får på så sätt betydelse för betygsättningen. Skolverket anger två frågor en 

lärare kan ställa sig för att avgöra vad till övervägande del innebär. “1. Hur omfattande delar 

av det överliggande kunskapskravet har eleven uppfyllt? 2. Hur betydelsefulla utifrån syfte 

och centralt innehåll är de delar som eleven har uppfyllt i det överliggande kunskapskravet?” 

(Skolverket 2016:12). Klapp anser att lärare som tolkar kunskapskraven bokstavligt, det vill 

säga att alla kunskapskrav väger lika tungt, är för strikta (Klapp 2015:126-127). 

 

3.3 Kvalitet i bedömningar - allsidighet, validitet och reliabilitet 

Lärare ska göra en allsidig bedömning av elevernas kunskaper enligt läroplanen anser 

Nordgren et al. (2017:53-54). Det innebär att de ska ta hänsyn till hela kursen. Ett betyg kan 

aldrig utgå från enskilda prov eller arbetsinsatser vid enstaka tillfällen. För att få allsidighet 

måste en bred bedömning göras vilket betyder att all tillgänglig information om eleven ska 

beaktas när betyget sätts.  
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Likvärdigheten i det nuvarande styrsystemet är enligt Skolverket den svåraste frågan eftersom 

lärarna ställs inför svåra tolkningsuppgifter (Nordgren et al. 2017:49). I pedagogisk 

verksamhet bygger alla resultat på tolkningar av verkligheten. Hänsyn måste då tas till 

tolkningens rimlighet och tillförlitlighet, det vill säga dess validitet och reliabilitet (Lundahl 

2014:24).  

 

En bedömning behöver vara giltig för sitt syfte, med andra ord behöver den vara valid. Det 

innebär att den på ett så bra sätt som möjligt fångar upp det som avses. Lärare som utvecklar 

olika former av bedömning ansvarar också för följderna, därför ställs stora krav på 

kvalitetsarbete genom hela processen. Erickson et al. (2017:573) hänvisar i sin bok till 

amerikanske Samuel J. Messicks tankar, filosofie doktor i psykologi. Messick, som arbetade 

för ETS (the Educational Testing Service), anser att det finns två huvudkategorier av risker 

som kan hota validiteten i pedagogiska bedömningar. Dels att för lite av det centrala och det 

avsedda finns med i bedömningen och dels att det mätbara görs till det mest viktiga och att 

det mer komplexa kommer i skymundan. Motsatsen kan också uppstå om bedömningen 

blandas med sådant som inte är giltigt och ligger utanför det avsedda (Erickson et al. 

2017:572-573). Det är inte bedömningsmomenten i sig som behöver hålla hög kvalitet utan 

lärarnas tolkningar och slutsatser av elevernas resultat. Att betygsättningen är öppen och 

transparant är väsentligt för att betygen ska kunna utvärderas och valideras och på så sätt ge 

rättvisa åt elevernas kunskaper och förmågor (Klapp Lekholm 2010:26-27). 

 

De instrument och procedurer som används vid pedagogisk bedömning måste vara 

tillförlitliga för att bedömningen ska kunna vara valid. Reliabilitet innebär att bedömningens 

resultat ska gå att lita på, att resultatet på ett korrekt sätt återspeglar individens faktiska 

förmåga. Mätfel och slumpinflytande måste minimeras i bedömningen (Erickson et al. 

2017:573). För att en bedömning ska ha maximal reliabilitet ska den leda till samma omdöme 

oavsett när eller var bedömningen sker och oavsett vem som bedömer. Men eftersom 

bedömning alltid innefattar tolkning är maximal reliabilitet i stort sätt omöjlig att uppnå 

(Skolverket 2011a:34). De tillfällen då eleverna får visa upp sina förmågor och kompetenser 

måste vara många och omfattande för att reliabilitet ska uppstå vid betygsättning. Ytterligare 

måste eleverna förstå instruktionerna som ges till olika uppgifter för att bedömningen ska bli 

reliabel. Det är speciellt viktigt vid handlingsbaserad bedömning (Erickson et al. 2017:574). 
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3.4 Tolkningsutrymme kontra likvärdighet 

När det mål- och kunskapsinriktade betygsystemet infördes hade myndigheterna stora 

förhoppningar om att lokalt tolkningsarbete och nationell likvärdighet skulle gå att förena. 

Efter hand har de infört olika medel för att försöka öka likvärdigheter, bland annat fler 

nationella prov, utbildningar samt anvisningar och riktlinjer som ska öka förståelsen för 

betygssystemet (Nordgren et al. 2017:54).  

 

Begreppet ”likvärdig bedömning”, enligt Skolverket (2004), avser att alla elever ska bedömas 

utifrån samma måttstock. I detta fall är det kunskapskraven i kursplanerna som elevernas 

prestationer ska bedömas utifrån. Jönsson (2013:191) ställer sig frågande till om vi får en 

likvärdig bedömning om alla lärare bedömer sina elevers prestationer utifrån kunskapskraven. 

Han anser att svårigheterna i att tolka kursplanerna är en viktig orsak till att likvärdighet inte 

kan uppstå.   

 

Tidigare forskning, genomförd av pedagogen Bengt Selghed i Nordgren et al. (2017:54-55), 

där han intervjuat 30 lärare, har visat att det finns en spänning mellan tolkningsutrymmet 

kontra nationell likvärdighet vid betygsättning. Ju större utrymme det finns för lärarnas egna 

tolkningar, desto större är risken att likvärdigheten försvinner. Om däremot 

tolkningsutrymmet krymper eller försvinner försvagas lärarnas professionalitet och elevernas 

inflytande. En förklaring till att det finns brister i likvärdighet är att lärare och skolledning 

inte fått tillräcklig utbildning menar Selghed. Han anser också att lärarnas uppfattningar om 

vad som ska bedömas är för olika och att det inte går att förena tolkningsutrymme med 

likvärdighet och rättvisa. Selghed riktar kritik mot betygssystemets konstruktion eftersom det 

inte ger likvärdiga betyg för urval till högre utbildningar (Nordgren et al. 2017:54-55).  

 

En ytterligare förklaring till bristen på likvärdighet är att betyg ibland sätts på andra grunder 

än det kursplanen egentligen initierar. Lärares olika tolkningar skiljer sig åt och skapar ett 

innehåll i ämnet som inte är likvärdigt på alla skolor. Att lärare gör skilda bedömningar blir 

då ofrånkomligt. Ibland kanske det inte ens är kunskapsmålen i nuvarande kursplan som 

ligger till grund för undervisningen (Nordgren et al. 2017:58). 

 

Pehr Måhl, expert inom betyg samt tidigare kvalitetsgranskare av betygsättning på 

Skolinspektionen, uttrycker i en intervju i tidningen Uttryck att det finns olika vägar att gå för 

att komma till rätta med problemet med att lärarna gör olika tolkningar, och på så sätt öka 
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likvärdigheten i betygsättningen. Han menar att det krävs bedömningsanvisningar som är 

tydligt utformade och konkretiseringar av kunskapskraven. Ytterligare behöver lärarna bättre 

utbildning och fortbildning i betygsättning. Måhl anser även att lärarna behöver få bättre 

uppbackning av rektorerna samt få mer tid för sambedömning. De behöver tid att träffas och 

dela exempel på bedömningar (Ignerus 2017:19).  

 

3.5 Olika hjälpmedel vid betygsättning 

 

3.5.1 Skolverkets stödmaterial 

Till stöd för lärarna vid betygsättningen finns föreskrifter och allmänna råd som getts ut av 

skolmyndigheterna (Nordgren et al. 2017:50). Följande material kring bedömning och 

betygsättning finns att tillgå på Skolverkets hemsida 2018: 

 

Allmänna råd om betyg och betygsättning, 2018 

De allmänna råden om betyg och betygsättning är rekommendationer till lärare, rektorer och 

huvudmän för hur de kan arbeta med betygsättningen för att den ska bli så likvärdig och 

rättvis som möjligt. För att betygsättningen ska vara rättssäker för eleverna måste den vara 

grundad i vetenskapen samt vila på beprövad erfarenhet (Skolverket, www.skolverket.se/ 

publikationer?id=4000). 

 

Bedömningsstöd i årskurs 9, Slöjd, 2018 

Bedömningsstödet i slöjd förtydligar och ger exempel för både lärare och elever vad som ska 

vägas in i bedömningen och även hur bedömningen ska ske. Stödet innehåller matriser med 

exempel på elevprestationer som uppfyller betygsnivåerna E, C och A. För att förtydliga detta 

finns en film som åskådliggör hur lärare och elever resonerar kring prestationerna. Exemplen 

är framtagna för att ge inspiration till bedömningsarbete i olika skolor, bland olika lärare och i 

olika undervisningsgrupper. Syftet med bedömningsstöden är att öka en likvärdig 

betygssättning i slöjd (Skolverket, https://bp.skolverket.se/delegate/download/view?question 

Guid).  

 

 

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd, 2017 

Kommentarmaterialet, som tas fram till varje kursplan, riktar sig till lärare och rektorer för att 

ge dem större förståelse för bakomliggande ställningstaganden till kursplanens texter. 

http://www.skolverket.se/%20publikationer?id=4000
http://www.skolverket.se/%20publikationer?id=4000
https://bp.skolverket.se/delegate/download/view?question%20Guid).%20
https://bp.skolverket.se/delegate/download/view?question%20Guid).%20
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Materialet beskriver hur kunskapskraven är konstruerade och hur det centrala innehållet 

utvecklas över årskurserna (Skolverket, www.skolverket.se/publikationer?id=3845). 

 

Skolverkets webbkurs i betyg och bedömning, ingår i Skolverkets nationella 

skolutvecklingsprogram, 2018 

Webbkursen, som bygger på forskningsartiklar, filmer, frågor att reflektera över och praktiska 

uppgifter, ger möjlighet till fördjupade kunskaper om betygssättning utifrån olika perspektiv, 

ett praktiskt, ett forskningsbaserat och utifrån regelverket. Kursen tar ca 15 timmar att 

genomföra och rekommenderas att genomföras ihop med kollegor (Skolverket, 

www.skolverket.se/skolutveckling/nationella-skolutvecklingsprogram#hProgramBedomning 

ochbetyg). 

