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Sammanfattning 
Med start 1994 infördes ett nytt betygssystem, det vill säga kursplaner, betygskriterier samt 
riktlinjer för betygsättningen, för såväl grundskolan som gymnasieskolan. Frågor om betyg-
sättning har under senare år blivit politiskt högintressanta och många förändringar är nyligen 
föreslagna eller rent av beslutade i Riksdagen. Elever och föräldrar har också blivit mer aktiva 
och ställer ökande krav på framförallt lärare när det gäller betyg. I några kurser ges nationella 
prov som lärare kan använda som stöd för sin bedömning och betygsättning medan andra 
kurser, till exempel samhällskunskap, på sin höjd har några bedömningsexempel på Skol-
verkets hemsida att stödja sig mot.  
 
Syftet med den här uppsatsen är att få en bild av hur betygssystemet fungerar idag, dels ur ett 
generellt nationellt perspektiv men även är ett specifikt samhällskunskapsperspektiv. För att 
uppnå syftet har följande frågeställning använts. 

a) Vilka är grunderna för betygssystemet och hur har dessa förändrats över tid? 
b) Vad visar aktuell svensk forskning om bedömning och betygsättning i det nuvarande systemet? 
c) Hur gör gymnasielärare i samhällskunskap när de bedömer och betygsätter elever? 

Till en början klargörs betygssystemets grunder genom att termerna kunskapssyn, bedömning 
och betygsättning behandlas utförligt ur ett skolperspektiv (i Del 1). Sverige införde ett mål-
relaterat betygssystem under samma tidsperiod som en hel del andra länder i Europa. Som en 
del av det nya betygssystemet återfinns ett utvidgat kunskapsbegrepp, de fyra F:en (fakta, för-
ståelse, färdighet och förtrogenhet) som en anpassning till dagens komplexa samhälle. 
 
I del 2 följer en sammanställning över aktuell utvärdering och forskning kring betygssyste-
mets implementering och hantering idag. I nästa del (Del 3) behandlas den empiriska under-
sökningens metod, genomförande och resultat. Den empiriska undersökningen är inspirerad 
av grundad teori och genomfördes med hjälp av åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
av samhällskunskapslärare på olika gymnasieskolor, med delvis olika skolhuvudmän, i en och 
samma stad. Intervjuerna varade i ca en timme, bandandes och transkriberades samt 
analyserades. Undersökningen visar att det bland informanterna finns en samsyn kring vikten 
av motivation och respons, kring viktiga ämnesområden och kunskapskvalitéer samt kring 
synen på kursplanen (för otydlig) och betygskriterierna (användbara). Flertalet informanter 
använder och lägger ganska stor vikt vid traditionella prov som bedömningsform. När det 
gäller betygsunderlaget skiftar det dels i innehåll och dels i hantering mellan lärarna. Hos 
några innefattar betygsunderlaget bara examinationer på specifika moment medan det hos 
andra omfattar även lektionsarbete. Personliga egenskaper påverkar inte betygsättningen men 
i tveksamma fall väljer ett par lärare att hellre fria än fälla elever. Några nämner också 
magkänsla som en faktor vid bedömningar. Sambedömning av elevprestationer används 
regelbundet av några lärare men inte av andra. Inte på någon skola förekommer det en organi-
serad sambedömning i samhällskunskap. Alla informanter är bekymrade över likvärdigheten 
och flera önskar arbeta mer med bland annat ämnesdiskussioner för att säkra en större 
likvärdighet. Flertalet kan även tänka sig att använda någon form av nationellt prov, förutsatt 
att det har en tydlig, betygsstödjande funktion. 
 
Slutligen konstateras utifrån sammanställningen av utvärderings- och forskningsresultat samt 
utifrån den empiriska undersökningen att vårt nuvarande betygssystems problematik känne-
tecknas av betygsinflation, skol- och programsegregering, bristande likvärdighet i betygsätt-
ningen, bristande ansvarstagande för likvärdighetsarbetet hos skolledningar, en ökad arbets-
belastning och förändrat läraruppdrag, oklarheter i styrdokument, brister i förankringen av 
kunskapssynen på skolor samt betygsfixering och fokusering på resultat istället för processer. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Som gymnasielärare i engelska och samhällskunskap brottas jag dagligen med problematiken 
kring betyg, bedömning och vad som är olika kunskapskvalitéer. Under 2000-talet har 
diskussionerna och debatten om just betygen blivit livliga. I skolans värld märker man det 
extra tydligt eftersom lärare tvingas hantera frågan i olika forum och på olika nivåer; 
mestadels i samtal med elever och föräldrar, men även i ämnes- och arbetslag, i direktiv från 
kommunledningen och från Skolverket. Min personliga erfarenhet, vilken jag delar med en 
del kollegor som jag helt informellt har diskuterat frågan med, är också att lärare idag ’lättare’ 
sätter högre betyg än när nuvarande betygssystem var nytt. Det kan rimligtvis bero på att 
osäkerheten var stor när systemet var nytt och det inte fanns några nationella kriterier för 
MVG-betyget. Lika troligt är dock att kraven delvis urholkats med följd att lärare faktiskt 
sätter för höga betyg nu.  
 
Både Myndigheten för skolutveckling och Skolverket har gjort riktade satsningar kring 
betygens likvärdighet. De har tagit fram material som man kan använda lokalt på skolorna, i 
såväl ämnes- som arbetslag. Dessutom har man på Skolverket tagit fram bedömningsmaterial 
för en del kurser som saknar nationella prov, till exempel för Samhällskunskap A. Bedöm-
ningsmaterialet innehåller en diskussion i en grupp erfarna lärare på en enskild skola kring 
bedömning. Själva diskussionen har man sedan från Skolverkets sida kommenterat och i 
anslutning till den presenteras källor där man kan finna ytterligare information rörande de 
aktuella frågorna. Vidare presenteras tre betygsatta och kommenterade elevarbeten mot-
svarande G-, VG- och MVG-nivå. Detta material utgör en grund för lokala betygsdiskussioner 
ute på skolorna, men det förutsätter också att tid för sådana ämnesdiskussioner prioriteras av 
skolledningar runt om i landet. Lärare har med andra ord chansen nu att sätta betyg på ett 
bättre, i betydelsen mer rättvisande och likvärdigt, sätt än tidigare. 
 
Elever har under senare år blivit alltmer ifrågasättande när det gäller betygen och kräver allt 
som oftast motiveringar för sina betyg. Myndigheterna har även tagit fram lite material riktat 
till elever och föräldrar där de försöker förtydliga vad som faktiskt gäller avseende betyg-
sättningen, till exempel om frånvaro spelar någon roll för betyget. Dessutom efterfrågar elever 
i större utsträckning tydlig och konkret information om vad som krävs för olika betyg. Under 
kursens gång förväntar sig också elever att när som helst få en uppdatering om det egna 
betygsläget. Elever kan alltså kräva mer information och en större tydlighet från lärarna.  
 
Hur har förändringarna i styrdokumenten under 1990-talet egentligen förändrat lärarnas 
arbete? Införandet av ett utvidgat kunskapsbegrepp samt ett utökat läraruppdrag borde 
innebära vissa förändringar. I kärnämnen med nationella prov ges lärarna handfast hjälp med 
konkretisering av betygskriterier och exempel på bedömningar vilket underlättar betyg-
sättningen. I andra ämnen, som till exempel samhällskunskap, finns endast ett fåtal bedöm-
ningsexempel och stoffet i kursen är inte heller särskilt tydligt uttryckt. Man kan då förmoda 
att bedömningen och betygsättningen varierar mer lärare emellan.  
 
En del kursplaner, däribland Samhällskunskap A, har precis reviderats och den sittande 
borgerliga regeringen har för avsikt att göra förändringar först i betygssystemet och sedan 
även i hela gymnasieskolan. Däremot har inga förändringar aviserats i gällande läroplan 
avseende epistemologiska utgångspunkter såsom synen på kunskaper och kunskapskvalitéer 
samt i bedömningsgrunder. Med anledning av det tycker jag att det är mycket intressant att 
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undersöka själva grunderna för betygsättningen, nämligen kunskapssyn och bedömning i ett 
ämne som samhällskunskap som inte heller är utforskat i någon större utsträckning.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här undersökningen är att få en bild av hur vårt nuvarande målrelaterade 
(kriterierelaterade) betygssystem fungerar idag. För det första handlar det då om att klargöra 
själva grunderna för betygssystemet, det vill säga kunskap, bedömning och betygsättning i ett 
skolperspektiv, både över tid och vad som gäller idag enligt rådande styrdokument. Detta görs 
i form av en sammanställning som också tjänar ett framtida syfte som plattform för mitt 
framtida avhandlingsprojekt.  
 
Nästa steg är att utifrån utvärderingar, tidigare forskning samt en egen empirisk undersökning 
få en bild av hur betygssystemet fungerar i praktiken. För att kunna sätta betyg måste läraren 
göra bedömningar av eleven och dessa bedömningar grundar sig i det ideala fallet på vilken 
kunskapssyn läroplanen och kursplanen ger uttryck för. I praktiken spelar det dock stor roll 
vilken kunskapssyn den enskilde läraren har. Med anledning av det, blir det intressant att 
undersöka dessa begrepp först ur ett teoretiskt perspektiv och sedan i relation till lärares 
praktik. På så vis kan en förståelse erhållas för hur betygsättningsarbetet går till. För att uppnå 
syftet har följande frågeställning använts. 
 
a) Vilka är grunderna för betygssystemet och hur har dessa förändrats över tid? 
Tyngdpunkten ligger här på att diskutera kring betygssystemets grunder, deras ursprung och 
utveckling, bland annat som de gestaltas i läroplaner och betygssystem. Kopplingen mellan 
begreppen och lärarprofessionen är därmed central för denna genomgång. Dessutom anammas 
emellanåt ett samhällsperpektiv. 
 
b) Vad visar aktuell svensk forskning om bedömning och betygsättning i det nuvarande 
systemet? Här handlar det om att få en överblick över de utvärderingar och den forskning 
som har gjorts kring hur implementeringen av nu gällande betygssystem och läroplan fungerat 
samt vad konsekvenserna av dessa blivit. 
 
c) Hur gör gymnasielärare i samhällskunskap när de bedömer och betygsätter elever? 
Den här frågan utgör grunden för uppsatsens empiri så perspektivet är här lärares praktik. Hur 
genomförs undervisningen och vilken typ av betygsunderlag finns? När och hur sker 
bedömning av eleverna? Vilka kvalitéer i elevernas kunskap premieras och hur hanterar och 
använder man betygskriterierna? Vilka är de största osäkerhetsfaktorerna vid bedömningen 
och betygsättningen? Hur arbetar man för att säkerställa likvärdighet i bedömningen? 

1.3 Avgränsning 
I Bilaga 5 återfinns betygssystemets historiska utveckling i stora drag med betoning på de 
senaste hundra till hundrafemtio åren. Denna kändes som en naturlig utgångspunkt när jag 
påbörjade mitt arbete men fyller inte någon avgörande funktion i själva uppsatsen och därför 
har jag valt att lägga den som en bilaga på slutet. Eftersom det är det svenska 
utbildningssystemet som står i fokus har jag också valt att koncentrera mig på svensk 
forskning när jag undersöker resultaten av förändringarna. I genomgången kring 
betygssystemets grunder förekommer däremot några internationella utblickar, särskilt med 
avseende på bedömningsteori med tanke på att det bedrivits mycket forskning kring detta i 
bland annat den anglosaxiska delen av världen. 
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När det gäller den empiriska undersökningen är den begränsad till kursen Samhällskunskap A 
på gymnasiet. Hur den empiriska undersökningen avgränsats ytterligare beskrivs närmare i 
kapitel 4 Undersökningsdesign och urval. 

1.4 Metod  

1.4.1 Litteratur och material 
Till en början använde jag mig av databasen LIBRIS för att finna aktuella böcker och av-
handlingar. Med hjälp av den avancerade sökfunktionen sökte jag på betyg samt markerade 
avhandlingar. Ur den lista jag fick upp då valdes de titlar ut som jag tyckte verkade mest 
relevanta innehållsmässigt och som var förhållandevis ’nya’, huvudsakligen från 2000-talet. 
På liknande sätt sökte jag sedan på kunskap och kunskapssyn. Informationssökningen kring 
bedömningsteori gjordes både med hjälp av LIBRIS och ERIC där jag i första hand sökte på 
bedömning, assessment och formative assessment. På grund av det stora antalet träffar 
förfinade jag sökkriterierna på lite olika sätt till exempel utgivningsår och olika 
ämneskategorier. Via Umeå universitets hemsida fann jag vidare information om VALUTA-
projektet1 och många rapporter som var kopplade till detta. En bidragande orsak till mitt 
slutliga val av litteratur var att det i varje avhandling fanns referenser till flera av de andra 
avhandlingarna. De försökte alla ge en slags översikt av forskningsområdet i Sverige och 
utifrån dessa kunde jag konstatera att jag fått med många viktiga bidrag. Dessutom har jag 
använt mig av tidsskriftsartiklar samt ett antal antologier och kursböcker. 
 
Ytterligare information fann jag hos Skolverket. De har producerat en hel del material om 
betygsättning plus att de gjort utvärderingar av det nuvarande systemet. I utbildningssamman-
hang stöter man ofta på begreppet styrdokument, det vill säga de skrifter som författas på 
makthavarnas begäran, numera av Skolverket, och som på olika sätt reglerar verksamheten. I 
begreppet styrdokument innefattas skollag, skol- och gymnasieförordning, läroplaner, 
kursplaner samt skrivningar om betygssystemet, till exempel betygskriterier (Skolverket 
2008:18). En läroplan kan ses som 
 

ett officiellt dokument som ger regler för hur en uppväxande generation ska socialiseras in i samhället. 
Genom att till exempel bestämma vilka ämnen som ska förekomma och, för det mesta, vilket övergripande 
innehåll dessa ämnen ska ha, skapas en gemensam referensram och bakgrundsfond till hur vi tolkar 
omvärlden och vilken information vi betraktar som central och perifer. (Tholin 2006:41) 
 

I föreliggande uppsats (inklusive Bilaga 5) refererar jag till följande läroplaner. 
 