 

3.5.2 Matris - ett alternativt bedömningsmaterial 

I och med den nya läroplanen, Lgr 11, har bedömningsarbetet blivit en del i lärandet. Många 

gånger är bedömningen framåtsyftande. Därför är det viktigt att synliggöra, bland annat 

lärandemål och bedömningsgrunder för eleverna. Madeleine Elgenberg, lärare i bild och 

textilslöjd, skriver i sin examensuppsats att bedömningsmatrisen kan fungera bra som ett 

redskap i detta arbete (Elgenberg 2013:10). Med en matris blir det lättare för eleverna att få en 

förståelse för den framåtsyftande, formativa bedömningen. En matris kan också vara ett 

hjälpmedel för lärare när bedömning och betygsättning ska göras. Jönsson & Gunilla Svingby, 

professor i pedagogik, (2007) i Thornberg (2014:7) anser att genom att använda sig av till 

exempel en bedömningsmatris som stöd vid bedömning, kan den tydliggöra för läraren vad 

som ska fokuseras på och därför kan reliabiliteten vid bedömningstillfället öka (Thornberg 

2014:7). 

 

Den nationella utvärderingen i slöjd 2015 visade att 80% av eleverna har en slöjdlärare som 

använder någon form av matris för bedömning. Hur eller av vem matriserna är framtagna 

framkommer dock inte. Matriser i slöjd kan vara utformade lokalt, centralt eller nationellt 

men det förekommer också att företag tar fram och säljer matriser. Viktigt är att matriserna 

ökar förståelsen för de nationella kunskapskraven, inte ersätter dem (Skolverket 2015:147). 

En risk med matriser är att de kan bryta ner styrdokumentens formuleringar i för små delar. 

Om sedan varje del analyseras, granskas och bedöms enskilt är det risk för fragmentering 

(Erickson et al. 2017:568).  

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3845
http://www.skolverket.se/skolutveckling/nationella-skolutvecklingsprogram#hProgramBedomning ochbetyg
http://www.skolverket.se/skolutveckling/nationella-skolutvecklingsprogram#hProgramBedomning ochbetyg
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3.5.3 Sambedömning som hjälp vid betygsättning 

Att lärare tillsammans diskuterar och genomför sambedömning, har under senare tid förts 

fram som en metod för att få mer likvärdighet i lärarnas bedömnings- och 

betygsättningsarbete. Flera kommuner i Sverige har satsat på olika former av sambedömning. 

Likvärdighetstanken har inte stått i fokus, utan kommunerna har sett att lärarnas praktik inom 

området har gett större bedömningskompetens vad gäller formativ bedömning (Jönsson et al. 

2014:386). 

 

I skolinspektionens tillsynsrapport 2013, framgår enligt Pia Thornberg, universitetsadjunkt i 

matematik vid avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik, (2014:5) att 

sambedömning kan ge större samstämmighet och samsyn rörande bedömning och 

betygsättning. Slutsatserna har sin grund bland annat i lärarintervjuer på granskade skolor där 

lärarna på skolor som arbetar med sambedömning, upplever att de känner sig tryggare i sitt 

bedömningsarbete kring elevernas kunskaper. Däremot uppger de lärare som arbetar på skolor 

där sambedömning inte används i större utsträckning, att de inte känner sig lika trygga. De 

lärare som arbetar med sambedömning uppger också att deras bedömarkompetens ökat till 

följd av samtalen kring sambedömning. 

 

I Thornbergs (2014) studie framkom det att lärares tolkning och samsyn av styrdokumenten 

kan öka genom sambedömning, och därigenom kan även deras kompetens öka kring 

bedömning och själva undervisningen. Genom att lärare diskuterar elevprestationer, och 

synliggör sina bedömningar av dem, skapas även samsyn kring styrdokumenten (Thornberg 

2014:32). Med kontinuerlig verksamhet kan sambedömning, som till exempel innefattar 

bedömning av elevprestationer i olika stadier och tolkning av styrdokument, ge lärarna 

bedömningspraktik. Detta ger förutsättningar för god vidareutveckling (Jönsson et al. 

2014:398). 

 

En liten fara kring sambedömning är dock att lärare med olika auktoritet och erfarenhet kan 

eller får möjlighet att bidra i olika utsträckning. Lärare tar eller ges inte lika stort utrymme 

vilket kan ge som effekt att åsikter, erfarenheter och kunskaper inkluderas i olika omfattning 

(Thornberg 2014:36). 

 

 

 

https://www.hkr.se/sektion/Avdelningen%20f%C3%B6r%20matematik-%20och%20naturvetenskapernas%20didaktik
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3.5.4 Elevexempel som hjälp vid betygsättning 

Elevexempel är både lätta att ta fram och en lätt teknik att behärska menar Lundahl (2014:98). 

Äldre elevers produkter kan användas eller så kan läraren själv göra illustrationer av vad som 

förväntas. Läraren kan också bygga upp en databas, av bilder på arbeten med olika betyg, som 

utökas för varje år. Det viktiga är att arbetena visar olika kvaliteter. Genom detta blir mål och 

kunskapskrav tydligare för både elever och lärare. Lärare ser tydligare vilka kvaliteter de 

själva uppmuntrar och varför.  

 

Att arbeta med elevexempel blir ett sätt att kunna illustrera hur olika kunskapskrav ser ut i 

verkligheten. Genom att till bilderna skriva in dels hur eleverna motiverat och beskrivit sitt 

arbete och dels betygsättande lärares tydliga motivering till ett visst betyg, görs exemplen mer 

användbara. Om sedan olika lärare tar del av varandras exempel får de en större förståelse för 

hur andra lärare bedömer (Lundahl 2014:98-102). När lärare på en skola gemensamt 

diskuterar konkretiseringen i elevexempel blir bedömningen på skolan mer ämnesvalid och 

likvärdig. Lärarna kan då utgå från samma bedömningsgrunder vilket underlättar varje enskild 

lärares arbete (Skolverket 2011a:28). 

 

3.5.5 Prov inom slöjd - möjligt eller omöjligt 

Den nationella utvärderingen av slöjd i grundskolan 2015 visar att prov i slöjd sällan 

förkommer. Argument för prov bland slöjdlärarna, enligt utvärderingen, är att det skulle öka 

likvärdigheten och även öka ämnets status. Motargumenten är att det skulle vara svårt att 

bedöma elevernas arbetsprocesser genom skriftliga prov. Tre fjärdedelar av både elever och 

lärare i slöjd uppgav att de aldrig eller sällan har prov i slöjd. Ett prov skulle även kunna vara 

praktiskt inriktat, men frågan är vad det skulle tillföra utöver det eleverna visar i slöjdsalen 

under ordinarie arbete (Skolverket 2015:132).  

 

3.5.6 Kompetensutveckling inom bedömning och betygsättning 

Enligt skollagen (2010, kapitel 2, 34§), ska huvudmannen se till att lärarna vid de skolenheter 

huvudmannen ansvarar för, ges möjligheter till kompetensutveckling och att lärarna har 

nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller. Dessutom har rektorerna lokalt ansvar för att 

lärarna får rätt kompetensutveckling för att klara av betygsättningen (Nordgren et al. 

2017:50). 
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Skolverket har skapat ett kompetensutvecklingsmaterial 2017, som finns publicerat på 

Skolverkets ”Bedömningsportalen”. Materialet är en förlängning av de tidigare utgivna 

bedömningsstöden i slöjd för årskurs 6 och 9. Materialet är tänkt att fungera som en 

kompetensutveckling för de som arbetar som lärare i slöjd och vill fördjupa sin förståelse 

inom bedömning och betygsättning. Materialet används mest fördelaktigt i en grupp om flera 

slöjdlärare, förslagsvis 4-10 stycken. Det kan vara en styrka om lärare kommer från olika 

skolor och tar med sig olika erfarenheter in i arbetet. Kompetensutvecklingen är indelad i sex 

teman och varje tema ska behandlas vid två tillfällen. Varje tillfälle tar ca 2-3 timmar. 

Sammantaget bör kompetensutvecklingen ges omkring 40 timmar utspritt på minst en termin, 

men gärna ett helt läsår (Skolverket, https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrslo01_4-

6/enskilda-uppgifter) 

 

3.6 Praxis för betygsättningen i slöjd 

Klapp (2015:118-119) påpekar att Skolverket var tydliga med att de inte kunde precisera 

kunskapskraven i nuvarande betygssystem så mycket att likvärdighet i betygsättningen kan 

uppstå. I stället skulle likvärdighet skapas genom att lärare samtalar med varandra. Klapp 

menar också att det nuvarande betygsystemet inte skapades med första syfte att vara ett 

urvalsinstrument.  

 

I en intervju med Borg, som medverkade till att ta fram den nya kursplanen för slöjd, säger 

hon att arbetet med att utveckla en praxis måste komma från lärarna. Lärarna själva måste 

komma fram till sätt att hitta rätt betygsnivåer. Detta genom att gemensamt diskutera med 

kollegor. Lärarna bör inte be någon från Skolverket eftersom de inte har några experter i 

saken. Hon ser en risk att likvärdigheten trots allt inte blir densamma. Något som hon kallar 

”systemfel”, att en lärare eller skola, bedömer på annat sätt än en annan lärare eller skola och 

att kommunikationen mellan lärare och skolor är mycket viktigt för att skapa en praxis. Hon 

tror också att det efter en tid kommer att utvecklas kunskaper och erfarenheter som gör att 

lärare blir säkrare i betygsättningen (Nordenlöw, 2012:22). 

 

Thornberg skriver att lärares ökade samsyn på enskilda skolor, med mer gemensam tolkning 

av styrdokumenten och tolkning och värdering av elevers prestationer, inte ger någon 

påverkan på den nationella likvärdigheten i betygsättningen. Ett lyckat exempel där 

likvärdighet skapats på fler nivåer är i Queensland, Australien. Där har skapats ett väl utbyggt 

system där personer blivit utbildade i att leda sambedömning både på lokal, regional och 

https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrslo01_4-6/enskilda-uppgifter
https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrslo01_4-6/enskilda-uppgifter
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nationell nivå. Det är Queensland Studies Authority, QSA som organiserar och leder det 

arbetet. I Sverige finns, i dagslägen 2018, inte den form av struktur som krävs för att ett 

sådant samarbete ska kunna genomföras (Thornberg 2014:36). 

 

 

4 Metod och material 

  

4.1 Undersökningsmetod, metodansats och insamlingsmetod 

Eftersom vi ville undersöka hur slöjdlärare uppfattar betygsättningens likvärdighet nationellt, 

och vad som, enligt slöjdlärarna, eventuellt skulle kunna vara till stöd för en mer likvärdig 

betygsättning, valde vi att göra intervjuer med sex slöjdlärare. Vi valde att genomföra 

kvalitativa intervjuer för att få reda på informanternas uppfattningar i frågan. Kvalitativa 

forskningsmetoder har under de senaste decennierna blivit något av en standard inom många 

discipliner, inte minst pedagogiken. I bakgrunden finns det som Klaus Nielsen, professor i 

pedagogisk psykologi, Danmark, (2008) kallar en kvalitativ inställning och som kortfattat 

innebär att fenomen bör förstås innan de förklaras, beskrivas innan de teoretiseras och 

betraktas som konkreta kvaliteter snarare än abstrakta (Kvale et al. 2014:28). Steinar Kvale 

och Svend Brinkmann, professor i pedagogisk psykologi respektive psykologi, Danmark, 

uttrycker det enligt följande: ”Den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett 

priviligierat tillträde till människors upplevelse av den levda världen” (Kvale et al. 2014:46). 

 

Vi valde en fenomenografisk metodansats eftersom vår avsikt var att undersöka slöjdlärarnas 

uppfattningar kring ett visst fenomen, i det här fallet deras uppfattningar kring likvärdigheten 

i betygsättningen. Enligt Michael Uljens, professor i pedagogik, (1989:10) utgår 

fenomenografin ifrån att olika människor uppfattar omvärlden på olika sätt. Det som 

analyseras är människors uppfattningar av olika fenomen vilket innebär en analys av vad 

fenomenet betyder för individen. Lars Ove Dahlgren, professor i pedagogik och Kristina 

Johansson, lektor i internationell migration och etniska relationer, (2015:162,166) förklarar att 

det som ska uppmärksammas i fenomenografin är den variation som finns mellan människors 

olika uppfattningar kring ett fenomen, snarare än likheterna. Uljens (1989:14) belyser att 

tanken i fenomenografi är att verkligheten skapas genom mänskligt uppfattande av den och 

därför är det inte intressant om uppfattningarna är sanna eller falska.  
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I enlighet med vår fenomenografiska ansats valde vi halvstrukturerade intervjufrågor där vi 

under intervjuerna hade möjlighet att ställa följdfrågor och diskutera med informanterna för 

att förstå deras uppfattningar. I bilaga 2 finns intervjufrågorna. En sådan intervju har enligt 

Kvale et al. (2014:45) karaktären av ett vanligt samtal men är styrd av de teman och frågor 

som vi som undersökare formulerat. Den ska ge intervjupersonens tolkningar av hur hen 

upplever olika fenomen. Formatet har fokus på det deskriptiva, som framhåller nyanser och 

mångfald i intervjupersonens beskrivningar – snarare än att komma fram till ett bestämt svar. 

Karakteristiskt för den halvstrukturerade livsvärldsintervjun är att den ger utrymme för 

intervjupersonen att rannsaka sig själv under intervjuns gång, inse nya sammanhang och 

kanske till och med ändra vissa uppfattningar (Kvale et al. 2014:45,47-48). Vi tror att 

möjligheter för sådana öppningar kan vara värdefulla när intervjupersoner ska resonera om 

sådant som de kanske inte själva tidigare aktivt tänkt på. Vi tilltalas även av den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuns empatiska karaktär, som vi tror gagnar vårt syfte – att 

tillsammans med intervjupersonerna skapa ny kunskap gällande vår fråga om vad som krävs 

för en nationellt mer likvärdig betygsättning i slöjdämnet. 

 

4.2 Material och urval    

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med ett mindre antal behöriga slöjdlärare, för att 

få reda på hur informanterna ser på frågan. En geografisk avgränsning blev nödvändig att 

göra. Eftersom vi är bosatta på två olika orter blev det naturligt att genomföra intervjuer där, 

hälften av intervjuerna i varje stad. För att få en större spridning på representationen 

intervjuades lärare från sex olika skolor, då lärarna på en skola kan vara samspelta kring 

betygsättningen. Eftersom det till störst del är högstadielärare som betygsätter och vår studie 

handlar om likvärdig betygsättning, intervjuade vi lärare på högstadiet. Vi valde lärare inom 

båda slöjdinriktningarna, detta för att vi ville ha hela slöjdämnet representerat. Hälften av 

lärarna arbetade inom textilslöjd och hälften inom trä- och metallslöjd. Lärarnas verksamma 

år i yrket skilde sig åt, från 3 till 37 år, vilket gav en stor bredd på erfarenheter och kunskaper. 

Flertalet lärare hade arbetat med tidigare betygssystem medan några lärare var utbildade inom 

Lgr 11. I bilaga 1 finns en mer specifik beskrivning av respektive slöjdlärare. 

 

4.3 Tillvägagångssätt och etiska överväganden 

Vi intervjuade tre slöjdlärare var. Hälften av de intervjuade lärarna arbetade som lärare i trä- 

och metallslöjd och hälften arbetade som lärare i textilslöjd. Intervjuerna genomfördes på 

varje slöjdlärares respektive skola, antingen i slöjdsalen eller i nära anslutning till den där 
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informanterna kände sig hemma och trygga. Vid intervjuerna var vi noga med att sitta avskilt 

så att svaren skulle förbli konfidentiella.  

 

Eftersom en kvalitativ forskningsintervju ställer vissa etiska krav behövde vi förhålla oss till 

dem. De fyra grundkraven som är uppsatta av Vetenskapsrådet är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialkravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

www.codex.vr.se). Informationskravet uppfylldes genom att vi informerade våra tilltänkta 

informanter om syftet med vår undersökning när vi kontaktade dem. Vi var tydliga med att 

förklara att intervjuerna var helt frivilliga och de fick lämna sitt samtycke till att medverka. 

Några av de tilltänkta informanterna tackade också nej av olika anledningar. Informanterna 

fick också lämna sitt samtycke till att intervjuerna spelades in. Konfidentialkravet innebär att 

personer som deltar i undersökningen ges konfidentialitet, det vill säga anonymitet. I samband 

med intervjuerna informerade vi om att informanterna skulle förbli helt anonym, varken 

namn, skola eller ort skulle skrivas ut. Det sista, nyttjandekravet, uppfyllde vi genom att vi 

informerade om att intervjuerna skulle användas endast i detta forskningssyfte, det vill säga 

endast publiceras i denna uppsats, och att vi skulle vara noga med att ingen utomstående kom 

över den insamlade informationen. Detta säkerställde vi genom att inga person- eller 

skolnamn nämndes på inspelningarna eller det transkriberade materialet.  

 

Under intervjuerna försökte vi ha ett reflexivt förhållningssätt där vi var öppna för att hitta 

många olika svar på våra frågor och inte lägga någon egen värdering i de uppfattningar vi fick 

ta del av. Vi försökte även att inte fastna i tidigare informanters svar. För att undvika 

missförstånd och egna tolkningar i möjligaste mån spelades intervjuerna in så att vi i 

efterhand kunde gå tillbaka och lyssna flera gånger. Vi hade även möjlighet att kontakta 

informanterna igen om något skulle behöva förtydligas. Intervjuerna transkriberades varefter 

de genomfördes. På så sätt hoppas vi ha kunnat öka tillförlitligheten i vår undersökning enligt 

Jörgen Dimenäs, universitetslektor i naturvetenskap, (2007:231-232) metod. 

 

4.4 Metodanalys 

Enligt Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015:167-171), professorer i pedagogik, kan en 

fenomenografisk analys genomföras i följande sju steg: 1. att bekanta sig med materialet, 2. 

kondensation, 3. jämförelse, 4. gruppering, 5. artikulera kategorierna, 6. namnge kategorierna 

och slutligen 7. kontrastiv fas. Efter att ha transkriberat intervjuerna läste vi igenom dem 

många gånger för att bekanta oss med materialet och för att få förståelse för fenomenet. Vi 

http://www.codex.vr.se/
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försökte finna den mest betydelsefulla informationen samt viktiga uttalanden och ordna i olika 

stycken/passager för att överblicken skulle bli större. Nästa steg var att börja jämföra de olika 

passagerna. Vilka informanter hade sagt vad? Vi sökte variationer, både skillnader och 

likheter, i vårt insamlade material varefter vi gjorde en indelning i olika grupper. Genom att 

jämföra våra grupperingar med vårt syfte, våra frågeställningar och tidigare forskning och 

teori kunde vi finna olika kategorier som var representativa för vårt insamlade material och 

sedan namnge dem. Slutligen granskade vi alla kategorier och jämförde dem med varandra. 

Om viss information passade inom flera kategorier, valde vi att slå ihop dem. Enligt Uljens 

(1989:42) är individers enskilda uppfattningar endast intressanta i relation till andra individers 

uppfattningar och därför är vår analys gjord på ett kollektivt plan. 

 

Inom kvalitativ forskning används ofta begreppet validitet, vilket betyder att forskningen och 

de metoder som används undersöker det som avses att undersöka (Fejes et al. 2015:258). 

Fenomenografin utgår från att det insamlade materialet stämmer överens med verkligheten, 

eftersom människors uppfattningar utgör verkligheten. Det medför att validitetsbegreppet 

kommer in först i tolkningsfasen (Uljens 1989:52-53). Två frågor vi varit medvetna om under 

vår analysfas och försökt att förhålla oss till är följande: Är tolkningen trovärdig och stämmer 

den överens med det insamlade materialet? Hur noggrant representerar de olika 

beskrivningskategorierna de uppfattningar som framkommit i intervjuerna (Uljens 1989:52-

53)?  

 

4.5 Metoddiskussion 

Ett alternativt metodval för vår del hade varit en kvantitativ undersökning, med exempelvis 

skriftliga enkäter som då kunde skickats ut till ett större antal slöjdlärare. Men vi landade 

alltså i att vi ville ha ett mer djuplodande material och att våra frågor vinner på att de besvaras 

i en mellanmänsklig situation i vilken intervjupersonerna kan stimuleras att tänka till och 

komma på aspekter som kanske inte framkommit i ett skriftligt svar som intervjupersonen 

formulerar på egen hand (Kvale et al. 2014:49). 

 

Vi upplevde att vi fick mycket information genom våra halvstrukturerade intervjufrågor 

eftersom våra informanter var öppna och delade med sig av sina uppfattningar kring 

likvärdigheten i betygsättningen. Det märktes att det var ett ämne som engagerade och väckte 

debatt. Det var högt i tak under intervjuerna och informanterna kände sig fria att tala fritt 
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kring fenomenet vilket gjorde det lätt att ställa följdfrågor och spinna vidare på vissa tankar 

och uppfattningar.   