Lgr 62, Läroplan för grundskolan. 
Lgr 69, Läroplan för grundskolan. 
Lgy 70, Läroplan för gymnasieskolan. 
Lgr 80, Läroplan för grundskolan. 
Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. 
Lpf 94, Läroplan för de frivilliga skolformerna. 
 
Regeringens utredningar i utbildningsfrågor presenteras, liksom andra utredningar, inom 
serien Statens Offentliga Utredningar (SOU). Utbildningsfrågor har utretts i stor omfattning 

                                                 
1 VALUTA-projektet var ett forskningsprogram med tretton delprojekt som genomfördes vid Institutionen för 
pedagogik och didaktik vid Göteborgs Universitet samt vid Enheten för pedagogiska mätningar vid Umeå 
Universitet mellan 2001 och 2005. Projektets syfte var att ”undersöka hur antagningssystemet fungerar i relation 
till samhällets mål och intentioner och vilka effekterna av detta system är för enskilda individer, för högskolan 
samt för samhället som helhet” (Slutredovisning av Valutaprojektet Dnr 2000-5068:01). 
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under det senaste århundradet. De SOU som varit aktuella i den här uppsatsen (inklusive 
Bilaga 5) är följande. Jag har här bara givit en kortfattad beskrivning av innehållet. 
Fullständig referens återfinns i referenslistan i slutet. 
 
SOU 1938:29 Intagningen till läroverken 
SOU 1942:11 Betygsättning i folkskolan 
SOU 1945:45 Skolans betygsättning 
SOU 1948:27 Skolväsendets utveckling 
SOU 1961:30 Grundskolan 
SOU 1977:9 Betygen i skolan 
SOU 1981:96 Reformerad gymnasieskola 

SOU 1985:57 Tillträde till högskolan 
SOU 1988:20 Ansvar och styrning 
SOU 1992:59 Läraruppdraget 
SOU 1992:86 Ett nytt betygssystem 
SOU 1992:94 Skola för bildning 
SOU 2004:29 Tillträdesutredningen 

1.4.2 Den empiriska undersökningen 
Den empiriska undersökningen har genomförts med hjälp av semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer av samhällskunskapslärare på sju olika gymnasieskolor samt på Komvux i en mellan-
stor stad i södra Sverige. Skolorna är olika stora med delvis olika program. En av dem är lands-
tingsägd, några är kommunala medan de andra är fristående. En lärare från varje skola har inter-
vjuats på plats på sin skola i ca en timme. Själva intervjuerna bandades för att sedan transkri-
berats. Undersökningens urval, design och metod behandlas utförligare i kapitel 4. 

1.5 Disposition 
Ovan har jag givit en bakgrund till mitt ämnesval samt angivit syfte och en frågeställning med 
tre frågor. Vidare har jag resonerat lite kring avgränsningen samt presenterat den metod jag 
använt för de två första sammanställningarna samt kortfattat för den egna undersökningen. 
Uppsatsen är sedan indelad i tre delar.  
 
Den första delen omfattar kapitel 2 och där behandlas betygssystemets grunder; kunskapssyn, 
bedömning och betygsättning.  
 
I del 2 återfinns kapitel 3 som är en sammanställning över resultat från olika utvärderingar samt 
aktuell forskning om nu gällande betygssystem.  
 
Med del 3 vänds fokus mot empirin och denna del omfattar kapitel 4-6. I kapitel 4 återfinns en 
presentation och diskussion kring den empiriska undersökningens design och urval. Ett 
analyserat resultat av den empiriska undersökningen presenteras sedan i kapitel 5 med vissa 
kopplingar till föregående teoriavsnitt samt en avslutande diskussion. I kapitel 6 presenteras en 
slutsats tillsammans med förslag till fortsatt forskning. Sist återfinns en referenslista samt 
bilagor. 

 



  

 

 
 
 

 
Del 1 

 
Betygssystemets grunder 
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2 Kunskapssyn, bedömning och betygsättning 

2.1 Kunskap och kunskapssyn 
När makthavare planerar landets utbildningssystem ägnar de sig delvis åt spekulationer kring 
”vilka förmågor och kompetenser som dagens och morgondagens barn och ungdomar behöver 
utveckla” för att lyckas i det framtida samhället (Selghed 2006:42). I och med samhälls-
förändringarna ändras alltså kraven på utbildningen. Dagens kunskapssamhälle ställer andra krav 
än vad gårdagens industrisamhälle gjorde. Det som igår så självklart betraktades som kunskap 
har idag fått konkurrens av andra kunskapsformer. Gustavsson2 (2000:15) uttrycker det så här: 
 

Allt som oftast hör vi att vi lever i ett kunskapssamhälle, ett samhälle i vilket kunskap blir allt centralare för 
utvecklingen. Men vilken kunskap som ska tjäna den utvecklingen och vad vi menar när vi talar om kunskap 
förblir oftast osagt eller oklart. 

2.1.1 Ursprunget 
För att reda ut begreppen går Gustavsson (Ibid:15f) tillbaka till Platon och Aristoteles och 
beskriver tre traditionella kunskapsformer. Dessa beskrivs separat men tenderar att emellanåt gå i 
varandra. 
 

1. För det första har vi den form som behövs för att förstå hur världen är uppbyggd och 
fungerar som kallas den vetenskapliga kunskapen (grek. episteme). Den är föremål för 
diskussioner inom vetenskaperna men sprids även vidare till en mer ”allmän samhälls- 
och kulturdebatt”. 

 
2. Det finns också en produktiv kunskap (grek. techne) som behandlar det som behövs för 

att kunna tillverka, skapa och producera. Den är främst aktuell ”i samband med hantverk, 
estetik, yrkesutbildning och kompetensutveckling i arbetslivet”. 

 
3. Den tredje formen innefattar den kunskap med vilken vi utvecklar ett gott omdöme och 

förmåga att verka som etiska människor och demokratiska medborgare, en sorts praktisk 
klokhet (grek. fronesis).  Denna uppmärksammas ”i samband med politik, kultur och 
samhällsutveckling” och är särskilt aktuell inom yrken och utbildningar i social 
verksamhet och vård. 

 
Linde (2003:33) tar också upp en fjärde form som inrymmer ”den filosofiska reflektionen om 
kunskapens ursprung och grund” (noesis). 
 
Ovanstående uppdelning kan fortfarande vara relevant och det är då den vetenskapliga 
(episteme) kunskapen som har dominerat i modern tid. I början av 1980-talet fick vi i 
västvärlden emellertid en renässans först för den produktiva kunskapen (techne) och sedan även 
för den praktiska klokheten (fronesis) som vi behöver för att kunna göra vettiga bedömningar. En 
god utbildning inrymmer dessa kunskapsformer ”i en väl avvägd balans” anser Gustavsson 
(2002:16). Lindberg (2008:15) framhåller dock att de antaganden de gamla grekerna gjorde om 
att kunskapen är säker och sann ifrågasatts bland annat genom skepticismen, inom retoriken och 
numera i olika områden av vetenskapsteori. Där hävdar man istället att kunskap aldrig kan vara 
”fullständigt objektiv” utan den är alltid beroende av någon form av kontext. 

                                                 
2 Bernt Gustavsson fick också i uppdrag av Myndigheten för skolutveckling att skriva om kunskapsbegreppet, vilket 
han gjorde i Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap som gavs ut 2002. 
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Gustavsson (2000:21) menar vidare att själva ordet kunskap har en dubbel innebörd i och med att 
det kan betyda både ’att kunna’ och ’att skapa’. Etymologiskt kan man också härleda betydelsen 
’känna’, ’känna igen’ (Lindberg 2008:12). Kunskapen är också personlig. Carlgren (1997:25) 
hävdar att den erfarenhetsgrundade kunskapen är personlig i och med att den är kopplad till 
specifika situationer eller omständigheter. Gustavsson (2000:21), å andra sidan, menar att 
kunskap är personlig eftersom människor skapar den aktivt, i en kontinuerlig process, med hjälp 
av våra sinnen och vår mentala förmåga. Denna kunskap är därmed ”internaliserad” och har ett 
egenvärde som bidrar till individens bildning. Tendensen att betrakta kunskap som något ”färdigt 
som finns utanför individen” ökar dock och Gustavsson (Ibid:23) menar att kunskapen därmed 
”exterioriseras”. Den ses allt oftare ur ett ”ekonomiskt-tekniskt” perspektiv, som en 
produktionsfaktor, något användbart för samhällsutvecklingen. Lika gärna som man investerar i 
realkapital kan man investera i humankapital. Detta synsätt strider med andra ord mot 
”humanismens och vetenskapens tanke om kunskapssökandets och forskningens frihet och 
värdegrund” som tillskriver kunskapen och bildningen ett egenvärde (Ibid:23). Björklund 
(2008:1) som undersöker ’förtrogenhetskunskap’ menar också att vi nu värderar kunskap som till 
sin karaktär är ”icke-verbaliserbar” eller baserad på erfarenhet, så kallad förtrogenhetskunskap, 
lägre än den mer verbaliserade kunskapen. Istället sätter vi allt större tilltro till sådant som är mer 
vetenskapligt med ”mätbarhet, spårbarhet och rationalitet” (Ibid:1). 

2.1.2 Lärteorier i relation till styrdokumenten 
I skolans värld har den traditionella kunskapssyn som har sin grund i en ”empirisk-positivistisk 
kunskapsdefinition” länge varit den dominerande (Freccero et al, 2006:4). Kunskapen utgör då 
en sann (objektiv) beskrivning av verkligheten, det vill säga den vetenskapliga kunskapen, att 
likna vid information. Denna kunskapssyn är nära kopplad till behaviouristiska lärteorier 
baserade på verk av bland annat Pavlov, Skinner och Thorndike. Lärande sker i respons på yttre 
stimuli och med hjälp av belöningar och bestraffningar uppnås rätt beteenden. Komplexa 
strukturer bryts ner i mindre delar där de mer basala delarna lärs in först och de mer avancerade 
sist och på så vis ackumuleras kunskaper (James 2006:54). Enligt Freccero et al (2006:4) leder 
en sådan kunskapssyn till att undervisningens innehåll blir synonymt med målet för 
undervisningen och att det eleverna lär sig är minneskunskaper och reproduktion. Kunskapen blir 
kvantitativ och mätbar, till exempel genom poängprov där en viss poäng renderar ett visst betyg. 
Carlgren (1997:25) beskriver denna kunskapssyn som ”ensidig” och ”formell”. Hon menar att 
dess ursprungliga intention att ge en objektiv bild av världen inneburit att man bortsett från att 
kunskap utvecklas i ett socialt sammanhang och att man med kunskap som grund kan forma en 
egen ståndpunkt, en viktig förutsättning för att kunna fungera som en aktiv samhällsmedborgare 
i en demokrati. 
 
När Carlgren resonerar om vad kunskap är i Bildning och kunskap (1997:30), särtryck ur SOU 
1992:94 Skola för bildning, skiljer hon på kunskapens objektiva och dess subjektiva sida 
eftersom det är en åtskillnad som gjorts i tidigare styrdokument. Det är den subjektiva 
kunskapen, det vill säga hur vi begriper något, som tidigare har lyfts fram i läroplanernas 
övergripande formuleringar om hur individens kunskapsprocess ska fördjupas. Själva innehållet 
som ska läras, den objektiva sidan, har då istället lyfts fram i kursplanerna. Denna åtskillnad görs 
inte längre genom att kursplanerna nu har skrivits med utgångspunkt i elevens utveckling. 
Carlgren (Ibid:30) framhäver vidare kunskapsbegreppets föränderlighet. Dagens kunskap är inte 
densamma som morgondagens och hon menar därför att elever behöver lära annorlunda idag. 
 

Eleverna måste tillägna sig begrepp och strukturer från olika ämnesområden på ett sätt så att de kan användas 
som intellektuella verktyg i andra sammanhang. (Ibid:30) 
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Dagens kursplaner och betygskriterier utgår också från inlärningsforskningens rön och baseras 
på ”kognitiva, metakognitiva och sociokulturella teorier” och beskriver en mer ”djup-strukturell 
kunskap”(Freccero et al, 2006:4). Ledande teoretiker inom den kognitiva eller konstruktivistiska 
inriktningen är Chomsky, Simon, Piaget och numera även neuroforskare eftersom man här 
intresserar sig för vad som händer i hjärnan. Lärande sker genom att man förstår sin omgivning 
på ett nytt sätt och genom att man aktivt deltar. Tidigare kunskaper och problemlösning är 
avgörande för att lära nytt (James 2006:55, Korp 2003:64f). Utifrån denna kunskapssyn blir 
undervisningens innehåll ett medel för att nå kunskapsmålen och kunskapsmålen är enkelt 
uttryckt ”elevens olika förmågor att arbeta och lösa problem inom ämnet” (Freccero et al 
2006:4). Även Selghed hävdar att den nuvarande kunskapssynen i styrdokumenten kan beskrivas 
som konstruktivistisk. Man kan säga att kunskap är en ”mänsklig konstruktion” för att vi ska 
förstå olika företeelser i vår verklighet (Selghed 2006:22). Carlgren (1997:26) beskriver det så 
här: 
 

Kunskap är inte en avbildning av världen, utan ett sätt att göra världen begriplig. Kunskaper utvecklas i ett 
växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i 
denna samt de erfarenheter man gör. 

 
Kognitiva färdigheter som uppmärksammas i styrdokumenten är att se samband, förstå, tänka 
kritiskt, dra slutsatser och reflektera. Även ’metakognition’, det vill säga kunskap om hur man 
själv tänker och lär sig saker, har blivit viktig eftersom den ökar elevers lärande och möjliggör 
’det livslånga lärandet’3. Etik och social kompetens, som att utveckla förmåga att ta initiativ och 
samarbeta, har dessutom lyfts fram (Freccero et al:4). Lindström (2005:11) hävdar vikten av att 
man i skolan idag också kan bedöma dessa kompetenser så att vi inte faller för ”frestelsen att 
göra det enkelt mätbara till det viktigaste”. Det livslånga lärandet stimuleras av just de kunskaper 
och färdigheter som ger oss framgång i vuxenlivet framhåller James (2006:49) och syftar då på 
vår förmåga att fortsätta att lära oss nytt närhelst det krävs i vårt föränderliga samhälle. Lärare 
behöver därför begrunda vad som faktiskt är ett bra och effektivt lärande och sedan anpassa sina 
metoder utifrån det. Det räcker inte med att bara förändra sitt sätt att bedöma elever. 
 