 

 

5 Analys   

 

5.1 Slöjdlärarnas syn på likvärdigheten   

 

5.1.1 Olika tolkningar av styrdokumenten 

Nordgren et al. (2017:49) skriver att Skolverket anser att likvärdighet i betygsättningen är den 

svåraste frågan eftersom det krävs svåra tolkningsuppgifter av lärarna. Det framgår tydligt i 

vår undersökning att informanterna håller med om att det saknas likvärdighet och att mycket i 

framför allt kunskapskraven är svårt att tolka. Enligt Lundahl (2014:94) graderas varje 

kunskapskrav genom olika värdeord/adverb, exempelvis enkla, utvecklade eller välutvecklade 

omdömen, resonemang eller motiveringar. Det är upp till varje enskild lärare att bilda sig en 

uppfattning kring dessa värdeord och hur de skiljer sig åt. Fyra av våra informanter är av 

uppfattningen att det uppstår ett för stort tolkningsutrymme i och med dessa värdeord, för att 

likvärdighet ska kunna uppstå. En av dem uttrycker att hen tycker att värdeorden är värdelösa, 

en annan att det beror på personliga referenser hur de tolkas, en tredje att alla har sina egna 

tolkningar kring detta vilket hen uppmärksammat i samtal med kollegor. En informant säger: 

”Nu tycker jag att jag har min tolkning men det var väldigt svårt i början. Jag har pratat 

mycket med kollegor och diskuterat. Det är ganska svårt innan man har mött ett ganska stort 

gäng i den åldern”. Enligt Klapp Lekholm (2010:26-27) måste lärarnas tolkningar och 

slutsatser av elevernas resultat hålla hög kvalitet. Frågan är hur en tolkning av något kan hålla 

en hög kvalitet när alla lärare har sina egna referenser att utgå från. Rimligtvis borde 

tolkningen ha högre kvalitet om den är gjord ihop med många kollegor.  

 

Två informanter tror inte att det är just värdeorden i kunskapskraven som gör att likhet i 

betygsättningen uteblir. En av dem menar att det är kunskapskraven överhuvudtaget som är 

flummiga och luddiga och att det är svårt att koppla dem till undervisningen. Hen skulle vilja 

ha tydligare kunskapskrav och annorlunda formuleringar. Hen tycker inte att själva 

kunskapskraven hänger ihop riktigt i slöjdämnet. Denna informant var själv med i en 

referensgrupp när den nya kursplanen, Lgr 11, utarbetades. Trots att det som kom fram var 

bra tankar och idéer så kände hen inte igen sig när kursplanen kom. Hen uppfattade att det var 
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mycket politiska frågor som slog igenom. En annan informant är missnöjd med kursplanen 

över lag. Hen uttrycker att det är svårt att veta var gränsen mellan de olika betygsstegen i 

kunskapskraven ligger. Speciellt svårt anser hen det vara att betygsätta elever som ligger på 

gränsen mellan två betyg. Hen skulle gärna se att mellanbetygen D och B fanns specificerade 

som riktiga betygssteg. Både hen och en annan informant tror att lärare påverkas av hur de 

olika grupperna ser ut, hur elevunderlaget är, vad eleverna presterar och vad de är kapabla till. 

Den ena informanten säger att om hen skulle jobba på en annan skola där eleverna höll högre 

eller lägre nivå, vet hen inte om hen skulle ändra sina krav.  

 

Skolverket (2011a:34) skriver att en bedömning som har maximal reliabilitet ska leda till 

samma omdöme oavsett vem som bedömer och när eller var bedömningen sker, men att 

maximal reliabilitet är i stort sätt omöjlig eftersom bedömning alltid innefattar tolkning. Detta 

kan kopplas till föregående stycke där till och med lärarna själva tror att de kanske skulle 

bedöma annorlunda på en annan skola med ett annat elevunderlag. Hur mycket skulle 

bedömningen då inte kunna skilja sig mellan två olika lärare, på två olika skolor, med olika 

elevunderlag och sina egna tolkningar av kunskapskraven. En av våra informanter har varit 

uppmärksam på betygsstatistiken för sin kommun. Hen säger så här: ”Där ser man vad 

niondeklassare och sjätteklassare har för betyg i olika ämnen och då ser man att det skiljer 

väldigt mycket, mer än vad som känns rimligt att kunna förklara med vilken skola och vad 

den har för upptagsområde och hela den biten”. Det stämmer överens med vad Selghed i 

Nordgren et al. (2017:54-55) kom fram till i sin undersökning, att betygen inte blir likvärdiga 

för urval till högre utbildningar, vilket han riktar kritik emot. 

 

Två informanter är inte lika missnöjda som de andra, med att betygsättningen inte är likvärdig 

i slöjd. Den ena uttrycker: ”Jag vet inte hur likvärdig man kan få skolan framför allt. Jag tror 

att det är väldigt svårt för det är människor som jobbar i skolan och det är människor vi jobbar 

med”.  En annan säger så här: ”På ett sätt tycker jag att det är bra att kunskapskraven är 

ganska diffusa, för det lämnar ganska mycket upp till mig att göra en professionell bedömning 

och på ett sätt är det jätte, jättesvårt. Så jag är lite kluven”. 

 

5.1.2 Olika tolkningar av kunskapskravens vikt 

Enligt Klapp (2015:126-127) är det upp till varje lärare att avväga och bedöma vilka 

kunskapskrav som ska väga tyngst i betygsättningen och även vilka kunskapskrav som måste 

vara uppfyllda för att en elev till övervägande del ska uppfylla kraven för ett visst betyg. 
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Klapp anser att lärare som tolkar kunskapskraven bokstavligt, och ger dem samma tyngd, är 

för strikta.  

 

I vår undersökning har vi kunnat utläsa två olika uppfattningar i den här frågan. Den första 

uppfattningen är att alla kunskapskrav har samma vikt, vilket Klapp anser vara för strikt. Två 

av sex informanter betygsätter enligt det tankesättet. De uttrycker själva att de är lite 

fyrkantiga kring kunskapskraven. “Hur kan man egentligen bestämma att vissa saker är mer 

viktiga, står det så någonstans?  Då borde det ju stå i så fall, men det har inte jag sett”, 

uttrycker sig den ena informanten. Båda dessa informanter tolkar att de inte behöver ha med 

alla kunskapskrav varje termin. “Sedan är ju frågan hur många gånger jag använder vissa 

kunskapskrav. Det sista kunskapskravet där eleverna ska tolka uttryck, det använder jag bara 

två gånger under hela högstadietiden. Då har jag ju redan värderat att det kunskapskravet inte 

är så viktigt”, anser den ena informanten. 

 

Den andra uppfattningen kring kunskapskraven är att de väger olika tungt, vilket fyra av våra 

sex informanter anser. Deras åsikt är att “görandet”, det praktiska arbetet i slöjden väger 

tyngre än det teoretiska och därmed blir de teoretiska kunskapskraven inte lika viktiga, till 

exempel det sista kravet där eleverna ska tolka slöjdföremåls uttryck. En av informanterna 

säger: “Det praktiska arbetet är ju ändå störst i slöjden, det är ju ett praktiskt ämne! Det är inte 

ett teoretiskt ämne, men såklart hjärnan ska ju kunna samverka med händerna. Men det får ju 

inte bli för praktiskt. Jag tror de flesta tänker så. Men det ska finnas utrymme för tankar, 

design och reflektion”. Två av informanterna i den här gruppen påpekar att olika 

kunskapskrav även väger olika tungt inom olika arbetsområden, beroende på vad eleverna gör 

för något. Endast en av informanterna har tillsammans med sina slöjdkollegor på skolan 

diskuterat fram vilken tyngd de olika kunskapskraven ska ha, de andra har sin egen 

uppfattning i frågan. Endast en informant berättar att hen bedömer alla kunskapskraven alla 

terminer. 

 

I vårt material blev vi uppmärksammade på att det i den här frågan finns flera olika aspekter 

och flera olika nivåer. Lärarna lägger inte bara olika tyngd vid kunskapskraven sinsemellan 

utan en och samma lärare kan även lägga olika vikt vid kraven inom olika arbetsområden. En 
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aspekt som måste vägas in är att lärarna själva väljer vilka kunskapskrav som ska bedömas i 

olika uppgifter/arbetsområden vilket varierar mycket mellan lärare och terminer. Den lärare 

som bedömer alla kunskapskraven varje termin, räknar alltid in sista kunskapskravet där 

eleverna ska tolka slöjdföremålets uttryck, medan en annan lärare endast bedömer detta 

kunskapskrav två gånger under hela högstadiet. Självklart måste allt detta påverka 

likvärdigheten i betygsättningen.  

 

En intressant aspekt kring vikten av de olika kunskapskraven kommer fram i en av 

intervjuerna, där informanten berättar om en slöjdträff inom sin kommun där de olika 

kunskapskraven diskuterades. Alla slöjdlärare delades in i olika grupper, två grupper med 

högstadielärare och en med mellanstadielärare. Grupperna blev informerade om att de skulle 

fördela en procentsats mellan kunskapskraven, beroende på hur tungt de tyckte att 

kunskapskraven vägde. “När våra två högstadiegrupper slogs ihop och vi jämförde, då var det 

alltså ett par procentenheter som skilde. Vi var väldigt samstämmiga. Och samma sak med 

mellanstadiet. Då var det ganska tydligt att det finns någonting som vi tycker är själva kärnan 

i slöjden. Det egna projektet, att kunna driva det, att göra någonting konkret med händerna, 

idéutveckling. Vissa av de här bitarna sa alla att det här kan vi inte plocka bort för då blir det 

inte slöjd längre”. 

 

5.2 Hjälpmedel i betygsättningen 

 

5.2.1 Skolverkets stödmaterial 

Det finns föreskrifter och allmänna råd som ges ut av Skolverket, som ett stöd för lärarna 

(Nordgren e al. 2017:50). I vår undersökning visade det sig att alla våra informanter använde 

sig mycket av Skolverkets stödmaterial i början när det kom ut, framför allt 

kommentarmaterialet. Det materialet ger enligt Skolverket (www.skolverket.se/publikationer 

?id=3845) en ökad förståelse för kursplanens texter och beskriver bland annat hur 

kunskapskraven är konstruerade. Två informanter har inte satt sig in i något annat 

stödmaterial än detta, på grund av att de inte anser sig ha nytta av det eller haft tid att läsa det. 