Istället för att prata om inlärning, talar vi idag om lärande som bättre visar på den ”ständigt 
pågående tolknings- och konstruktionsprocess hos människan i hennes möte med omvärlden” 
(Selghed 2006:22). Det är just betoningen av de sociala aspekterna som utmärker det 
sociokulturella perspektivet på lärande jämfört med det kognitiva, konstruktivistiska. En 
förgrundsgestalt för det sociokulturella synsättet är Vygotsky som menar att för att lärande ska 
kunna ske måste det finnas sociala relationer. Lärande sker i interaktionen mellan individen och 
dess sociala omgivning och därför är den språkliga kommunikationen mycket viktig. Det finns 
en ömsesidig påverkan mellan tänkande och situationen i vilket tänkandet äger rum och därför 
talar man också om situerat lärande (James 2006:57). Kunskaper ses som sociala konstruktioner 
formade av sociala, politiska och kulturella villkor (Korp 2003:67ff, James 2006:57). Carlgren 
(1997:26) framhäver också kunskapens kontextuella4 och funktionella5 aspekter. 

2.1.3 Läroplanens fyra kunskapsformer 
I läroplanen, Lpf 94 (s 6) presenteras ett utvidgat kunskapsbegrepp med fyra olika kunskaps-
former, de fyra F:en; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som ”förutsätter och samspelar 
med varandra”. Det slås också fast att undervisningen ska innehålla en blandning av dem. När 

                                                 
3 Ett begrepp som Göran Persson använde i propositionen Växa med kunskaper, se kapitel 2.3.2 Kontroll. 
4 Den kontextuella aspekten innebär att kunskapen är beroende av sitt sammanhang. 
5 Med funktionell eller instrumentell aspekt menas att kunskapen används som ett redskap. 
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Carlgren (1997:30ff) ska förklara de olika kunskapsformerna använder hon isberget som en 
liknelse. Det är bara en del av kunskaperna som är synliga. I hennes liknelse utgörs den synliga 
toppen av fakta, förståelse och färdighet. Fakta motsvarar den vetenskapliga kunskapen 
(episteme) och utgörs av information, regler och konventioner. De är av en mer kvantitativ art – 
den gamla skolans kunskap. Förståelsekunskapen däremot har en kvalitativ och teoretisk 
karaktär och innebär att vi begriper och förstår meningen eller innebörden av en företeelse. Här 
spelar språket en viktig roll eftersom själva utvecklandet av kunskaper innefattar att vi tar till oss 
kollektiva begrepp och strukturer för bland annat sociala relationer. Ett utvecklat språk möjliggör 
därför en större nyansering i förståelsen. När vi vet hur något praktiskt (eller intellektuellt) skall 
göras och vi själva kan göra det har vi istället färdighetskunskaper. Dessa motsvarar på många 
sätt den produktiva kunskapen (techne). Den osynliga delen av isberget innehåller 
förtrogenhetskunskap, även kallad tyst kunskap eller bakgrundskunskap eller erfarenhetsgrundad 
kunskap. Denna kunskapsform hänger nära samman med sådant vi upplever med våra sinnen och 
med hjälp av den kan vi handla på ett bra sätt i en ny situation. Den kan delvis jämföras med den 
praktiska klokskapen (fronesis) men denna sågs av Platon som en ”medveten, sann och rationell” 
kunskap (Björklund 2008:131). 
 
I sin avhandling Från Novis till Expert: Förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning 
presenterar Björklund (2008:131) en modell för just förtrogenhetskunskap. I denna knyter han 
samman psykologins tankar om ”två kvalitativt skilda kognitiva system, det explicita och 
implicita” med neurofysiologins redogörelser för ”de deklarerbara och icke deklarerbara delarna 
av hjärnan” (Ibid:132). Olika kunskapsaspekter motsvaras helt enkelt av olika ”specifika 
strukturer” i hjärnan (Ibid:135). I denna syntes blir det omedvetna kunskapandet centralt, det vill 
säga det implicita minnet och lärandet. Sådan kunskap benämns ibland intuition, magkänsla, tyst 
kunskap eller handens kunskap, till exempel sådan kunskap en erfaren lärare praktiserar i sitt 
arbete. Ett kännetecken för en expert är just att denna har svårigheter med att i ord redogöra för 
sina kunskaper (Ibid:4). Kunskapen är varken medveten eller sann men genom att försöka 
synliggöra kunskapsprocessen där vi bygger upp ”implicita minnesmönster” kan den här typen 
av kunskap ges större tyngd och vi kan nå en större förståelse för människors sätt att ”se, tolka, 
bedöma och handla i världen” (Ibid:132). Dessa mer implicita aspekter av kunskap, det vill säga 
färdigheter, förmågor och förtrogenhet lär vi oss med andra ord oreflekterat och automatiskt. 
Man kan säga att det handlar om en ”igenkänningsprocess” (Ibid:137). 
 
Människor som kan betraktas som experter inom sina områden uppvisar några gemensamma 
drag. För lärare specifikt har Berliner lyft fram följande expertdrag (Björklund 2008:24). 
 

- är expert enbart inom sitt eget ämne och speciella kontext 

- utvecklar ett automatiskt beteende för de handlingar som återkommer ofta i verksamheten 

- är mer flexibel och utnyttjar bättre uppkomna situationer i undervisningen 

- är socialt mer känslig för det som krävs när de löser problem 

- beskriver och uppfattar problem på ett kvalitativt annorlunda sätt 

- känner snabbare och mer korrekt igen kritiska situationer i klassrummet 

- använder längre tid i början när de löser problem men har en rikare uppsättning verktyg med 

sig för att lösa problemen 
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2.1.4 Kunskapsutveckling i relation till utbildning och fortbildning av lärare 
Björklund (2008:134) framhäver vikten av den beprövade erfarenheten, förtrogenhetskunskapen, 
och stödjer sig på mycket forskning när han slår fast att det förutom ett stort engagemang också 
krävs åratal av praktisk erfarenhet och upplevelser, för att utvecklas från novis till expert. Mot 
bakgrund av det är han kritisk till hur lärarutbildningen fokuserar på studenternas egna reflektion 
kring sin praktik. Björklund menar att studenterna i det läget knappast ens är noviser eftersom de 
har så begränsad erfarenhet som lärare. Det är därför nästan omöjligt för dem att känna igen 
speciella situationer och fenomen. Istället är det de erfarna mentorerna och handledarna som 
måste guida studenterna och visa på vad som händer i klassrummet. När det gäller att utveckla 
problemlösningsförmåga är variationen av upplevelser, uppgifter och problem avgörande. 
 

Skillnader i experters och novisers sätt att lösa problem kan på detta sätt förklaras av att expertens större 
implicita kunskapsbas gör det möjligt att lättare känna igen problemformuleringar och beskrivningar och därmed 
få en aktivering och minne av tidigare upplevda problem och lösningar till dessa. (Ibid:138) 

 
Lärandemiljöer i allmänhet och skolan i synnerhet behöver därmed utformas och planeras så att 
de möjliggör aktivitet i båda de kognitiva systemen i enlighet med Björklunds modell. Kanske är 
det just det man har lyckats med vid Alverno College i Wisconsin, där man har bland den bästa 
lärarutbildningen i hela USA. Endast tre ytterligare högskolor/universitet anses ligga på samma 
nivå (www.jsonline.com). De lärare som utexamineras från Alverno College är väl förberedda 
för verkligheten och 85 % av dem undervisar fortfarande efter fem års yrkespraktik, jämfört med 
det nationella snittet på 50 %. Det som gör framgångarna lite extraordinära just för Alverno 
College är att de mestadels har kvinnliga studenter med ’studieovan’ bakgrund. De bedriver 
också vad som i USA kallas ’ability-based-education’. Syftet med denna undervisningsmodell är 
att studenterna ska lära sig färdigheter och förmågor med hjälp av vilka de sedan kan använda 
andra mer ämnesmässiga kunskaper. Vilka färdigheter och kunskaper de förväntas lära sig 
redogör man också tydligt för. Man framhåller särskilt följande åtta förmågor; kommunikation, 
analys, problemlösning, värdering vid beslutsfattande, social interaktion, utveckling av ett 
globalt perspektiv, samhällsengagemang samt estetiskt engagemang (www.alverno.edu). Man 
fokuserar också på att ge studenter gedigen erfarenhet i verklig klassrumsmiljö och hela 
verksamheten på Alverno, inte bara på lärarutbildningen, framhäver utvecklingen av god 
undervisning (www.jsonline.com). 
 
I Lpf 94 slår man också ett slag för utveckling av undervisningen när Carlgren i avsnittet om 
Skolans uppgifter slår fast att det ingår i lärares profession att sätta sig in i kunskapsformer och 
lärteorier. 
 

En professionell lärarverksamhet innebär ställningstaganden till såväl kunskap, lärande och undervisning som till 
hur dessa omsätts i lärarverksamheten. (1997:29). 

 
Den förändrade kunskapssynen och det utvidgade  kunskapsbegreppet  är enligt Gustavsson 
(2002:15) helt enkelt ett försök att anpassa skolan till ett samhälle där kunskap, i olika former, 
blir allt viktigare. Den syn vi har på kunskaper och lärande påverkar sedan i sin tur både under-
visning och arbetssätt. Säljö (2007:17) konstaterar att undervisningen måste hänga med i 
utvecklingen 
 

när samhället förändras på så avgörande punkter och när kunskapsbasen expanderar, måste undervisning och 
lärande också stöpas om. 

 
I och med att kunskapssyn och undervisning förändras bör rimligtvis också bedömningen av 
elevers prestationer förändras. Man kan anta att det bör finnas ett visst mått av överensstämmelse 
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dem emellan även om denna kongruens inte kan tas för given (James 2006:47). ”Det nya 
provparadigmet” kallar Korp (2003:56) de förändringar som skett i synen på utbildning och 
lärande under de senaste decennierna. Förutom de nya kognitiva, konstruktivistiska och 
sociokulturella synsätten på lärande identifierar Shepard (Korp 2003:56) några ytterligare 
förändringar. Till dessa hör tanken att alla elever har förmåga att lära. Undervisningsmaterial 
görs också mer autentiskt och utmanande samtidigt som det i större utsträckning inriktas på 
problemlösning och utveckling av komplext tänkande och reflektion. Dessutom förespråkas 
anammandet av demokratiska arbetsformer och skapandet av trygghet i undervisningen. 
 
Mot bakgrund av skolverkets granskning av betygsättningen i Stockholms skolor 20026 
konstaterar Linde att ett sätt att nå en större rättvisa i bedömningen och därmed betygsättningen 
är att det förs löpande och djupgående diskussioner bland lärare om de tolkningar man gör av 
framförallt betygskriterierna. Han föreslår till och med att lärare själva ”bedriver empiriska 
systematiska studier av hur de tolkar och tillämpar gällande betygskriterier” där de motiverar sin 
betygsättning (Linde 2003:122f). Argumenten i motiveringarna kan sedan tolkas och analyseras 
och på det sättet kommer olika ämnens epistemologiska grunder7 till ytan så att dessa också kan 
diskuteras. Linde menar att vi genom ett sådant förfaringsssätt dessutom kan synliggöra och 
därmed sprida ’bra’ lärares expertkunskaper (Ibid:125). 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi i skolan idag arbetar mer med kvalitet och 
kunskaper som ställer högre kognitiva krav. Frågan är då hur man mäter dessa. Freccero et al 
(2006:4) konstaterar: 
 

Kvalitet är inte enkelt mätbart, men bedömningsbart. 

2.2 Bedömning 

2.2.1 Utvecklingen 
Den kunskapsbedömning som skedde före industrialismens genombrott var enbart kvalitativ 
enligt Madaus & O´Dwyer (Korp 2003:27). I takt med att industrin och byråkratin växte ökade 
dock kraven dels på kompetens och dels på rättvisa och det ledde till införandet av kvantitativa 
offentliga skriftliga prov som användes som urvalsinstrument eller för att ge kvalifikationer, till 
exempel yrkesexamen (Ibid:27). Ur denna typ av testning växte också intelligenstesterna fram i 
början av det förra sekelskiftet. Intresset av att testa människors intelligens bottnade i att man 
trodde att intelligensen var medfödd och stabil till sin karaktär och därför också mätbar. Genom 
att mäta människors intelligens kunde man förutsäga deras framtida möjligheter, om de lämpade 
sig för vissa yrken eller studier (Ibid:31). Taylor  menar att de underliggande antagandena i in-
telligenstesterna sedan legat till grund för den västerländska syn på kunskapsbedömning, den så 
kallade mätmodellen, som dominerat under större delen av 1900-talet (Ibid:33f). Dessa 
antaganden var för det första att människors begåvning skiljer sig åt både i mängd och sätt. För 
det andra jämförde man individer för att kunna formulera vars och ens begåvning i relation till 
andras och för det tredje ansåg man att det var möjligt att ta fram och använda pålitliga 
mätinstrument för att mäta begåvningsskillnaderna. I provsammanhang innebar detta att proven 
konstruerades för att skapa spridning. Innehållet var okänt för eleverna liksom bedömnings-
kriterierna och själva provsituationen var standardiserad. Konsekvensen blev att proven snarare 

                                                 
6  I denna undersökning konstaterar Skolverket att det råder stora skillnader i betygsättningen i Stockholms skolor 
samt att variationen hänger ihop med hur man diskuterar betygsättningen lärare emellan på skolorna (Linde 
2003:122). 
7  Den underliggande kunskapsteoretiska synen inom ämnet. 
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visade elevers förmodat verkliga förmåga, än deras lärprocess och resultatet av denna. 
Bedömningens huvudsyfte var att ge underlag för sortering av elever (Ibid:44). 
 
Från slutet av 1980-talet menar Broadfoot att bedömning i västvärlden mer och mer har kommit 
att handla om hur man motiverar elever eftersom vi i vårt postindustriella samhälle med allt färre 
okvalificerade arbeten försöker få fler och fler att kvalificera sig genom utbildning (Ibid:44). 
Enligt Broadfoot kan man urskilja en internationell västerländsk trend under senare år som 
innebär att undervisande lärare fått ett större ansvar för bedömningen av elever på individnivå 
och att denna bedömning har blivit mindre strikt och mer inriktad mot lärande. Samtidigt har 
man ökat statens kontroll på systemnivå med alltfler och större utvärderingar kring bland annat 
måluppfyllelse (Ibid:53). 
 
En liknande bild av bedömningens inriktning har Lindström som har identifierat hur tonvikten 
inom olika områden av den pedagogiska bedömningen har börjat förändras. Denna förskjutning 
beskrivs i följande tabell. Lindström framhäver dock att olika bedömningsformer är lämpliga i 
olika sammanhang och att den högra kolumnen därför inte alltid är det bättre alternativet. 
 
Tabell 1: Pedagogisk bedömning (Lindström 2005a:12). 
 
En förskjutning från … i riktning mot: 
Bedömning används främst för att kontrollera 
vad eleverna lärt sig 

Bedömning används även för att befrämja och 
diagnosticera lärande 

Bedömning och lärande hålls isär Bedömning av och för lärande sker 
fortlöpande 

Läraren bedömer på egen hand elevernas 
kunskaper 

Lärare och elev bedömer tillsammans var 
eleven befinner sig och hur hon kan gå vidare 

Ateoretisk8 bedömning Bedömning grundad på teori om hur man lär 
sig inom ett bestämt kunskapsområde 

Bedömning av kunskaper och färdigheter Bedömning av förståelse och förmågor som 
kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation 
och problemlösning i realistiska situationer 

Produkter i fokus Processer i fokus 
Tonvikten ligger vid de rätta svaren Tonvikten ligger vid fruktbara frågor och 

konsten att lära av erfarenheter 
Normrelaterad9 bedömning Mål- och kunskapsrelaterad10 bedömning 
Resultat redovisas i form av en totalpoäng Visar på starka och svaga sidor, 

uppmärksammar framsteg 
Elever arbetar var för sig utan tillgång till 
hjälpmedel 

Elever ger varandra gensvar och kan utnyttja 
olika former av minnesstöd och tankeverktyg 

Huvudsakligen skriftliga prov Dokumentation av olika slag, till exempel 
loggar, portföljer, gestaltning, utställning, cd-
rom 

                                                 
8 Utan koppling till någon specifik teori 
9 Bedömningen görs genom att enskilda individers resultat relateras till en norm, en grupps resultat, i enlighet med 
vårt tidigare relativa betygssystem, se Bilaga 5. 
10 Här menas den typ av bedömning vi har idag som utgår ifrån kursmål och betygskriterier. Den kallas också 
kriterierelaterad bedömning, se vidare kapitel 2.3.4 Betygssystem. 
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2.2.2 Definitioner 
Själva termen bedömning motsvarar den engelska termen ’assessment’ och begränsas här till att 
avse bedömning för pedagogiska syften. Enligt Selghed (2006:11) avser bedömning som 
begrepp ”den process som består av lärarens arbete med att bilda sig en uppfattning om elevens 
totala utveckling, det vill säga både kunskapsmässigt, språkligt, känslomässigt och socialt”. Att 
utföra bedömningen är i sig en form av förtrogenhetskunskap menar Björklund. Med tiden och 
erfarenheten blir läraren allt säkrare i sin bedömning och kan i allt större utsträckning använda 
sig även av ”mjuka och vaga kriterier som kreativitet, konstnärlighet, tydlighet, originalitet” 
(Björklund 2008:144). 
 
Korp (2003:112f) särskiljer två olika modeller när det gäller bedömningar i relation till tidigare 
uppställda kriterier, så som vårt nuvarande betygssystem ser ut. Den ena modellen är 
naturvetenskapligt orienterad och jämförbar med det kvantitativa forskningsidealet medan den 
andra är humanistiskt eller konstnärligt orienterad, motsvarande det kvalitativa forskningsidealet. 
I den naturvetenskapligt inriktade modellen framhävs jämförbarhet, objektivitet och rättvisa, 
precis som vid normrelaterad bedömning. Bedömningskriterierna måste vara väl kända av 
eleverna redan i början av kursen så att de vet i detalj vad de ska lära sig. Denna modell 
kritiseras av Eisner som menar att den leder till en instrumentell och förlegad syn på kunskap 
som något objektivt samt till en mekanisk målinriktad undervisning som gör lärare mindre 
intuitiva och mer begränsade i sin förståelse av elevernas utveckling (Ibid:113). I den 
humanistiska modellen återfinns istället ett hermeneutiskt11 förhållningssätt. Detta innebär att 
man ser kriterierna som abstrakt definierade från början och för att de ska få ett konkret innehåll 
måste de tolkas av bedömaren, en tolkning som alltid är subjektiv. Tolkningen ska sedan 
förmedlas. Termerna ’konnässör’ (när experten bedömer utifrån sin omfattande kunskap) och 
’kritiker’ (när experten förmedlar sin bedömning till andra som saknar expertkunnande) används 
av Eisner för att beskriva detta förhållningssätt (Ibid:115). Denna modell ställer stora krav på 
bedömaren att kunna identifiera och utförligt beskriva en prestations eller ett arbetes starka och 
svaga punkter. 
 
Ett annat sätt att närma sig begreppet bedömning är att se på dess syfte. Nyström & Palm 
(2001:41f) anger tre övergripande syften med bedömningar. För det första handlar det om 
”insamling av information” till exempel för att kunna sätta betyg eller fatta viktiga beslut. Ett 
andra syfte är ”konkretisering av mål och kriterier”. Om bedömningssituationen är tydlig 
inverkar den positivt på elevens lärande men annars riskerar den att motverka densamma. Det 
tredje syftet är kort och gott ”lärande”. Meningen är att bedömningen ska generera någon form 
av lärande. Även Lundahl (2007:34ff) menar att kunskapsbedömningar som inte är pedagogiska 
snarare kan motverka än främja lärande. Att bedömningen används på ’rätt’ sätt, det vill säga att 
elevens kunnande analyseras och värderas så att det kan utvecklas, är en förutsättning för att 
elevens lärande och tilltro till sin egen förmåga ska stimuleras, hävdar Pettersson (2005:39f). Om 
analysen däremot uteblir upplevs bedömningen snarare som en dom och eleven tappar tilltron till 
sin förmåga och modet att våga försöka. 
 
Kunskapsbedömning hänger intimt samman med kunskapssyn och undervisning hävdar Lundahl 
vidare (2007:34ff). Linde uttrycker samma tanke enligt följande: 
 

Om vi uppfattar kunskap och kunskapsskillnader som skilda sätt att tänka, uppfatta, förstå, lösa problem etc. och 
om vi ser kunskapsskillnader som kvalitativt skilda uppfattningar, då måste också bedömningssystemet kunna 
benämna dessa kvalitativa skillnader (Linde 2003:9). 

 
                                                 
11 Hermeneutik är läran om tolkning och konsten att tolka en text. 
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Med den ökande kontrollen över skolorna som vi ser idag finns en tendens att ”enkla 
bedömningsformer premieras framför mer komplexa och tidskrävande bedömningsformer” 
(Lundahl 2007:45). För att undvika detta förespråkar Lundahl att vi ska se kunskapsbedömningar 
som en metod att nå kunskap om elevers kunskaper. Denna metod kan då diskuteras med elever 
och andra och förändras. Vidare anser han att vi också bör diskutera ”när elever kan ha rätt till 
värderingsfria zoner” (Ibid:45). 

2.2.3 Formativ bedömning – bedömning för lärande 
Redan 1967 gjorde Scriven en uppdelning av termen bedömning i begreppen summativ och 
formativ. Summativ bedömning är den traditionella kunskapskontrollen under eller i slutet av en 
kurs som leder till ett betyg eller ett omdöme (Korp 2003:77, Lindström 2005:13). Läraren 
summerar elevens prestationer under kursen och bedömer dem i relation till kursmålen. I slutet 
av 1980- och början av 1990-talet började man istället för formativ bedömning alltmer tala om 
’bedömning för lärande’ (Gardner 2006:2), till skillnad från ’bedömning av lärande’ som avser 
den summativa bedömningen. Bedömning för lärande handlar enligt Gipps om att bedömningen 
är en del av undervisningen och den fungerar också som en vägledare för undervisningen 
(Lindström 2005:13). 
 
Sedan 1988 har det i Storbritannien funnits en grupp som kontinuerligt arbetat för att förbättra 
bedömningar i alla dess former. Numera är gruppen självständig, internationellt känd och kallas 
The Assessment Reform Group (ARG). Till dess deltagare hör eller har hört bland andra Patricia 
Broadfoot, Caroline Gipps, Wynne Harlen, Mary James, Gordon Stobart, John Gardner och Paul 
Black. Trots att gruppen rent fysiskt finns i Storbritannien samlar de in och använder 
forskningsresultat från många andra länder. De fokuserar vidare på forskning rörande den 
obligatoriska skolan, 4-16 år. 2006 gav The Assessment Reform Group ut Assessment and 
Learning som utifrån empiriska exempel och teori ger en översikt över hur bedömning kan 
användas för att främja lärande, så kallad bedömning för lärande. 
 
Det är just bedömningen för lärande som aktualiserats under senare år vilket kan förklaras med 
att den i stora drag överensstämmer med Korps (2003:56) nya ”provparadigm”. Gardner 
(2006:3) anger tio principer som gäller bedömning för lärande. Dessa är att bedömningen 
 

- ingår som en del av en verkningsfull planering 
- fokuserar på hur elever lär 
- är avgörande för undervisningen 
- är en central professionell färdighet 
- är lyhörd och konstruktiv 
- skapar motivation 
- främjar förståelsen av mål och kriterier 
- ger elever insikt i hur man utvecklas 
- utvecklar förmågan till självbedömning 
- erkänner hela skolprestationen 

 
Black och Wiliam sammanställde i slutet av 1990-talet en forskningsöversikt för fältet 
bedömning för lärande. I denna konstaterades att man i ett 30-tal studier i olika åldersgrupper, 
ämnen och länder kan finna belägg för att det sker påtagliga förbättringar i elevers lärande och 
motivation om man i undervisningen på olika sätt stärker inslaget av bedömning för lärande. 
Översikten innehöll också forskning kring lärarpraktiker och där var bilden mer nedslående. Det 
visade sig att bedömning för lärande hade en svag ställning. Lärares frågor och prov 
uppmuntrade vidare inlärning av ytliga kunskaper och lärares bedömning och respons snarare 
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förstärkte konkurrensen mellan elever än att den uppmuntrade till personlig utveckling och 
lärande (Black & Wiliam 2006:11). Tidigare forskning av bland andra Sadler har också visat att 
den feedback eleven får av sin lärare bara får en positiv påverkan på elevens utveckling om 
eleven förstår undervisningsmålen och bedömningskriterierna samt är kapabel att se sin egen 
nivå i jämförelse med dessa (Black & Wiliam 2006:12). Black & Wiliam återger också Vispoels 
och Austins budskap att lärare måste få elever att förstå att deras prestationer beror mer på hur 
mycket de anstränger sig och inte på deras begåvning eller vad läraren tycker om dem som 
person (Ibid:12). Mot bakgrund av vad forskningsöversikten hade visat satte sedan Black & 
Wiliam (Ibid:13ff) upp ett projekt i England tillsammans med lärare (i elevgrupper 11-16 år) för 
att finna och pröva metoder att förstärka bedömningen för lärande i utvalda klasser. Resultatet 
uppfattades som övervägande positivt och det finns sammanfattat i Bilaga 6. 
 
Ett liknande projekt som Blacks & Wiliams genomfördes 2002-2004 i Skottland (Support for 
Professional Practice in Formative Assessment) och vid utvärderingen av detta framkom att 
elever hade fått en mer positiv inställning till lärande, bättre motivation, många hade fått bättre 
självförtroende och samarbetade bättre på lektionerna. De positiva resultaten var särskilt tydliga 
bland elever som normalt sett presterar svaga resultat.  Dessutom fann man slående förbättringar 
avseende elevers metakognition, hur de kan förbättra sitt lärande, vilket uppmuntrade till ett 
större ansvarstagande för sitt eget lärande (Black & Wiliam 2006:22). 
 
De positiva resultaten på elevers lärande som ovanstående två forskningsprojekt redovisat härrör 
sig delvis från det faktum att man i undervisningen fokuserat på individernas personliga 
utvecklingsmöjligheter och inte på jämförelser mellan elever. Det är också denna utgångspunkt 
som är avgörande för bedömningar i Alverno College i USA. Där används inte standardiserade 
prov och traditionella examinationer utan man bedömer varje individ ”in action” i reella 
situationer. Man utgår från tydliga kriterier och ger studenterna respons på bedömningen. 
Studenterna får också bedöma sig själva. Dessa bedömningar är en pågående process som man 
kallar ’student assessment-as-learning’, bedömning som lärande, och man arbetar också med 
portfolio (www.alverno.edu). Bedömningen blir då en del av lärandet och kan ses som en variant 
på formativ bedömning. 

2.2.4 Bedömningsformer 
Konkurrensens negativa effekter på elever tas upp av Korp (2003:51) som hävdar att ”i en 
bildningsskola motiveras inte eleverna av konkurrens (eller av tvång), utan av lusten att lära och 
upplevelsen av meningsfullhet”. Därmed ser hon ett problem med traditionella prov som hon 
anser ofta har ett inbyggt ”konkurrensmoment”. Traditionella eller konventionella prov 
definierar Korp (Ibid:94) som ”ett papper med ett antal skriftliga frågor, som ska besvaras av 
eleverna individuellt, på en viss tid och under övervakning”. Frågorna är ofta av reproducerande 
karaktär med färdiga svarsalternativ eller med elevproducerade svar. Ett annat problem med de 
traditionella proven som Korp identifierar är att de inte överensstämmer med styrdokumentens 
intentioner. 
 