Det framkommer önskemål om att det skulle finnas fler exempel, i stödmaterialet, som kunde 

förtydliga så att det blir lättare att applicera på olika typer av uppgifter. Det är även vad Måhl, 

(Ignerus 2017:19), anser krävs, för att komma till rätta med problemet att lärarna gör olika 

tolkningar. Endast en informant använder sig fortfarande mycket av det stödmaterial som 

http://www.skolverket.se/publikationer%20?id=3845
http://www.skolverket.se/publikationer%20?id=3845
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finns och då framför allt bedömningsstödet, som enligt Skolverket (https://bp.skolverket.se/ 

delegate/download/view?questionGuid) förtydligar, genom exempel, hur bedömningen ska 

genomföras och vad som ska vägas in. ”Jag faller tillbaka till det och går dit och tittar om jag 

inte riktigt vet hur jag ska göra. Då har jag ändå jobbat som textillärare i väldigt många år”, 

säger hen. En annan informant uttrycker att hen mer gått över till att diskutera med kollegor 

eftersom hen anser att deras erfarenhet väger tyngre än stödmaterialet.  

 

5.2.2 Matriser 

Att 80% av eleverna har en slöjdlärare som använder någon form av matris för bedömning 

visade den nationella utvärderingen i slöjd (Skolverket, 2015:147). Av våra informanter var 

det ännu större procent, nämligen 100 % som använder sig av någon form av matris i sin 

betygsättning. Enligt Skolverket (2015:147) kan matriser vara utformade lokalt, centralt eller 

nationellt eller av olika företag. Det som visade sig i vår undersökning var att majoriteten av 

våra informanter själva utarbetat den matris de använder, antingen helt själva eller 

tillsammans med slöjdkollegor på skolan. Endast en informant använder en matris hämtad 

färdig från internet. Jönsson & Svingby (2007) i Thornberg (2014:7) uttrycker att en matris är 

ett hjälpmedel för läraren när betygsättningen ska genomföras. En matris kan också vara 

användbar för att synliggöra bedömningsgrunderna för eleverna (Elgenberg 2013:10). De 

flesta av våra informanter använder samma matris både till sig själva och till att förmedla 

kunskapskraven till sina elever. Endast en av informanterna använder två olika matriser, en 

för egen del som utgår ifrån kunskapskraven, och en matris som utgår ifrån slöjdens fyra 

förmågorna, som eleverna använder.  

 

I stort upplever informanterna att matriser är ett bra hjälpmedel vid betygsättningen. En av 

dem uttrycker det enligt följande: “Jag tycker det har fungerat ganska bra. Vi har delat upp 

kunskapskraven i olika delar, minns inte hur många men, men vi har tagit ner dom till 

enskilda små delar och då bli det lätt och tydligt att bedöma småbitarna. Så jag har jobbat 

jättemycket med den matrisen och jag har haft den i pärmen under lektionerna. Så om det 

varit något särskilt under lektionerna har jag kunnat skriva ner det, om någon elev visat något 

speciellt. Eller så kan jag sitta under lektionen och skriva ner.” 

 

 

 

https://bp.skolverket.se/%20delegate/download/view?questionGuid)%20förtydligar%20
https://bp.skolverket.se/%20delegate/download/view?questionGuid)%20förtydligar%20
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5.2.3 Sambedömning 

Enligt Jönsson et al. (2014:386) har sambedömning, att lärare tillsammans bedömer och 

diskuterar, blivit en strategi för att få betygsättningen mer likvärdig. Måhl uttrycker i Ignerus 

(2017:19), att det finns olika vägar att gå för att komma till rätta med problemet med att 

lärarna gör olika tolkningar och en av dem är att lärarna få mer tid för sambedömning. De 

behöver tid att träffas och dela exempel på bedömningar. I vår undersökning är det endast en 

informant som inte sambedömer alls på sin skola, vilket beror på att lärarna i den andra 

slöjdarten inte är intresserade. Att sambedöma är något hen absolut vill göra i framtiden och 

hoppas få möjlighet till när hen snart får en ny kollega inom samma slöjdart. De ska då 

undervisa samma årskurser och skulle då kunna diskutera med varandra vid bedömningen. En 

annan informant berättar att sambedömning på hens skola endast sker i årskurs 6 och 9. Hen 

uttrycker att det skulle vara bra med mer tid till sambedömning vid frågetecken kring vissa 

elever. Hen skulle vilja få tid att gå igenom alla grupper, vid en typ av elevkonferens.  

 

Bland våra informanter visar det sig att de flesta endast sambedömer med en kollega när en 

elev riskerar att sänka sitt betyg eller om det uppstår något annat som skapar osäkerhet. En av 

informanterna samarbetar med en kollega inom den andra slöjdinriktningen. Ibland slår de 

ihop sina grupper och arbetar med ett gemensamt arbetsområde i två - tre veckor. Då får de 

möjlighet att syna varandras elever och kan på så sätt hjälpa varandra i bedömningen. Hen 

uttrycker att det blir betydligt lättare då. Skolinspektionen gjorde en undersökning 2013 

(Thornberg 2014:5) i vilken de genomförde många lärarintervjuer. Slutsatsen blev att 

sambedömning kan generera större samstämmighet och samsyn rörande bedömning och 

betygsättning. Det visade sig att lärare som sambedömer upplever att de känner sig tryggare i 

sitt bedömningsarbete kring elevernas kunskaper. Lärare som arbetar på skolor där 

sambedömning inte används i större utsträckning, känner sig inte lika trygga. Även i vår 

undersökning kom det fram att informanterna som sambedömer känner sig säkrare. En av 

dem uttrycker det följande: “För mig är det tryggt att sambedöma. Det känns liksom säkrare 

på något vis. Jag skulle gärna vilja sambedöma mer. Kanske vara med på varandras lektioner 

mer. Kanske punkttitta på någon. Läsa varandras slututvärderingar, några i alla fall”.  

 

En del av sambedömningen innefattar att på skolan utarbeta gemensamma riktlinjer för hur 

betygsättningen ska gå till i slöjd. Enligt Thornberg (2014:32) ökar likvärdigheten i 

betygsättningen på skolan när lärarna har en samsyn kring betygsättningen, när de tolkar 
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styrdokumenten lika och värderar elevernas prestationer lika. Av våra informanter är det två 

stycken som inte har några gemensamma riktlinjer för betygsättningen i slöjd på sin skola. På 

en skola finns en elevplanering med samma struktur i alla ämnen, för att eleverna ska känna 

igen sig oavsett vilket ämne det handlar om. På en annan skola finns en matris som 

slöjdlärarna gemensamt arbetat fram och använder sig av och på en tredje skola har 

slöjdlärarna gemensamt gått igenom kunskapskraven och skrivit om dem så att de blir lättare 

för eleverna att förstå. En informant berättar att slöjdlärarna på hens skola diskuterat mycket 

kring betygsättningen och rangordnat kunskapskraven och upplever att det finns en stor 

samstämmighet. Det är vanligt att slöjdlärarna på de olika skolorna försöker planera och 

samköra många arbetsområden.  

 

En fara som Thornberg (2014:36) ser med sambedömning är att vissa viktiga synpunkter inte 

vägs in medan andra ges för stor vikt. Vissa lärare kanske inte blir hörda tillräckligt vilket kan 

leda till att deras åsikter inte ges samma plats och att de därför i praktiken inte ger den 

bedömning de egentligen själva vill. En av våra informanter uttrycker att hen och hens 

kollega diskuterar mycket med varandra och att de tänker lika. Hen säger: ”Det kan ibland 

vara en styrka och ibland lite farligt för att man bekräftar varandras fel”. Ingen annan i vår 

undersökning ser någon negativ aspekt med sambedömning. 

 

5.2.4 Elevexempel 

Enligt Lundahl (2014:98-102) får lärare som tar del av varandras exempel en större förståelse 

för hur andra lärare bedömer. Vår undersökning visade att hälften av våra informanter 

använder elevexempel som hjälp i sin betygsättning. En av våra informanter och hens kollega 

går in och tittar hos varandra. Om de är osäkra kring ett betyg visar de upp föremålet eleven 

tillverkat och pratar ihop sig. En annan informant gör på liknande sätt. Hen sitter tillsammans 

med sin kollega, som undervisar andra elever i samma årskurs, och tittar på elevers 

slöjdföremål som de är osäkra på. De diskuterar inte bara slöjdföremålet utan hela processen. 

Dessa informanter diskuterar elevexempel med varandra när det uppstår osäkerhet. Enligt 

Skolverket (2011:28) blir bedömningen på en skola mer ämnesvalid och likvärdig om lärarna 

tillsammans diskuterar och konkretiserar elevexempel tillsammans. När 

bedömningsgrunderna är gemensamma underlättar det för lärarnas betygsättning.  
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Endast en av våra informanter har använt sig av elevexempel fullt ut tillsammans med en 

slöjdkollega som tidigare arbetade på skolan. De brukade, när eleverna var klara med sina 

arbeten lägga fram alla elevarbeten i sina respektive slöjdsalar och sedan gick de runt och 

värderade tillsammans. “Det var en bra övning för då fick jag motivera varför, och har man 

gjort det några gånger, då kan man göra det lite för sig själv också”. Att detta gett hen en 

större bedömarkompetens och underlättat i hens betygsättning kan hen intyga. 

Skolinspektionens undersökning 2013 (Thornberg 214:5) kom också fram till att 

bedömarkompetensen ökar hos de lärare som arbetar med sambedömning, till följd av 

diskussionerna kring sambedömning. Att diskutera elevexempel är en form av 

sambedömning. 

 

Den andra hälften av våra informanter använder inte elevexempel som hjälp i sin 

betygsättning. En av dem har till viss del gjort det med andra lärare tidigare men hen anser att 

det är en så liten del av det som ska bedömas att hen inte tycker det är viktigt. En annan som 

inte använder elevexempel, är samma person som inte sambedömer. Det beror enligt hen på 

att sambedömning och elevexempel hör ihop. Hen skulle dock vilja göra det för att hen tror 

att det skulle vara ett bra sätt att diskutera bedömning och betygsättning över 

slöjdinriktningarna. Förr använde slöjdlärarna elevexempel på hens skola och det fungerade 

mycket bra. Ytterligare en informant har inte använt det, men håller på att starta upp ett 

samarbete kring olika elevexempel med sina kollegor. Det är skolledningen som har initierat 

detta arbete. 