Läroplanernas nya inriktning innebär att prov som är ensidigt inriktade mot återgivning av encyklopedisk 
kunskap inte längre är relevanta i förhållande till de officiella undervisningsmålen (Ibid:47). 

 
I de svenska (men även brittiska A-levels) nationella proven och utvärderingarna har man 
emellertid försökt bedöma ”mer sammansatt kunskap” under senare decennier genom att välja 
mer intresseväckande material och uppgifter (Ibid:54). En risk med just storskaliga standard-
iserade prov är annars att de har en styrande effekt på undervisningen för att lärare vill att 
klassen ska lyckas på provet (Ibid:51). Nyström (2004:14) hävdar å andra sidan efter att ha 
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granskat Skolverkets utredning av det nationella provsystemet 2003, att de flesta lärare inte 
upplever att undervisningen påverkas för mycket av proven. Han menar att det inte heller ur ett 
internationellt perspektiv finns någon forskning som bekräftar dessa så kallade high-stakes-tests 
styrande effekt på undervisningen. Syftet med just de nationella proven är att ”implementera 
måldokumenten och bidra till att öka likvärdigheten i betygsättningen över landet” (Ibid:14). De 
nationella proven har dock bara en ’betygsstödjande’ funktion enligt SFS 1999:683 (Selghed 
2004:69f). Med betygsstödjande menas då att de faktiskt bara utgör ett prov bland andra 
examinationer på en kurs.  
 
En annan risk med prov som Beach aktualiserar är att det kan vara svårt att skapa motivation hos 
elever att lära sig sådant som inte testas med hjälp av proven (Korp 2003:53). Cunningham 
menar att elever också genom omfattande träning inför provet kan uppnå ’test-smartness’ så att 
de klarar uppgifterna på provet bra men kanske med hjälp av helt andra strategier och kunskaper 
än vad provet egentligen skulle mäta (Ibid:126). Andra faktorer som kan påverka provresultat är 
elevers inre motivation, inlärningsstil, kulturell bakgrund, språkliga hinder och ’provängslan’ 
(Korp 2003:127f). Birenbaum hävdar att när elever själva får välja svårighetsgrad på 
provuppgifterna blir de mindre oroliga inför proven (Ibid:127f). Över huvud taget menar 
Birenbaum att man kan få en mer valid bild av elevers kunskaper om man låter dem examineras 
på det sätt som är optimalt för dem. Elever med språkliga brister kan vidare ges chansen att visa 
sina kunskaper med hjälp av så kallade objektiva prov, det vill säga flervalsprov, när det gäller 
mer reproducerande uppgifter (konvergent tänkande) och tillämpningsprov eller portfolio när det 
gäller att visa mer komplext (divergent) tänkande (Ibid:128). 
 
Traditionella skriftliga prov består oftast av kortsvarsfrågor eller essäfrågor. Svaren till 
kortsvarsfrågorna är antingen rätt eller fel och mäter därför bara konvergent tänkande. Dessa 
lämpar sig enligt Shepard för att mäta grundläggande kunskaper eller specifika färdigheter 
(Ibid:101). Essäfrågor å andra sidan kan också vara inriktade på reproduktion av enklare eller 
mer sammansatta fakta men de kan även innehålla moment av tillämpning, problemlösning och 
kreativitet (till exempel prosa- och poesiskrivning) som snarare mäter divergent tänkande 
(Ibid:97f). 
 
I motsats till traditionella prov kännetecknas alternativa prov av praktiska uppgifter i vilka elever 
producerar något eller visar sin kunskap i handling till exempel tillämpningsprov. De alternativa 
proven är också ofta inriktade mot divergent tänkande där svarsmöjligheterna inte är begränsade 
på förhand samt mot ”högre kognitionsnivåer och metakognition”, det vill säga mot process-
kunskap och strategisk kunskap där det också finns utrymme för elevers kreativitet, ställnings-
taganden och värderingar (Ibid:94). Hit hör också ’autentiska’ prov som enligt Newman inte bara 
har en bedömningsfunktion utan också fyller en annan funktion med ett annat syfte (Ibid:98), till 
exempel att presentera resultatet av en undersökning i stadens bibliotek för att väcka intresse hos 
allmänheten. Närbesläktade bedömningssituationer är sådana där elever arbetar med uppgifter 
som simulerar verkligheten, till exempel rollspel (Ibid:99). Ytterligare en bedömningsform som 
ökat mycket i popularitet på senare tid är portfolio, portföljmetoden. Enligt Lindström 
(2005b:159) är denna formativ till sin karaktär och kan beskrivas som 
 

ett sätt att utvärdera, bedöma och undervisa i skapande verksamhet så att eleverna med hjälp av bland annat 
portföljer lär sig att se på, reflektera över och kritiskt värdera sitt eget arbete. 

 
Det finns emellertid en risk med portfolio som Birenbaum lyfter fram (Ibid:130). Risken ligger i 
att portfolio missgynnar elever som inte är så bra på att organisera och presentera material medan 
det gynnar dem som är det och då kan dessa färdigheter betonas på bekostnad av förståelsen för 
ämnena. En annan bedömningsform som tycks öka i popularitet är bedömningsmatriser. 
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Kjellström (2005:209) menar att såväl lärare som elever har mycket att vinna på att skolan 
använder bedömningsmatriser. Utvecklingen av dem är visserligen tidskrävande men de bidrar 
till ett ökat lärande eftersom elever med hjälp av dem tydligt ser både vilket stoff de ska lära sig, 
hur de ska bli bedömda samt vad de kan utgå ifrån om de själva vill bedöma sina prestationer. 
 
Trots uppkomsten av nya bedömningsformer tycks provens fokus fortfarande ligga på resultat, 
inte på processer, och Gordon & Bonilla-Bowman menar att de är konstruerade för sortering och 
urval snarare än för att främja lärande och undervisning (Korp 2003:144). För att försäkra sig om 
hög kvalitet i bedömningar i skolan förespråkar Nyström (2004:37) istället variation, 
 

en bredd i bedömningar avseende formella och informella bedömningssituationer, summativa och formativa 
syften, lärarbedömning och självvärdering, redovisningsformer, modeller för att sammanfatta och bokföra 
resultat. 

 
Även Shepard framhäver variation i bedömningsformer eftersom olika former bidrar till att 
utveckla olika slags lärande. Hon anser vidare att elever bör ibland, men inte alltid, få chansen att 
testas på det sätt som passar dem allra bäst för att de ska kunna förbättra såväl sina styrkor som 
svagheter (Korp 2003:101f). Ett resultat i Black & Wiliams projekt var att summativa prov 
mycket väl kan användas som en del i lärprocessen, alltså formativt. Med delaktighet i 
provprocessen följer insikten om nyttan av dem. Däremot gäller det inte så kallade ’high stakes 
tests’, som är jämförbara med våra nationella prov, eller prov som rättas externt (Black & 
Wiliam 2006:14f). Black & Wiliam ser till skillnad från en del andra forskare, till exempel 
Gipps, en möjlighet att kombinera två olika former, det vill säga formativt och summativt i 
samma bedömning (Nyström 2004:13). Nyström (2004:14) instämmer i det och hävdar att en 
bedömningssituation kan innehålla olika syften men att då måste ”varje syfte valideras för sig”. 

2.3 Betyg och betygsättning 
I Nationalencyklopedins ordbok anges två betydelser av ordet betyg. Dessa är 1) ”dokument som 
redovisar ngns kunskaper, egenskaper eller bakgrund utfärdat av lärare, arbetsgivare etc” och 2) 
”värderande omdöme om kunskaper, färdigheter eller utförd arbetsinsats på ngt avgränsat 
område, särsk. skolämne el. enstaka prov” (s 140). Betygsättning motsvaras på engelska av 
’grading’ och begreppet inrymmer lärarens sammanfattning av tidigare bedömningar av elevens 
kunskaper av olika slag i relation till aktuell kursplan och betygskriterier. Denna görs vid en 
fastställd tidpunkt med hjälp av de kvalitativt åtskilda betygsstegen IG, G, VG eller MVG 
(Selghed 2006:11). I gymnasieförordningen (1992:394) kapitel 7 anges vem, dvs läraren12, när 
och hur13 betyg ska sättas. Betygsättningen kan enligt Selghed (2006:12) ses som en del av 
bedömningen. För läraren utgör betygsättningen en tidsmässigt isolerad händelse, medan 
bedömningen av eleven pågår just hela tiden. 
 
Någon form av betyg finns i alla skolsystem idag (Wedman 2004:309) och har funnits mycket 
länge men funktionen med betygen, alltså vad de i första hand ska användas till i samhället, har 
varierat. Carlgren (2002:13) menar att betyg är ”olika saker i olika betygssystem” och att deras 
betydelse för både elever och lärare förändras i takt med att systemen förändras. Sifferbetygen 
var i grunden annorlunda jämfört med nuvarande bokstavsbetyg. Man kan emellertid skilja på tre 
olika funktioner med betyg. Dessa är för det första sorterings- eller urvalsfunktionen, för det 
andra utvärderings- eller kontrollfunktionen och för det tredje informations- och motivations-
funktionen. 

                                                 
12 Läraren är den suveräna betygsättaren förutom i ett fåtal fall då rektor istället kan träda in. 
13 Till exempel måste varje skola ha en betygskatalog. 
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2.3.1 Urval 
När betygen utvecklades under 1800-talet i Sverige låg fokus på ”formen för att sätta betyg”, inte 
på urvalsfunktionen eftersom urvalet till högre studier hanterades av de mottagande skolorna 
(Wedman 2004:308). Betygen har senare kommit att bli ett sätt att tillgodose allmänhetens krav 
på ett rättvist urval till högre studier men för att urvalet ska upplevas som rättvist måste det 
finnas förtroende för betygssystemet. Vid implementeringen av det normrelaterade sjuskaliga 
bokstavsbetygssystemet underströks dess objektivitet och jämförbarhet och på så vis gavs 
betygen legitimitet. Husén menar att man till och med tillskrev systemet en demokratisk funktion 
med tanke på dess möjlighet att gynna studiebegåvade elever från lägre klass (Andersson 
1999:25). Systemets huvudsakliga syfte var just att rangordna eleverna i urvalet till högre 
studier. Med tiden kom emellertid de relativa betygens legitimitet att sjunka, såväl bland 
politiker och allmänhet som bland de yrkesverksamma inom skolan. En bidragande orsak var att 
de relativa betygen var individ- och inte kunskapsrelaterade (Selghed 2004:58). 
 
I slutet av 1989 tillsattes en utredning kring övergången från relativa till målrelaterade betyg där 
bland annat betygens pedagogiska funktion skulle lyftas fram (Ds1990:60). Gruppen pre-
senterade två förslag för grundskolan, ett där eleverna skulle få ett kompetensbevis i årskurs 9, 
och ett med målrelaterade betyg från årskurs 8 med endast två betygssteg (Godkänd och Väl 
godkänd). Gruppen lyfte också fram potentiella problem med ett kriterierelaterat betygssystem, 
till exempel svårigheterna med att garantera jämförbarheten mellan skolor och lärares problem 
med att avgöra gränsen för betyget godkänd. Professor Ingemar Wedman yttrade sig särskilt i en 
bilaga till rapporten och menade att det normrelaterade systemet inte kunde slopas förrän vi 
kunde introducera ett annat system som i samma utsträckning kunde garantera ett fungerande 
urval och en likvärdig utbildning (Ds 1990:60, s118-119). 
 
Elevernas intresseorganisationer14 har i samband med övergången från det relativa betygs-
systemet till det målrelaterade gång på gång framhållit betygens negativa effekter och istället 
föreslagit andra urvalssätt, till exempel utökad flexibel gymnasieorganisation, utökad SYV15-
information, arbetslivserfarenhet och individrelaterad bedömning (Andersson 1999:89). Selghed 
(2004:40) ställer till och med frågan om inte betygen spelat ut sin roll som urvalsinstrument 
mellan grund- och gymnasieskolan med tanke på att gymnasieskolan byggts ut så kraftigt under 
1980- och 1990-talen samt att dess utbud breddats så att den i stort sett kan och dessutom är 
skyldig att ta emot alla grundskoleelever i någon form, till exempel på det individuella 
programmet om behörighet till gymnasiet16 saknas. Enligt Tholin (2006:17) finns det också en 
stor legitimitetsrisk i det nuvarande betygssystemet med tanke på de oklarheter som finns i 
samband med betygssättningen i år 8 vilket kan leda till att elever men även deras föräldrar 
förlorar förtroendet för de målrelaterade betygen. 
 
I och med införandet av det kursutformade gymnasiet med målrelaterade betyg, Lpf 94, antogs 
att betygen skulle få en mindre viktig roll vid urvalet till högre studier. Cliffordson (2004b:2) 
menar att de målrelaterade betygens urvalsfunktion har underordnats betygens funktion att ge 
tydlig information om elevers kunskaper och färdigheter. Frågor som rörde det målrelaterade 
betygssystemets likvärdighet och rättvisa ”avfördes från dagordningen” och befintlig forskning 
kring problematiken med jämförbarheten nonchalerades (Tholin 2006:88f). Enligt Tholin 
(Ibid:21) hävdar flera forskare att de målrelaterade betygen på grund av sin bristande förmåga att 
rangordna elever, helt enkelt inte kan fungera som urvalsinstrument för högre studier. 1992 års 
                                                 
14 Elevorganisationen i Sverige (tidigare Elevförbundet och Sveriges Elevers Centralorganisation, SECO) 
15 Studie- och yrkesvägledning 
16 Behörig att söka till gymnasiet är den som efter avslutad grundskola har betyget Godkänd i svenska alternativt 
svenska som andraspråk, matematik och engelska. 
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betygsutredning uttryckte också att betygens funktion som urvalsinstrument minskade (SOU 
1992:86, s 45f). 
 
Även i 1993 års högskolereform, RUT-93, behandlas urvalsproblematiken och man tar upp några 
skäl till att de nya betygen inte skulle kunna användas på samma sätt som de tidigare relativa 
betygen (Andersson 1999:59f). Dels förutsåg man en stor variation av kurser som ingått i de 
sökandes gymnasieprogram och dels skulle betygsnivåerna variera så att det skulle bli lättare att 
få höga betyg i vissa kurser jämfört med andra. Dessutom skulle elever kunna höja betygen i 
efterhand och på så vis förändra betygens prognosvärde17. Trots dessa antaganden fastställdes 
urvalsregler som innebär att man utifrån slutbetyget från ett nationellt eller specialutformat 
gymnasieprogram räknar fram ett jämförelsetal mellan 9 och 20. Jämförelsetalet spelar sedan 
samma roll som de relativa betygens medelvärde gjorde. De nya betygen används alltså på 
samma sätt och i samma utsträckning som de gamla fast de inte håller samma jämförbarhet 
(Andersson 1999:61). 
 
Vid antagningen till högskolan är det fortfarande gymnasiebetygen som är det huvudsakliga 
urvalsinstrumentet (Cliffordson 2004a:1). Med de nya antagningsreglerna som gäller från och 
med 2010 finns det tre vägar in i högskolan. Den första, den vanligaste, utgår från betyg och har 
fyra kvotgrupper (direktgrupp, kompletteringsgrupp, utländska betyg och folkhögskola), den 
andra utgörs av högskoleprovet och den tredje kan innebära intervjuer eller särskilda antagnings- 
eller områdesprov (www.studera.nu). 

2.3.2 Kontroll 
Samhället tycks ha ett starkt intresse av att utöva kontroll över skolan på olika sätt och här spelar 
betygen också en viktig roll. Med hjälp av betygssystemet och tillhörande styrdokument försöker 
riksdag och regering kontrollera både elever och lärare. Utöver den rena kunskapsinhämtningen 
ska eleverna också fostras utifrån olika värden. När folkskolan infördes 1842 kan man säga att 
skolans kontroll sammanföll med kyrkans (Andersson 1999:13-14), som i kyrkböckerna från och 
med slutet av 1600-talet, noterade ungdomars läsförmåga och begåvning utifrån prestationer vid 
husförhör, så kallade vitsord (NE:505). 
 
Tidigare var en av skolans viktiga uppgifter att fostra elever till ett gott uppförande. Betyg i 
ordning och uppförande infördes redan på 1800-talet och det var först under 1940- och 1950-
talen som det uppstod en debatt (i lärarpressen) kring dessa. Dels ansåg lärarna att det var svårt 
att sätta dessa betyg eftersom ordning och reda i skolan kunde avse annat än vad arbetsgivare 
efterfrågade och dels oroade sig lärarna för att dessa betyg kunde försämra elevers framtids-
möjligheter (Andersson 1999:23). Över huvud taget började näringslivet under 1950-talet 
uttrycka sina önskemål om vad de tyckte skulle bedömas hos eleverna i skolan och enkä-
tundersökningar bland arbetsgivare visade att ordningsbetyg ansågs viktigt (Ibid:27). Debatten 
om ordningsbetygen ledde dock så småningom till att dessa togs bort 1964 och idag ligger 
skolans fostransfokus snarare på demokratiska värden, kritiskt tänkande och samarbetsförmåga, 
även om det i debatten emellanåt dyker upp förnyade krav på ordningsbetyg. 
 
Åren 1950-80 beskrivs av Carlgren och Marton som en period när lärararbetet ’avprofessionali-
serades’ (Selghed 2004:57). Detta hängde delvis samman med skolväsendets expansion genom 
grundskolans införande 1962, att staten tog ifrån fackförbunden kontrollen över lärarnas 
fortbildning samt det ökade glappet mellan forskningen och lärarna. En annan anledning var 
emellertid tron på undervisningsteknologin, den positivistiska kunskapsuppfattningen där 

                                                 
17 Förmågan att förutsäga elevens framtida studieframgång, om eleven klarar högre studier. 

 22



  

kunskap sågs som något kvantifierbart. Det fanns också en stark tro på att kunskap kunde mätas 
på ett objektivt sätt, en sorts psykometri. Den svenska skolan handlade mer om en ’hur-kultur’ än 
en ’vad-kultur’. Det fokuserades mer på hur saker skulle göras, till exempel att ta fram reliabla 
och valida prov, än på vilket innehåll undervisningen skulle ha och vad eleven skulle lära sig. 
Själva uppgiften att skapa dessa prov ansågs dock för svår för lärare så istället infördes nationella 
standardprov (Selghed 2004:53). Carlgren (2002:16) konstaterar att  
 

tilltron till vetenskapligt grundad kunskap och därpå grundade åtgärder var betydligt större än tilltron till lärarnas 
professionella kunnande.  

 
Under denna period växte sig också den centrala styrningen allt starkare i styrdokumenten. 1970-
talets ifrågasättande av kunskapssyn och därmed läroplaner och betygssystem bidrog sedan till 
att centralstyrningen började avta och Lgr 80 innehöll betydligt vidare målformuleringar och 
mindre detaljerade anvisningar samtidigt som betygens relativa aspekt tonades ner (Tholin 
2006:76f). 
 
I slutet av 1980-talet ville den dåvarande regeringen inte bara ändra betygssystemet utan även 
hela styrsystemet för skolan. Trots massiva lärarprotester kommunaliserades den svenska skolan 
1990 genom propositionerna 1989/90:41 och 1990/91:18. En av grundtankarna med den nya 
styrningsmodellen var att verksamhetsbeslut ska fattas så nära utövarna som möjligt vilket 
innebär ett ökat lokalt inflytande och en decentralisering (Korp 2006:54). Regeringens argument 
var enligt Korp (Ibid:55) för det första att med inflytande följer motivation och kreativitet i det 
dagliga arbetet. För det andra ansåg man att lärarna är bäst lämpade att planera och organisera 
undervisningen eftersom de bättre känner båda sina elever och lokalsamhället. Ett tredje 
argument var att det är på den lokala nivån man kan hitta mer kostnadseffektiva lösningar när 
alltfler elever (på grund av kravet på högskolebehörighet oavsett gymnasieprogram) behöver 
extra resurser. Det fjärde argumentet var att varje skolas organisation måste bli flexibel utifrån 
hur elever väljer och hur den lokala arbetsmarknaden förändras.  
 
Med andra ord förutsattes kommunerna och skolorna kunna lösa de ökande problemen utan 
några kostnadsökningar och utan att kvaliteten försämrades. Den förutsattes snarare stiga. Korp 
(Ibid:52ff) ser här tydliga kopplingar mellan dessa argument och public choice-teorin18. I och 
med denna förändring hävdar Englund att Socialdemokraterna har lämnat den traditionella 
socialdemokratiska tanken om ”en skola för alla” och att de istället har anammat ett neoliberalt 
utbildningsperspektiv där valfrihet för individen och marknadsstyrning ses som metoder för att 
höja kvalitet samtidigt som man tror sig använda resurserna mer effektivt (Ibid:52ff). Utifrån 
nationalekonomiska begrepp gör Gustavsson (2000:17) en liknande analys. 
 

Kunskap har blivit en produktionsfaktor och därmed en vara på marknaden, vilket kommit att påverka 
utbildningssystemet i oanad omfattning. 

 
Mål- och resultatstyrning av offentlig verksamhet i stort var också en västerländsk trend under 
1980-talet (Tholin 2006:90).  
 
För att tydliggöra skillnaderna mellan regel- och målstyrning har Selghed ställt upp följande 
tabell. 

                                                 
18 Public choice-teorin skapades av Buchanan, en amerikansk ekonom som fick Nobelpriset i ekonomi 1986. 
Buchanans grundantagande var att den offentliga sektorn på olika sätt fungerade för dåligt och att detta bäst kunde 
lösas genom att offentliga tjänster konkurrensutsattes så att medborgarna med hjälp av ’vouchers’ kunde välja bästa 
alternativ. På så vis skulle de väl fungerande verksamheterna gynnas medan de dåliga skulle rationaliseras bort och 
resultatet skulle bli högre kvalitet och en ökad kostnadseffektivitet (Korp 2006:27f). 
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Tabell 5: En jämförelse mellan regelstyrning och mål- och resultatstyrning. (Selghed 2006:18) 
 
Regelstyrning Målstyrning 
Kunskap om regler Medvetenhet om målen 
Resultatet beror på lärarnas relation till 
 regelverket (tjänstemannaplikt). 

Diskussion om målen för att uppnå en samsyn 

Om reglerna följs nås målen. Ansvaret för måluppfyllelsen ligger på alla i 
verksamheten. 

Skolledningen styr genom regelboken. Skolledningen styr genom egna argument. 
Viktigast blir att göra SAKER RÄTT. Viktigast blir att göra RÄTT SAKER. 
 
Dåvarande skolminister Göran Persson ansåg att det i och med målstyrningen också krävdes en 
förändring av läroplaner och kursplaner i samma riktning. Persson skriver i propositionen Växa 
med kunskaper (Prop. 1990/91:85, kap 2.1) att utgångspunkten ska vara ”det livslånga lärandet 
och de enskilda människornas vilja att ständigt växa med kunskaper”. Detta utgör grunden dels 
för en demokratisk samhällsutveckling där individer vill ha större egenmakt och dels för landets 
välstånd samt konkurrenskraft. Med förändrade läroplaner och nya kursplaner följde också nya 
betygskriterier. 
 
I dagens läroplaner (Lpo 94, Lpf 94) och målrelaterade betygssystem återstår inte mycket av den 
tidigare så starka centrala styrningen. Här saknas helt anvisningar och specificeringar angående 
innehåll och metod. Däremot har betygens utvärderande funktion blivit mer framträdande, 
framför allt i media som med jämna mellanrum fokuserar på antalet elever som inte når betyget 
Godkänd i slutet av grundskolan (Tholin 2006:60). Carlgren (2002:13) hävdar just att ”det nya 
betygssystemet går att använda för att mäta skolornas resultat på ett annat sätt än tidigare”. 
Svenskt näringslivs nya sida gymnasiekvalitet.se är ett alldeles nytt exempel på just den typen av 
utvärdering. De anger själva att de vill erbjuda en nationell kvalitetsguide för svenska gymnasie-
utbildningar så elever och föräldrar kan göra genomtänkta val till gymnasiet. Informationen på 
sidan handlar bland annat om betyg, elevernas tid med lärare, lärarnas utbildningsnivå och andel 
som får jobb efter utbildningen (www.gymnasiekvalitet.se). 

2.3.3 Information 
Redan i SOU 1945:45 (s 18) konstaterades att betygen fungerade både som intern vägledning för 
skolan och som information till föräldrar och elever om hur det gick för eleven i skolan. 
Innehållet i betygen, vad de stod för, var viktigt men enligt både Wigforss, som skapade det 
relativa betygssystemet, och efterföljande utredningar var det viktigt med ytterligare, 
kompletterande information till hemmen. Denna kunde handla om vilka framsteg eleven gjort 
under terminen mot bakgrund av tidigare resultat och prestationer. Med hjälp av sådan 
information ansågs elever med svårigheter kunna motiveras i sin skolgång (SOU 1948:27, s 24f). 
Denna typ av information kallades senare individrelaterad bedömning och gjordes utan att 
jämföra elever. Viktiga komponenter var samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt 
(SOU 1977:9, s 117f). 
 
Vid implementeringen av det normrelaterade betygssystemet såg man ingen större motsättning 
mellan tävling och samarbete. Tanken var att i första hand klasser, inte individer kunde tävla mot 
varandra om betyg genom standardproven (SOU 1945:45, s 229). Konkurrensen sågs snarare 
som en motivationshöjande faktor. De negativa konsekvenserna av betyg kom sedan att upp-
märksammas en del, särskilt med avseende på hur elever påverkas av ’dåliga’ betyg, och 
funderingar kring att begränsa betygssättningen i småskolan fördes fram redan mot slutet av 
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1940-talet (SOU 1948:27, s 108. Linde (2003) menar att det till och med kom att anses skadligt 
för elevers motivation att betygen bara handlade om en jämförelse mellan elever istället för att 
handla om vad varje elev själv åstadkommit. 
 
Riksförbundet Hem och Skola (RHS) som företräder föräldrarna har vid flera tillfällen under 
senare årtionden framhävt vikten av betyg från årskurs 7, dock inte relativa betyg utan kurs- eller 
målrelaterade betyg. RHS anser att betygen har en viktig motiverande funktion för eleverna 
(Andersson 1999:89). En fördel med det målrelaterade systemet är just att elevernas lärande och 
dess innehåll hamnar i centrum (Carlgren 2002:18). Eleverna får också större insyn i lärarnas 
bedömning. Wedman (2004:309) anser dock att det är anmärkningsvärt att den svenska 
betygsdebatten under de senaste decennierna varit så intern, att vi inte har lyft in något av den 
pågående internationella debatten eller forskningen. I en del andra länder, till exempel USA, där 
man använder liknande målrelaterade betyg har man dessutom någon form av examens- eller 
antagningsprov som komplement till slutbetygen, men det har svenska politiker inte varit 
intresserade av enligt Wedman (Ibid:314). 
 
I de nu gällande läroplanerna, kursplanerna och skollagen framhävs såväl kunskapsmässig som 
social utveckling men det finns inte någonstans något stöd för att betygsätta personlighets-
egenskaper. Betygsättningen gäller med andra ord bara elevens kunskapsmässiga utveckling. 
Den sociala utvecklingen behandlas i stället i utvecklingssamtalen (Ibid:67). Individualisering är 
ett nyckelord i de gällande styrdokumenten. Undervisningen ska utgå från elevers individuella 
förutsättningar och förkunskaper (Lpo 94:4, Lpf 94:4). 

2.3.4 Nuvarande mål- och kriterierelaterade betygssystem 
Själva begreppet målrelaterad bedömning presenterades i Glasers och Klaus artikel Proficency 
measurement. Assessing human performance från1962 (Tholin 2006:19). De avsåg inte ung-
domsskolan utan yrkesutbildningen och dess olika delmoment. Det handlade då främst om 
formativ utvärdering, det vill säga utvärdering som görs löpande för att kunna korrigera och 
förbättra metoder etc. 
 