 

5.2.5 Prov 

Att prov sällan förekommer i slöjd, vilket framgick av den nationella utvärderingen i slöjd 

2015 (Skolverket 2015:132), bekräftades i vår undersökning. Ingen av våra informanter 

använder prov i slöjd höstterminen 2018. Hälften av dem gör det aldrig, däremot kan 

skriftliga inlämningar förekomma. Enligt Skolverket (2015:132) är ett argument för prov i 

slöjd att det skulle kunna öka likvärdigheten. Motargument är att skriftliga prov inte visar 

elevernas arbetsprocesser och att praktiska prov inte tillför så mycket mer än det eleverna 

visar på lektionerna. De av våra informanter som tidigare använt prov i slöjd har haft både 

praktiska och skriftliga, där de skriftliga varit inriktade på slöjdbegrepp eller ritningslära. 

Informanten som tidigare haft prov på slöjdbegrepp i årskurs 7 har nu gått över till att skriva 

upp begreppen på tavlan, sedan får eleverna använda sig av dem i sin dokumentation för att 



25 

 

visa att de har förstått vad de betyder. Den informant som tidigare hade prov i ritningslära tog 

bort det på grund av att hen tyckte synd om eleverna.  

 

Några olika former av praktiska prov har också förekommit tidigare, dels ett 

sammanfogningsprov och dels ett smörknivsprov. Sammanfogningsprovet gick till på så sätt 

att eleverna först fick öva och sedan göra ett exempel som de tycker blev bra. Informanten 

uttryckte att idén var bra men att det tog fruktansvärt lång tid, dessutom försvann elevernas 

motivation. De elever som tidigare fick genomföra ett smörknivsprov fick ta med sig en skiss 

och sedan fick de två lektioner på sig att tillverka smörkniven. En informant berättar att hen 

testar elevernas problemlösningsförmåga lite extra vid en specifik lektion. Då informerar hen 

eleverna om att hen inte kommer att hjälpa till, utan att de ska försöka lösa problem själva så 

mycket som möjligt. De får även hjälpa varandra. Sedan går hen runt och tittar och bedömer 

dem extra, vilket hen inte talar om för eleverna. Trots att hen ibland själv använder prov har 

hen delade uppfattningar kring det: “Jag skulle kunna göra hur mycket prov som helst i slöjd 

men jag vet inte riktigt, eftersom det är så viktigt att de får göra saker som de själva tycker är 

roligt. Slöjden är ju ett kreativt ämne så det ska ju vara kul och då är det viktigt att det blir så 

kul som möjligt för alla. Det är ju svårt att vara kreativ på beställning.”  

 

Att nästan alla våra informanter valt att ta bort både skriftliga och praktiska prov helt borde 

tyda på att skolverket har rätt, att prov i slöjd inte tillför så mycket extra än det lärarna kan se 

och uppmärksamma under elevernas ordinarie arbete i slöjden eller i elevernas 

dokumentation. Eftersom det är arbetsprocessen som är i fokus i slöjden blir det svårt att 

bedöma elevernas prestationer genom praktiska prov som genomförs på en till två lektioner 

och genom skriftliga prov blir det omöjligt. 

 

5.2.6 Sociala media 

Ett forum där många slöjdlärare lägger ut åsikter om hur kunskapskraven med mer ska tolkas 

är Nationellt centrum för slöjdutbildning (www.facebook.com/search) på sociala medier. Det 

är det forum där vi själva blev uppmärksamma på hur olika lärare tolkar och betygsätter inom 

slöjdämnet. Diskussioner där skulle enligt oss kunna klassas som sambedömning på en högre 

nivå än på den egna skolan eller kommunen. Av våra informanter är det en som använder 

detta forum som hjälp i sin betygsättning. Hen läser andras kommentarer men har inte själv 

http://www.facebook.com/search
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lagt ut något där. Ytterligare en har sett vad som finns men använder sig inte av det och 

resterande hinner eller orkar inte och har valt bort det.  

 

5.2.7 Kompetensutveckling 

Enligt Nordgren et al. (2017:50) har rektorerna det lokala ansvaret för att lärarna får rätt 

kompetensutveckling så att de klarar av betygsättningen. Måhl (Ignerus 2017:19) anser att 

lärarna behöver bättre uppbackning av rektorerna samt bättre utbildning och fortbildning i 

betygsättning för att större likvärdighet ska kunna uppstå. Även Selghed i Nordgren et al. 

(2017:54-55) kom i sin undersökning fram till att lärarna inte får tillräcklig utbildning i 

betygsättning vilket är en förklaring till att det finns brister i likvärdighet. I vår undersökning 

upplever ungefär hälften av våra informanter, lärarna på den ena orten, att de får mycket lite 

stöd kring detta av sina rektorer. Två informanter upplever inget stöd alls. En informant 

upplever att hen får väldigt lite stöd kring det, men meddelar att hen fått gå på en 

tvådagarskonferens om betyg och bedömning. Denna informant upplever att rektorn lagt sig i 

betygsättningen och gått in och ändrat i hens betygsättning vid ett par tillfällen. 

Informanterna, på den andra orten, berättar att de arbetat mycket med bedömning och 

betygsättning på sina respektive skolor. En av dem har fått delta på några olika konferenser 

som gett en del. Hen upplever att det finns väldigt lite kompetensutveckling inom slöjd. En 

annan informant känner ett indirekt stöd från sin rektor eftersom rektorn försöker skapa 

förutsättningar för att slöjdlärarna ska få träffas och diskutera betygsättning. Hen upplever att 

rektorn har förtroende för hen och litar på hens betygsättning. En tredje informant upplever 

också förtroende och stöttning av sin rektor. 

 

Huvudmannen har ansvar för att lärarna vid sina olika skolenheter får kompetensutveckling 

och har tillräcklig insikt i de föreskrifter som ges (Skollagen, 2010, kapitel 2, 34§). Hur våra 

informanter uppfattar att huvudmannen skulle kunna hjälpa till med kompetensutveckling 

skiljer sig åt mellan de båda orterna där vi genomförde intervjuerna. Hälften av 

informanterna, det vill säga de som är verksamma på den ena orten, är rörande överens i den 

här frågan, de anser att skolornas huvudmän skulle kunna avsätta mer tid så att slöjdlärare 

från olika skolor kunde träffas och diskutera betygsättning. I dagsläget har inte dessa 

informanter några gemensamma träffar som huvudmannen ordnar. Fler utbildningstillfällen är 

en annan sak som nämns. Att få gå och lyssna på föreläsningar och höra hur forskare talar om 

olika sätt att se på betygsättning, efterfrågar en av informanterna. 
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Inom den andra orten där vi intervjuat slöjdlärare, finns studiedagar, en till två gånger om 

året, då alla skolenheters slöjdlärare träffas. På dessa träffar diskuteras bland annat 

betygsättning och de olika kunskapskraven. Även olika workshops brukar hållas. Våra tre 

informanter på den orten har lite olika åsikter kring dessa dagar. En av dem skulle vilja se en 

tydligare tanke med dessa dagar under lång sikt, att det fanns ett mål med dagarna. Hen 

upplever att dagarna bara fylls med något utan en riktig tanke bakom. En av de andra 

informanterna vet inte hur detta arbete skulle kunna se ut. “Frågan är Hur? För det krävs ju 

diskussioner och det tar tid. Sedan är det ju så, att alla åker tillbaka till sina jobb sedan och 

betygsätter själva, så hur ser man om det är likvärdigt eller inte. För det beror ju så mycket på 

vilket elevunderlag man har.” Den tredje informanten anser detta arbete mycket svårt. “Vi har 

ju jobbat med betyg och bedömning på de här studiedagarna, både inom slöjd och allmänt, 

men jag tror att det är jättesvårt för hur man än gör så blir det en tolkning. Ska någon annan 

bestämma vad jag ska göra då blir det ingen frihet för läraren.” Värt att nämna här är att 

huvudmannen på denna ort satsade mycket på att introducera betygsättningen i Lgr 11, då 

många stora samlingar hölls med föreläsningar och diskussioner. Även speciell konferenstid 

avsattes till detta arbete. Träffar hölls på olika skolor med uppgifter att testa och förankra. 

Detta arbete höll på under nästan ett helt år och upplevdes vara gediget och genomarbetat. 

Lärarna upplevde då att de var ganska samstämmiga kring betygsättningen.  

 

Det visade sig att endast en av våra sex informanter kände till 

kompetensutvecklingsmaterialet som finns på “Bedömningsportalen” hos Skolverket. 

Materialet är till för slöjdlärare som vill få större förståelse för bedömning och betygsättning 

och är tänkt att fungera som en kompetensutveckling. Sammanlagt avsätts omkring 40 timmar 

till att arbeta med materialet (Skolverket, https://bp.skolverket.se). Den informant som kände 

till materialet bad för flera år sedan, sin dåvarande rektor, att få jobba med det på 

ämneskonferenserna, vilket rektorn var positiv till. Tyvärr bidrog flera olika faktorer till att 

det inte gick att genomföra just då och nu prioriteras annat av nuvarande rektor. Av de fem 

informanter som inte kände till materialet uttryckte tre stycken att det verkade intressant och 

skulle undersöka det.  

 

 

 

 

 

https://bp.skolverket.se/
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5.3 Praxis och syn på vad som kan öka likvärdigheten 

 

5.3.1 Nivå där praxis bör skapas 

I vårt insamlade material kunde vi utläsa att informanternas uppfattningar, kring var och hur 

praxis i betygsättningen bör skapas, spretar åt olika håll, och informanterna känner sig osäkra. 

Endast en informant anser att praxis ska sättas av Skolverket genom tydligare riktlinjer och 

underlag. Detta står i motsats till vad Borg säger när hon blir intervjuad av Nordenlöw 

(2012:22). Hon menar att Skolverket inte har några experter i ämnet, och att svar inte bör 

begäras ut av dem, utan att praxis i stället måste komma från lärarna. Lärarna själva måste 

komma fram till sätt att hitta rätt betygsnivåer genom att diskutera med kollegor. 

Kommunikationen mellan lärare och mellan skolor är mycket viktiga för att en praxis ska 

kunna skapas.  