Kännetecknande för ett målrelaterat system är att det innehåller tydliga, nedskrivna mål för en 
verksamhet. Det man gör relateras till de förutbestämda målen och mäts mot uppsatta kriterier. 
Varje betygssteg i ett målrelaterat betygssystem svarar mot ett visst innehåll. Det är i första hand 
industrins effektivitet med hjälp av tydliga mål och utvärderingar som influerat 
utbildningstänkandet. Därför är det också naturligt att detta synsätt varit dominerande på de 
praktiskt inriktade gymnasieutbildningarna med deras nära koppling till arbetsgivare (Andersson 
1999:61). Mål- eller kunskapsrelaterade betyg kan också ses som ett pedagogiskt instrument med 
vilket lärare kan bedöma elevens kunskapsutveckling relativt målen för kursen (Ibid:50). 
Hambleton menar att de målrelaterade betygen blivit allt populärare i jämförelse med 
normrelaterade betyg på grund av att lärare hellre jämför elevernas prestationer med i förväg 
uppsatta mål än med andra elever (Tholin 2006:20). De målrelaterade betygens ökande 
popularitet beror också på att såväl forskare som lärare anser att man med hjälp av målrelaterad 
bedömning kan få mer av en helhetsbild av elevers utveckling och resultat (Tholin 2006:20). 
 
Carlgren, som själv deltog i den arbetsgrupp Skolverket utsett för att ta fram nationella kriterier 
för grundskolan, beskriver (2002:20) de bakomliggande tankarna till de nationella kriterierna: 
 

Det är alltså inte elevernas kunskaper om vikingatiden eller romarriket som (ur nationellt perspektiv) är det 
centrala utan hur eleverna urskiljer och kan resonera om likheter och olikheter i olika historiska förlopp och hur 
de kan reflektera över olika historiska beskrivningar i relation till det konkreta innehåll de studerat. 
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De lokala kriterierna som lärare och elever tillsammans tar fram ska däremot specificera själva 
innehållet (kunskapsområdet), alltså vad eleverna ska kunna om detta. När det gäller begreppet 
betygssystem ger Selghed följande definition som gäller det nuvarande systemet. 
 

Betygssystemet anger vad eleven ska uppnå eller har uppnått i ett ämne eller en kurs som studerats under en 
bestämd tid. Betyg ska sättas med referens till det innehåll, uttryckt i form av mål och kriterier, som finns 
angivet i den aktuella kursplanen och med hjälp av riktlinjer för betygsättningen. (Selghed 2004:71). 

 
Selghed sammanfattar vidare betygssystemet och dess koppling till de olika styrdokumenten i 
följande figur. 
 
Tabell 2: Betygssystemets delar och deras kännetecken i nationella och lokala styrdokument. 
(Selghed 2006:27) 
 
Dokument Mål Kriterier Kännetecken 
Läroplaner Övergripande mål Allmänna kriterie-

beskrivningar 
Ämnesövergripande 

Nationella 
Kursplaner 

Utbildningsmål 
Mål att sträva mot 
Mål att uppnå 

Nationellt fastställda 
ämnesspecifika 
betygskriterier 

Ämnesrelaterade men 
stoffoberoende mål 

Lokala kurs- och 
arbetsplaner 
Individuella 
utvecklingsplaner 

Undervisningsmål Lokalt framtagna 
stoffspecifika 
betygskriterier 

Stoffrelaterade 
beskrivningar 
Beskrivningar av 
elevens starka och 
svaga sidor 
kunskapsmässigt 

 
I Lpf 94 (Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, s 35) ges 
riktlinjer för bedömning och betygsättning. Där stipuleras att läraren skall i samverkan med 
hemmen löpande upplysa eleverna om vad de behöver utveckla samt vad de lyckats med i 
kursen. Betyget ska återspegla ”i vad mån den enskilde eleven har uppnått de kunskapsmål som 
uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier”. Dessutom måste 
läraren redovisa grunderna för sin betygsättning. Vid själva betygsättningen slås det fast att 
läraren skall 
 

- utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 
kursplanen, 

- beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den 
aktuella undervisningen, 

- beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och 
- göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen. 

 
Skollagen (1985:1100) anger i första kapitlet Allmänna föreskrifter § 2 att alla barn och 
ungdomar ”ha lika tillgång till utbildning” samt att ”Utbildningen skall inom varje skolform vara 
likvärdig, varhelst den anordnas i landet.”. Det förutsätter också att betygen är likvärdiga. Varför 
är det då så viktigt med likvärdiga betyg?  Höga betyg bidrar i högsta grad till karriärmöjligheter 
eller till att få chansen att ägna sitt yrkesverksamma liv åt det man kanske brinner för. Korp 
(2006:9) menar att: 

 
När många med höga betyg söker en utbildning med begränsat antal platser, blir små skillnader i betyget viktiga 
– chansen till en attraktiv karriär kan hänga på andra decimalen. 
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Både ur ett samhälls- och individperspektiv är det då viktigt att betygen upplevs som rättvisa, att 
de visar på faktiska skillnader i kunskaper eller kompetens, så att den som inte får chansen – inte 
blir antagen – också accepterar systemet. Denna form av likvärdighet eller rättvisa kan ses som 
instrumentell. I diskussionen kring rättvisa betyg syftar man däremot sällan på den under-
liggande ojämlikheten eller orättvisan mellan olika grupper i samhället som många gånger 
förstärks eller reproduceras genom skolsystemet (Ibid:10ff) även om Skolverkets begrepp 
likvärdig utbildning också innefattar komponenterna lika tillgång till utbildning oavsett kön, 
geografiska, ekonomiska eller sociala förhållanden (Ibid:57). 
 
Skolverket (2004b:3) definierar vidare likvärdighet i betygsättningen som 

 
att måttstocken för bedömningen är densamma för alla elever. Ett betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg 
i en annan klass 

 
medan en rättvis betygsättning är 

 
att det betyg en elev fått i ett visst ämne eller en kurs ska visa elevens kunskaper och färdigheter i det som ska 
ingå i kursen enligt kursplanen och som motsvaras av betygskriterierna för betyget. 

 
I samband med kvalitetsgranskningen 2000 satte Skolverket upp ett antal kriterier som man anser 
utmärker en god betygssättning. Dessa är: 
 

- att det i kommunen såväl mellan som inom de olika skolorna förs diskussioner om både 
mål för undervisningen och betyg 

- att mål- och betygsdiskussioner också förs mellan olika ämnen 
- att lärare fortbildas så att de kan sätta likvärdiga och rättvisa betyg 
- att lärare ges förutsättningar att samverka och diskutera kring mål och betyg 
- att skolorna utifrån de nationella betygskriterierna konkretiserat lokala kriterier som 

löpande revideras 

2.3.5 Internationell jämförelse 
I västvärlden införde många länder någon form av kriterierelaterat betygssystem under 1990-talet 
(Korp 2006:59). Den dominerande samhällsteorin kring kunskap har under de senaste 
decennierna varit humankapitalteorin19 som föranlett en stor utbildningsexpansion i västvärlden 
som ett sätt att öka konkurrenskraften gentemot låglöneländerna efter att väst förlorat många 
jobb inom industriproduktionen (Ibid:26). Halsey beskriver den omstrukturering av utbildnings-
system som skett under de senaste decennierna i i-länderna (Ibid:68). Följande punkter har 
utgjort gemensamma drag i denna omstrukturering. 
 

- kraftig utbyggnad av gymnasial och högre utbildning 
- betoning på det livslånga lärandet 
- försök med att närma yrkesutbildning till akademisk utbildning 
- decentralisering av beslut och ekonomi 

 

                                                 
19 Humankapitalteorin uppstod på 1960-talet i USA och innebär att man räknar på avkastningen av investeringar i 
humankapital, till exempel utbildning och sociala satsningar, på liknande sätt som man räknar på investeringar i 
fysiskt kapital som maskiner och infrastruktur. Beräkningarna görs både på individ- och samhällsnivå. Satsningar på 
utbildning anses lönsamma ur ett nationalekonomiskt perspektiv (Korp 2006:25). 
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Internationella kunskapsmätningar, till exempel PISA20, har blivit viktigare genom att de 
möjliggör jämförelser mellan länder. Resultaten från dessa får sedan politisk betydelse i de 
enskilda länderna (Ibid:69). 
 
Bland annat som ett led i arbetet för internationellt jämförbara examina och ökad rörlighet för 
studenter inom EU har de flesta europeiska länder infört någon form av kriterierelaterat 
betygssystem. Det finns riktlinjer i EU för hur betyg ska hanteras och hur de ska se ut, till 
exempel att betyget ska utgöra ett enhetligt dokument och vara lättbegripligt (Andersson 
1999:72). I Norge har man infört ett system som innehåller individrelaterad, målrelaterad samt 
grupprelaterad bedömning. Man talar om ’avpassad målrelatering’ och betyg sätts utifrån en 
femgradig skala, även i ordning och uppförande där också arbetsinsatsen bedöms. Övriga 
nordiska länder har målrelaterade betygssystem med betydligt fler skalsteg; Danmark tretton, 
Island och Finland tio (Ibid:74f). 
 
Det är bara i ett mindre antal länder i Europa som skolprestationer, det vill säga betygen 
(eventuellt tillsammans med speciella nationella testresultat) har en framträdande roll som 
urvalsinstrument, till exempel i Storbritannien. I några länder har man inget urvalssystem alls 
utan alla kan börja på högskolan. De som inte klarar av det faller bort under första året. Det 
gäller till exempel i Frankrike, Belgien och Österrike. Betydligt vanligare är att hög-skolan på 
något sätt efterfrågar kompetens genom generella eller specialutformade prov21. Personlighets-
bedömningar med hjälp av intervjuer (Frankrike, Tyskland, Sverige) eller tester förekommer 
också. Även väntetid kan spela roll (Ibid:73). 
 
USA saknar nationella läroplaner men det dominerande betygssystemet är målrelaterat och man 
använder en femgradig bokstavsskala, A-E, för minst godkänt samt F för underkänt. Även 
faktorer som närvaro och flit kan spela roll för bedömningen men det finns två standardiserade 
prov som kan ge lärarna vägledning om klassens nivå. Dessa är SAT (Scholastic Aptitude Test) 
och ACT (American College Testing Program Test) (Ibid:75). Skolbetygen används dock inte 
som ensamt instrument för urvalet till högre studier utan kompletteras med inträdesprov. Den 
mottagande skolan kan sedan justera elevernas betyg utifrån resultatet på inträdesproven 
(Wedman 2004:314). 
 

                                                 
20  PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt som undersöker femtonåringars 
förmågor i matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Mätningarna genomförs vart tredje år och i 
det senaste, 2006, deltog 57 länder. 
21 Högskoleprovet är ett exempel på ett sådant generellt prov. 
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3 Aktuell utvärdering och forskning 
En hel del av nedanstående resultat från studier om hur vårt svenska betygssystem fungerar 
gäller grundskolans år 8 och 9. Trots att den här uppsatsen är inriktad mot gymnasiet känns dessa 
resultat relevanta, dels på grund av det bagage elever bär med sig in på gymnasiet och dels på 
grund av att lärare traditionellt rör sig mellan högstadiet och gymnasiet. Resultaten är indelade i 
betygens funktion, dels som urvalsinstrument och dels som kontrollinstrument. Dessutom finns 
en kategori som behandlar den förändrade lärarrollen och slutligen återfinns några resultat som 
specifikt berör samhällskunskapsundervisningen. 

3.1 Betygen som ett likvärdigt urvalsinstrument 
Mål och kriterier kan vara alltifrån väldigt precisa och snävt formulerade, som i MUT-
projeketet22, till öppna och löst formulerade, som i nu gällande styrdokument. Med öppnare mål 
och kriterier blir jämförbarheten svårare att upprätthålla, vilket gör att betygssystemet fungerar 
sämre som urvalsinstrument (Selghed 2004:67f). Det saknas också en samsyn i de av Skolverket 
centralt fastställda kriterierna hävdar Andersson (1999:59), dels kring skillnaden mellan mål och 
kriterier och dels i uppbyggnad och utseende av själva kriterierna. Detta gör kriterierna luddiga 
och systemet inkonsekvent. Lärarens uppgift att förtydliga och konkretisera formuleringarna för 
elever och föräldrar blir därför mycket svår. Likaså blir det svårt att upprätthålla en likvärdighet, 
vilket är ganska avgörande för att systemet ska upplevas som rättvist och legitimt. Elevers rätt 
till en likvärdig bedömning kan idag helt enkelt inte garanteras menar Selghed (2004:198). 
 
I och med att betygen också fungerar som urvalsinstrument till högre studier måste de vara 
likvärdiga i betydelsen jämförbara mellan skolor, program och år, och samtidigt ska de vara 
differentierande (att de skapar spridning för urvalet). Redan i Ansvarpropositionen (Prop. 
1990/91:18) betonade regeringen att alla aktörer i skolan måste arbeta enligt styrdokumenten och 
att arbetet ska utvärderas och följas upp på alla nivåer för att utbildningen ska bli likvärdig. 
Skolverket konstaterade efter en granskning 2000 att lärarna hade saknat reell möjlighet att ”i 
grunden sätta sig in i och skapa förståelse för systemet, samt tid och möjligheter till ett 
långsiktigt kontinuerligt arbete med bedömnings- och betygsfrågor kopplade till läroplans- och 
kursmål” (Skolverket 2000:171). Enligt Andersson (2002:161) ansåg också många av de lärare 
som intervjuades i kvalitetsgranskningen att den svenska grundskolan blivit en ’treämnesskola’ 
med fokus på matte, svenska och engelska. I grundskolan måste dessa ämnen fokuseras eftersom 
godkända betyg i dessa tre ger behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. 
 