 

En av våra informanter uttrycker att praxis ska sättas av lärarna, kanske tillsammans med 

eleverna. Hen menar att lärarna är experterna och har den största kunskapen men att de 

behöver få tid till detta. En stor samling där lärarna kan prata och diskutera, i flera olika 

omgångar, tills de når konsensus, tror hen skulle leda fram till praxis. En annan uppfattning är 

att det borde ske på olika nivåer, med en blandning av slöjdlärare, forskare och skolledning. 

“Vad jag förstår så är det ytterst politikerna som bestämmer och det är väl en fråga om de ska 

vara med och lägga sig. Om det är för att de vill rikta slöjden mot näringslivet, eller vad det är 

som de vill.”  

 

Två av våra informanter vill inte bli styrda uppifrån. Den ena meddelar att det som hen själv 

uppskattar med läraryrket är att hen styr över sin egen verksamhet. Hen upplever att hen har 

ett stort nätverk av kollegor som har ett gemensamt mål och det tror hen är det viktigaste. 

“Eftersom det är så många som jobbar i skolan, hur ska man få det att passa alla? Det måste 

också få vara lite variation, känner jag. Det är också en lärdom för ungdomarna att alla är 

olika. Sedan ska ju ändå betygsättningen vara så lika som möjligt. Jag tror inte att man kan 

komma åt det på det sättet.” Den andra informanten menar att även om exempelvis 

utbildningskontoret skulle komma med tips på hur hen ska göra, så är det alltid hen själv som 

måste omsätta det så att hen själv förstår innebörden. “Det måste jag själv tänka ut, bearbeta i 

skallen och få in i ryggmärgen. Det är ingen annan än jag som kan göra det. Man måste 

omsätta det till sitt eget. Det går inte annars, det är fullkomligt omöjligt.” Vår siste informant 

är ambivalent i frågan. “På ett sätt, ju stelare det blir, desto enklare blir det. Det skulle vara 
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lite tydligare formuleringar i kunskapskraven, det skulle vara bra på ett sätt. Samtidigt så gör 

det lite luddiga och flummiga att jag får lite mer mandat att tolka utifrån det jag tycker och 

tänker och tror ändå.”  

 

Trots de många olika uppfattningarna är ändå majoriteten överens om att de själva, som 

kunnig lärare, vill vara med och utforma praxis. Det stämmer bra in på Klapps (2015:118-

119) tankar om att likvärdigheten i betygsättningen ska skapas genom diskussioner mellan 

lärare. Detta krävs eftersom Skolverket inte kunde precisera kunskapskraven tillräckligt, så att 

likvärdighet uppstod den vägen. Thornberg (2014:36) tar detta tankesätt till ytterligare en 

nivå. Hon menar att även om lärare lokalt skapar en likvärdig betygsättning där de tolkar 

styrdokumenten lika och värderar elevernas prestationer lika, så har det inte någon påverkan 

på den nationella likvärdigheten. Hon ger exempel på Queensland, Australien, där det finns 

ett utbyggt system där personer utbildas i att leda sambedömningen på alla olika nivåer, 

lokalt, regionalt och nationellt, vilket gett ett gott resultat på likvärdigheten nationellt. Det 

måste alltså finnas en sammanbindande länk mellan olika nivåer för att få en nationell 

likvärdighet i betygsättningen, något som saknas i Sverige. 

 

5.3.2 Tydligare nationellt bedömningsunderlag 

Enligt Måhl (Ignerus 2017:19), krävs bedömningsanvisningar som är tydligt utformade och 

konkretiseringar av kunskapskraven för att likvärdigheten i betygsättningen ska öka. I vår 

undersökning uttrycker hälften av informanterna att de skulle vilja kunna granska fler 

exempel, på nationell nivå, för att lättare kunna sätta betyg. Helst skulle de vilja ha en hel 

uppsjö av olika exempel med texter till varje föremål som på ett tydligt sätt beskriver elevens 

arbetsprocess. Ett par informanter är av uppfattningen att det centrala innehållet skulle behöva 

bli med specificerat. De skulle vilja att det var mer specifikt uttryckt vad eleverna ska kunna, 

och vilka tekniker de ska ha provat på, i olika årskurser. En informant känner att något saknas 

men kan inte sätta fingret på exakt vad. En annan informant vill att kunskapskraven ska bli 

mindre “flummiga”. Hen anser att skapandet har försvunnit i kunskapskraven och att själva 

syftet med slöjden har förskjutits. Det har blivit störst fokus på att eleverna ska kunna välja 

och motivera, något hen själv inte anser är det viktigaste i slöjdprocessen.  
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5.3.3 Mer preciserade uppgifter 

En av våra informanter uttrycker att det skulle vara positivt med specificerade uppgifter på 

nationell nivå, som eleverna ska arbeta med, för att få en större likvärdighet i betygsättningen. 

Hen tror dock att många lärare skulle “slå bakut” om det blev så. Två av våra informanter är 

av helt motsatt åsikt, de vill absolut inte ha preciserade uppgifter. Den ena säger: “Man måste 

som slöjdlärare kunna lägga upp uppgifterna helt fritt annars förlorar man värdet i slöjden 

tycker jag. Det blir inget roligt längre.” Den andra känner samma sak: “Nej, för jag är estet 

och praktisk. Det är ju det som är det roliga, att jag hela tiden kan ändra. Nej det måste vara 

kul och det är inte det om man inte får den här kreativiteten.” De vill inte heller att teknikerna 

ska specificeras.  

 

Selghed i Nordgren et al. (2017:54-55), kom i sin forskning fram till att det finns en spänning 

mellan tolkningsutrymmet kontra nationell likvärdighet vid betygsättning. Ju större utrymme 

det finns för lärarnas egna tolkningar, desto större är risken att likvärdigheten försvinner. Om 

däremot tolkningsutrymmet krymper försvagas lärarnas professionalitet och elevernas 

inflytande. Detta är något våra informanter är väl medvetna om och därför är de flesta kluvna 

i frågan. En av dem anser att själva uppgifterna måste vara ganska fria, för att inte lärarna ska 

hämmas. Hen anser att lärarna måste få vara kreativa i detta ämne, men är ändå positiv till 

någon form av ram, där tekniker och material får styra lite. En annan ser både för- och 

nackdelar: “Ja och nej, och nej och ja. Jag kan ju se en poäng med det. Det skulle underlätta 

för mig i min bedömning men det kanske skulle förstöra en del av ämnet och ämnets 

möjligheter. Skulle jag vara lat så skulle jag säga att det är bra. Då skulle jag kunna luta mig 

tillbaka lite mer. Men det skulle förmodligen också vara tråkigare att jobba med det.” 

Ytterligare en annan älskar friheten att, utifrån det centrala innehållet, själva få komma på 

arbetsområden och uppgifter. Samtidigt tror hen att det skulle bli lättare att bedöma om 

uppgifterna var mer specificerade eller om det fanns en kontroll på att hela det centrala 

innehållet hade behandlats av alla lärare.  
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6 Slutdiskussion 

Vi har i vår studie försökt belysa slöjdlärares uppfattningar kring likvärdigheten i 

betygsättningen, hur de uppfattar att olika bedömningshjälpmedel skulle kunna öka 

likvärdigheten och hur och på vilken nivå, de anser att, praxis för en nationellt likvärdig 

betygsättning kan skapas. Vi upplevde, i vår studie, att informanternas åsikter och 

uppfattningar skildes åt i många frågor, vilket enligt oss tyder på att tolkningsutrymmet i 

slöjdens styrdokument är för stort. 

 

Det vi kommit fram till är att informanterna saknar likvärdighet i betygsättningen och att 

framförallt kunskapskraven är svåra att tolka. De olika värdeorden enkla, utvecklade och 

välutvecklade i kunskapskraven skapar ett för stort tolkningsutrymme för att likvärdighet ska 

kunna uppstå enligt vissa informanter. Eftersom det har beslutats att värdeorden ska se 

likadana ut i alla ämnen har avsaknaden av ämnesspecifika termer gjort kunskapskraven så 

neutrala att de är svåra att applicera i slöjdämnet. Detta innebär att de är svåra att överföra till 

ämnet och att gränserna blir diffusa. Några informanter anser att kunskapskraven är flummiga 

och luddiga och att det är svårt att veta var gränsen mellan de olika betygsstegen ligger. Både 

informanterna men också Skolverket (2011a:34) och andra instanser inser och är medvetna 

om att betygsättningen är en svår fråga och näst intill omöjlig att skapa likvärdighet kring.  

 

Några informanter tycker att möjligheten till öppen tolkning av styrdokumenten är positiv 

eftersom det lämnar utrymme till läraren själv att göra en professionell bedömning, medan 

andra lärare önskar mer styrning för att göra den nationella likvärdigheten större. En 

ytterligare faktor som påverkar likvärdigheten är vilken vikt lärarna ger varje kunskapskrav, 

något som Klapp (2015:126-127) menar är upp till varje lärare att avväga. Detta råder det 

delade meningar om bland våra informanter, då några ger samma tyngd åt alla kunskapskrav 

medan de flesta anser att de olika kunskapskraven har olika tyngd. Då gäller det främst 

skillnaden mellan de teoretiska och de praktiska kunskapskraven. Dessutom viktar vissa lärare 

kunskapskraven olika inom olika arbetsområden. Det finns inget som är rätt eller fel i den här 

frågan utan är en tolkning varje enskild lärare får göra. 

 

I vår studie visade det sig att de flesta informanterna använder sig av någon form av 

hjälpmedel i sin betygsättning. Skolverket har tagit fram olika former av stödmaterial för 

lärarna att använda, vilket många också gör. Det våra informanter saknar i dessa är dock fler 

exempel som kan användas på olika typer av uppgifter. Matriser används av alla 
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informanterna vi intervjuade, men på olika sätt och skapade i olika format. Informanterna är 

eniga om att matriser är ett bra hjälpmedel vid betygsättningen. Sambedömning är en metod 

som enligt Jönsson et al. (2014:386) och Måhl (Ignerus 2017:19) gör betygsättningen mer 

likvärdig. I vår undersökning visade det sig att de flesta informanterna sambedömer men 

endast när det uppstår något som skapar osäkerhet, till exempel när en elev riskerar att sänka 

sitt betyg. Tid är ofta något som saknas för att lärare ska kunna sambedöma i större 

utsträckning, vilket de flesta informanterna skulle vilja göra. Både i Skolinspektionens 

undersökning 2013 (Thornberg 2014:5) och i vår undersökning framkom det att lärare som 

sambedömer känner sig tryggare och säkrare. I samband med sambedömning kan 

elevexempel tas med vilket några av våra informanter gjort. Den formen av sambedömning 

ger också stöd som i sin tur kan utveckla lärarnas samstämmighet och bedömarkompetens. 

Prov används sällan i slöjdämnet. Informanterna upplever att det inte tillför så mycket till det 

som lärarna kan bedöma under lektionerna och genom den dokumentation som eleverna gör. 

Användandet av sociala medier är det som startade våra tankar, som sedan utmynnade i denna 

uppsats. I vilken omfattning det används är svårt att värdera. Endast ett fåtal av de 

informanter vi pratade med använder sig av den typen av ”sambedömning”.  

 

En intressant och viktig aspekt att belysa är att det finns skillnader mellan slöjdlärarnas 

uppfattningar på de olika orterna, främst när det gäller rektorns stöd till kompetensutveckling 

inom betygsättning, men även kring hur huvudmannen skulle kunna hjälpa till att främja en 

likvärdig betygsättning. Informanterna på den ena orten upplever inget eller mycket lite stöd 

från sin rektor i detta medan informanterna på den andra orten upplever förtroende och stöd 

från sin rektor trots att det inte finns så mycket kompetensutveckling inom just slöjd. 

Kompetensutveckling i olika former är något som verkar vara olika utbrett hos olika 

huvudmän. Både i införandet av den nya läroplanen Lgr 11 och som återkommande inslag i 

verksamheten. Det efterfrågas hos många lärare och ses som grundläggande för att den 

nationella likvärdigheten ska kunna öka. Informanterna på den orten där huvudmannen redan 

ordnar kompetensutveckling upplever trots detta att det är svårt att få en likvärdig 

betygsättning eftersom det alltid föreligger en tolkning, så detta löser inte hela problemet.  

 

En ökad praxis efterfrågas, men var den ska skapas finns olika meningar kring. En 

uppfattning är att Skolverket ska sätta praxis, en annan uppfattning är att lärarna ska sätta den 

eftersom de är experterna, en tredje uppfattning är att det borde ske på olika nivåer. Några 

informanter vill inte bli styrda uppifrån och en informant är ambivalent i frågan. Klapp 
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(2015:118-119) menar att likvärdigheten i betygsättningen måste skapas genom diskussioner 

mellan lärare medan Thornberg (2014:36) anser att detta endast påverkar likvärdigheten 

lokalt, inte på nationell nivå. För likvärdighet nationellt krävs en sammanbindande länk 

mellan de olika nivåerna, något som saknas i Sverige, vilket vi efterlyser. Vår studie visade 

tydligt att lärarnas tolkningar skiljer sig åt mellan de olika orterna, vilket styrker Thornbergs 

teori, att även om likvärdighet skulle uppnås inom en ort så stannar det där. Det finns inget 

samarbete mellan lärarna hos de olika huvudmännen i Sverige.  

 

Selghed i Nordgren et al. (2017:54-55) kom fram till att det finns en spänning mellan 

tolkningsutrymmet och den nationella likvärdigheten, något vår studie också visade. Våra 

informanter är eniga om att en kraftigare styrning skulle öka den nationella likvärdigheten, 

men vad det skulle resultera i kring undervisningen för läraren respektive eleverna upplevs 

olika. Friheten och skapandet skulle eventuellt påverkas, men rättssäkerheten och 

likvärdigheten kring betygen skulle troligen öka. Några informanter är helt för detta och några 

helt emot, men de flesta är dubbla i frågan eftersom det är risk att lärarna blir hämmade i sin 

professionalitet om styrningen är för stor. Det är en mycket fin balansgång mellan vad som 

blir för mycket styrning och vad som blir för lite. Lärarna får inte bli hämmade i sin 

profession samtidigt som likvärdigheten i betygsättningen bör vara så stor som möjligt. Vi 

reagerade på att några informanter uttryckte, att de inte ville ha kraftigare styrning eftersom 

de då riskerade att uppleva undervisningen tråkigare och att deras kreativitet skulle hämmas. 

Det som borde avgöra är att bedömningen och betygsättningen ska vara likvärdig och 

rättssäker för eleverna. 

 

Vi kunde inte genom våra sex intervjuer upptäcka alla olika uppfattningar slöjdlärare kan ha 

kring likvärdigheten i betygsättningen. Då vi endast intervjuade lärare i de två städer med 

omnejd som vi bor i, vilket är en avgränsad representation, visar vår studie inte hur synen på 

ämnet ser ut över hela landet, både på landsbygden och i de större städerna. Eftersom vi 

upplevde att slöjdlärarnas uppfattningar skilde sig åt mellan de två städer som representerade 

vår studie misstänker vi att skillnaden nationellt är ännu större. Vi upplevde att vår metod, 

med upplägget med halvstrukturerade intervjufrågor, var positiv eftersom det enligt metoden, 

till exempel gav flera av våra informanter möjlighet att få information om 

kompetensutvecklingsmaterialet, vilket de var nyfikna på. 
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6.1 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att i en framtida studie jämföra den svenska betygsättningen i 

slöjdämnet med andra länders för att på så sätt kunna få en internationell synvinkel på 

fenomenet. Är ett mål- och kunskapsinriktat betygssystem vanligt och i så fall hur har andra 

länder gått tillväga för att öka likvärdigheten i slöjdens betygsättning?  
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Bilaga 1 

 

Slöjdlärare 1 

• Lärare i textilslöjd som varit verksam i 37 år.  

• Utbildad vid Uppsala universitet. 

• Har arbetat på nuvarande skola i 34 år. Har även arbetat vid ett universitets 

textillärarutbildning under 2 år. 

• Har arbetat med tidigare betygssystemen (1-5) samt (IG-MVG), och i nuvarande 

betygssystem (F-A). 

• Tid som avsätts för kollegialt samarbete i slöjd på skolan är 80 min/vecka. 

 

Slöjdlärare 2 

• Lärare i trä- och metallslöjd som varit verksam i 12 år. 

• Utbildad vid Linköpings universitet. 

• Har arbetat på nuvarande skola i 7 år. 

• Har arbetat både med tidigare betygssystem (IG-MVG), och i nuvarande betygssystem 

(F-A). 

• Tid som avsätts för kollegialt samarbete i slöjd på skolan är 90 min/vecka. 

 

Slöjdlärare 3 

• Lärare i trä- och metallslöjd som varit verksam i 4 år. 

• Utbildad vid Linköpings universitet. 

• Har arbetat på nuvarande skola i 4 år. 

• Har arbetat med nuvarande betygssystem (F-A). 

• Tid som avsätts för kollegialt samarbete i slöjd på skolan är drygt 60 min/vecka. 

Slöjdlärare 4  

• Lärare i trä- och metallslöjd och textilslöjd som varit verksam i 8 år.  

• Utbildad vid Konstfack.  

• Har arbetat på nuvarande skola i 4 år som textilslöjdslärare. 

• Har arbetat 1 år med tidigare betygssystem (IG-MVG), och i nuvarande betygssystem 

(F-A).   



 

 

• Tid som avsätts för kollegialt samarbete i slöjd på skolan är drygt 90 min/vecka. 

Slöjdlärare 5  

• Lärare i textilslöjd som varit verksam i 3 år.  

• Utbildad vid Stockholms och Linköpings universitet.  

• Har arbetat på nuvarande skola i 3 år.  

• Har arbetat med nuvarande betygssystem (F-A).  

• Tid som avsätts för kollegialt samarbete i slöjd på skolan är drygt 90 min/vecka. 

Slöjdlärare 6 

• Lärare i textilslöjd som varit verksam i 18 år.  

• Utbildad vid Konstfack och Linköpings universitet.  

• Har arbetat på nuvarande skola i 3,5 år. 

• Har arbetat 1 år med tidigare betygssystem (IG-MVG), och i nuvarande betygssystem 

(F-A).   

• Tid som avsätts för kollegialt samarbete i slöjd på skolan är drygt 60 min/vecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Förberedande intervjufrågor 

 

• Vilken utbildning och när? 

• Hur länge på nuvarande skolan? 

• Hur många olika betygssystem har du jobbat med?  

• Hur mycket samarbete med kollegor? 

• Skolledningen: hur mycket tid erbjuds till kollegialt samarbete på skolan, 

huvudmannens olika enheter och till eget betygsarbete?  

• Hur många elever betygsätter du nuvarande termin? 

 

 

Intervjufrågor  

 

• Avsattes någon tid till att studera, lära in och diskutera det nya betygsystemet eller hur 

blev du introducerad till det? 

• Tycker du att du har användning av Skolverket stödmaterial?  

− (Skolverkets bedömningsstöd) 

− (Skolverkets ”Komentarsmaterial till kursplanen i slöjd”) 

− (Skolverkets kompetensutvecklingsmaterial)  

• Anser du att dessa värdeord skapar för stort tolkningsutrymme för lärarna för att 

tillräcklig likvärdighet ska kunna finnas i betygsättningen? (t ex “enkla”, 

“utvecklade”, “välutvecklade”)  

• Vilket stöd har du fått från din rektor när det gäller kompetensutveckling för 

betygsättning i slöjdämnet? 

• Har er skola utarbetat gemensamma riktlinjer för hur betygsättningen/bedömningen 

ska gå till i slöjd? 

• Skapar din huvudman tillfällen då huvudmannens alla slöjdlärare träffas för att 

diskutera betygsättning? 

 

 

 



 

 

• Använder du dig idag av något material i din betygsättning? I så fall, vad och hur 

fungerar det? 

− (Matriser)  

− (Sambedömning)  

− (Prov) 

− (Elevexempel)  

− (Sociala medier) 

• Lägger du lika stor vikt vid var och ett av kunskapskraven vid betygsättningen? 

 

 

• På vilket sätt kan skolornas huvudmän underlätta för lärarna att skapa möjligheter och 

förutsättningar till en mer likvärdig betygsättning? 

• På vilket sätt och på vilken nivå tycker du att praxis för betygsättning i slöjd ska 

skapas? 

• Anser du att det finns ett behov av ett tydligare nationellt bedömningsunderlag för att 

skapa en säkrare och mer jämlik betygsättning i slöjd? I så fall vilken typ att underlag 

skulle du vilja togs fram eller förtydligades? (t ex matriser, elevexempel, läromedel, 

diskussionsforum etc.) 

• Vad skulle du tycka om att de uppgifter eleverna ska arbeta med, blev mer nationellt 

preciserade? 

 

 

 