Betygsstatistik från grundskolans avgångsbetyg i år 9 1998-2003 visar inga markanta föränd-
ringar men långsamma höjningar kan urskiljas (Tholin 2006:111). Dessa motsvarar ett 
betygssteg bättre betyg i ett ämne för samtliga elever under den aktuella femårsperioden. De 
yttersta betygen har också blivit vanligare, det vill säga det sätts fler MVG samtidigt som det är 
fler som inte når Godkänd. För att få en bild av svenska elevers faktiska kunskapsutveckling kan 
man använda sig av internationella undersökningar. Ett exempel är PISA vars senaste resultat 
väckte en del debatt när det presenterades i december 2007 (Skolverket 2007d). Rent 
resultatmässigt konstateras i undersökningen att svenska femtonåringar år 2006 ligger på OECD-
genomsnittet i matematik och naturvetenskap vilket är en försvagning jämfört med 2000 och 
2003 då Sverige låg över OECD-genomsnittet. När det gäller läsförståelse behåller vi däremot en 
nivå över OECD-genomsnittet. Det land vars elever presterade bäst över lag var Finland. Just 
Finland men även Kanada framhävs i rapporten som goda exempel på länder som lyckas förena 
”höga genomsnittliga resultat med en hög grad av likvärdighet” (Ibid:28). 

                                                 
22  Se vidare i Bilaga 5. 
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I Skolverkets rapport 300, Provbetyg – Slutbetyg – Likvärdig bedömning? (Skolverket 2007b) 
görs däremot en statistisk analys av sambandet mellan nationella prov och slutbetyg i just 
grundskolans årskurs 9 mellan 1998 och 2006. I rapporten framkommer att ungefär 8 av 10 
elever erhåller samma betyg både på det nationella provet och slutbetyg. I matematik och 
svenska är det vanligare att elever får högre än lägre slutbetyg jämfört med provbetyget. 
Avvikelser mellan provbetyg och slutbetyg ur ett nationellt perspektiv är störst i matematik och 
minst i engelska. Provbetygen varierar också mer från år till år än vad slutbetygen gör vilket 
tyder på att de nationella provens betygsstödjande funktion inte är helt tillförlitlig (Ibid:26). På 
elevnivå verkar provbetygen inte vara mer avgörande för slutbetyget nu än när det nationella 
provet först infördes. 
 
På skolnivå finns det däremot stora skillnader i hur avgörande provbetyget är för slutbetyget. 
Skillnaderna är så stora att man menar att det är ”svårt att hävda att det finns en nationellt lik-
värdig betygsättning” (Ibid:64). I första hand handlar skillnaderna (nettoavvikelserna) om att 
elever får slutbetyget Godkänd fast de inte hade klarat det på provet. Det framgår också att det 
tenderar att vara samma skolor som från år till år har höga respektive låga nettoavvikelser och att 
det även finns en samvariation mellan ämnen i avvikelserna vilket indikerar någon slags 
”skolkultur” för betygsättningen i relation till de nationella proven. Vidare visar rapporten att 
elever som kommer från skolor med höga nettoavvikelser, det vill säga har fått högre slutbetyg 
än provbetyg, tenderar att erhålla lägre gymnasiebetyg än elever från skolor med låga 
nettoavvikelser (Ibid:65). Nettoavvikelserna är särskilt stora i matematik. Här har man också 
jämfört med skolors resultat i PISA-undersökningar och ser en tendens till att de skolor som har 
den största nettoavvikelsen mellan prov- och slutbetyg når sämre resultat i PISA jämfört med 
skolor som ligger på samma betygsnivå men med en lägre nettoavvikelse (Ibid:42).  
 
Det visar sig också att det på en del grundskolor med många duktiga elever kan vara lite svårare 
att få höga betyg i just matematik. Det tycks med andra ord fortfarande förekomma en del relativ 
betygsättning23 i ämnet matematik. Eftersom de skillnader man har upptäckt inte förändrats över 
tid drar man slutsatsen att ”likvärdigheten vare sig förbättrats eller försämrats sedan de nationella 
proven infördes i slutat av 1990-talet” (Ibid:44). Rapporten avvisar antaganden om att det på 
grundskolenivå skulle finnas tendenser i konkurrensutsatta skolor eller fristående skolor att 
lättare sätta högre slutbetyg i relation till provbetygen än vad som sker i andra kommunala skolor 
(Ibid:66). PISA-undersökningarna förstärker bilden av skillnader mellan skolor och indikerar 
tydligt att mellanskolvariationen i Sverige har ökat under hela 2000-talet. ”Likvärdigheten i det 
svenska skolsystemet är fortfarande god ur ett internationellt perspektiv” slår Skolverket fast 
men man påtalar samtidigt att denna variation mellan skolor är en negativ trend som vi bör 
”bevaka” (Skolverket 2007d:28). 
 
Enligt flera undersökningar, bland annat Skolverket (2004e) och en LO-utredning av Mohlin från 
2005, spelar social bakgrund stor roll för elevernas betyg. I Utbildnings- och kultur-
departementets rapport från 2006 konstateras det också att ojämlikheten ökat inom utbildnings-
väsendet precis som i resten av samhället, till exempel avseende inkomstskillnader och 
boendesegregation (Korp 2006:84). Antagandet att konkurrensen skolor emellan skulle leda till 
ökad kvalitet och effektivitet genom att ’dåliga’ skolor skulle tvingas slå igen har inte infriats. 
Elevernas fria val av skola i nuvarande system har istället lett till att vissa skolor blivit 
högstatusskolor som kräver högre meritvärde. Andra skolor har i gengäld fått lägre status, en del 

                                                 
23  Läs mer om relativ betygsättning i Bilaga 5. 
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blir till och med riktiga lågstatusskolor med mestadels elever med låga betyg. De har helt enkelt 
blivit ett billighetsalternativ och skolsegregationen har ökat kraftigt (Korp 2006:64f). 
 
Utbildningsinspektioner påbörjades 2003 och i den första rapporten kritiserar Skolverket (2004a) 
skolorna, skolledning och lärare för att inte ha arbetet tillräckligt med frågor om likvärdig och 
rättvis betygsättning. Skolverket har också kritiserat skolor för att de använder sig av ’avprick-
ningslistor’ vid betygsättningen när avsikten var att komma bort från det enkelt mätbara. De 
skolvisa resultaten av Skolverkets inspektioner presenteras löpande på http://siris.skolverket.se, 
Skolverkets hemsida för information om kvalitet och resultat. I den sammanfattande rapporten av 
tre års (2003-2006) resultat och erfarenheter som publicerades 2007 (Skolverket 2007a) 
konstaterar man att ”variationen i betygsresultat mellan besökta skolor är alltför stor ur ett 
likvärdighetsperspektiv” (Ibid:7). Man vänder sig vidare mot det sätt alltfler kommuner skapar 
”särskilda undervisningsgrupper”, till exempel för elever i behov av särskilt stöd, eftersom det 
inte följer principen om ”inkluderande undervisning”. Skolor är också dåliga på att erbjuda de 
elever som behöver det studiehandledning på sitt modersmål. Förbättringar behöver vidare göras 
avseende elevinflytande ”över undervisningssituationen och det egna lärandet i skolan” (Ibid:8). 
Man betonar dock att ett ökat inflytande inte ska leda till att man ger eleverna ett större ansvar än 
vad de rimligtvis kan hantera utifrån hur mogna och gamla de är. Skolverket anser också att 
kommuner och skolor behöver bli bättre på att ”följa upp elevers kunskapsutveckling och vidta 
åtgärder i syfte att öka elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen” (Ibid:9).  
 
Trots att lärare fortfarande måste bli bättre på att sätta betyg har behoven av att 
kompetensutveckla lärare avseende bedömning och betygsättning minskat något på grund av att 
omfattande fortbildning genomförts under senare år. 
 
Gymnasiebetygens mätegenskaper samt olika aspekter av antagningen till högre studier (till 
exempel högskoleprovets struktur) har studerats i VALUTA-projektets regi (Slutredovisning av 
Valutaprojektet). Det mest avgörande för arbetet inom VALUTA-projektet har varit till-gången 
till en mycket omfattande databas som omfattar samtliga individer födda 1972-198424. När det 
gäller gymnasiebetygens mätegenskaper har farhågar framförts kring deras potential som 
urvalsinstrument dels på grund av att alla kan nå högsta betyg och dels för att betyg satta av olika 
lärare vid olika skolor och tidpunkter kan äventyra jämförbarheten. Cliffordson (2004b:129) har 
undersökt sambandet mellan betyg respektive högskoleprovsresultat och studieresultat på civil-
ingenjörsutbildningarna. Hon konstaterar att de nu gällande målrelaterade betygen är minst lika 
effektiva som de tidigare normrelaterade betygen i sin förmåga att förutspå elevers framtida 
studieresultat. Däremot har högskoleprovet en något sämre prognosförmåga än betygen. 
 
I en annan undersökning kring korrelationen mellan betygens jämförelsetal och studieframgång 
på ingenjörs- och läkarprogrammen, med hänsyn tagen till om betyg kompletterats i efterhand, 
slår Cliffordson (2004a:1) fast att hela den genomsnittliga ökningen vi haft i gymnasiebetygen 
sedan det målrelaterade systemet infördes är ren betygsinflation. Den motsvaras inte på något 
sätt av bättre högskoleresultat. Den konkurrenskomplettering av gymnasiebetygen som tillåtits 
bidrar också till betygsinflationen samtidigt som den försämrar betygens prognosvärde för 
enskilda elever. Dessutom menar Cliffordson (Ibid, s11ff) att konkurrenskompletteringen blir 
orättvis eftersom villkoren för att få komplettera kan variera mellan olika kommuner. Cliffordson 
efterlyser mer preciserade betygskriterier, vidareutvecklade nationella prov samt ett avskaffande 
av konkurrenskompletteringarna för att minska orättvisorna i det målrelaterade betygssystemet. 

                                                 
24 VALUTA-databasen innehåller information utifrån variablerna befolkningsstatistik, skolstatistik, högskoleprovet, 
ansökan till högskoleutbildning, uppgifter om studier och studiestöd, arbetsmarkadsstatistik, komvuxregistret, 
militära inskrivningsuppgifter samt universitets- och högskoleregistret. 
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Dessutom föreslår hon att man vid framräknande av gymnasiebetygens meritvärde ska ta hänsyn 
till kursers svårighetsgrad, eventuellt i form av viktning av betyg. 
 
Betygens jämförbarhet har undersökts vidare inom VALUTA-projektet av Wikström (2005:31ff) 
som har analyserat gymnasieelevers betyg i relation till bland annat grundskolebetyg samt 
resultat på högskoleprovet. Hon konstaterar att elever som uppfyller ett eller flera av följande 
kriterier får högre gymnasiebetyg; ha höga betyg från grundskolan, ha svensk bakgrund, komma 
från högre socialgrupp, gå på friskola eller konkurrensutsatt skola samt gå på ett yrkesprogram. 
Flickor får generellt sett högre betyg än pojkar medan det omvända gäller för resultaten på 
högskoleprovet. Wikström hävdar också att den svenska gymnasieskolan drabbats av betygs-
inflation med tanke på att betygen stadigt ökat från 1997 och fram till 2003 utan att motsvarande 
resultatförbättringar finns för högskoleprovet. Hon menar att orsaken till inflationen är att 
betygen ska fungera både som urvals- och utvärderingsinstrument samtidigt som konkurrensen 
ökat mellan skolor i och med elevens rätt att fritt välja skola. 
 
Både synen på vilken roll de nationella proven spelar vid betygssättningen och hur lärare över 
lag hanterar proven avseende förberedelse och genomförande varierar. Dessa resultat föranleder 
Korp (2006: 244) att dra slutsatsen att ”elever i olika skolor och program kommer att betygsättas 
på olika villkor”. Hon konstaterar också att det skiljer sig åt huruvida lärarna samarbetar kring 
bedömning och betygsättning. I skolor där ämnena ”hade en stark ställning” (Ibid:262) var 
samarbetet mest utvecklat medan arbetet i programarbetslag i andra fall försvårade för 
kärnämneslärare att ha ett fungerande ämnessamarbete. Den ämnessamverkan som fanns vid 
sidan av programarbetslagen skedde oftast inom programmet eller med ämneskollegor på 
liknande program. Korp (Ibid:245ff) varnar för att detta leder till att man sätter upp olika 
kravnivåer betygsmässigt för olika program. Hon menar därmed att tidigare skolformers klass- 
och könsmönster även reproduceras i nuvarande system. Enligt Korps undersökning får elever 
undervisning på olika nivåer beroende på vilket program de tillhör, så kallade ”hög- respektive 
lågproduktionsmiljöer” (Ibid:259). Elever som går studieförberedande program får en ”kognitivt 
inriktad” undervisning där de tränas i analys, problemlösning samt kommunikativ förmåga i 
olika sammanhang. På de yrkesförberedande programmen är undervisningen istället 
”reproducerande” och inriktad på ”empiriskt” lärande (Ibid:251f). För yrkeseleverna menar Korp 
att 

 
kärnämnena visserligen gör att dessa elever får en grundläggande formell behörighet för studier på högskolan, 
men inte sådana psykologiska verktyg eller en sådan kunskapssyn som hjälper dem att klara akademiska studier 
eller som ger dem ökad egenmakt, politiskt inflytande, eller berikar deras personliga liv (Korp 2006:257). 
 

 
I ’tillträdesutredningens’ betänkande (SOU 2004:29) konstaterades att många gymnasieelever 
taktikvalde ’hobbybetonade’ kurser för att få högre poäng vilket drabbade språkkurser samt 
andra kurser som kräver en större arbetsinsats i form av läxläsning etc. Elever bytte också 
program från nationella till specialutformade för att komma ifrån en del krav på kurser. Lustig, 
som gjort utredningen, föreslog både åtgärder för att försvåra elevers taktikval och åtgärder för 
att locka elever att läsa mer krävande kurser. Lustig ansåg vidare att betygen borde bli mindre 
avgörande som urvalsinstrument. Skolverket instämde inte i Lustigs bild, som de tyckte var 
alltför negativ. De valde att istället presentera en egen bild i skriften Mellan myt och verklighet 
(2004c). Skolverkets bild var att betygen visst fungerar som rangordnare med tanke på den 
faktiska spridning som finns. Statistiken visar också att det inte finns någon risk för att alla ska få 
MVG. De hävdade vidare att betygen inte är mindre likvärdiga med nuvarande system än 
tidigare eftersom kursbetygen är satta av många olika lärare under relativt lång tid. 
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Flera av förslagen från tillträdesutredningen har emellertid beaktats i de nya antagningsreglerna 
till högskola och universitet som fastställdes under 2007. Reglerna börjar gälla vid antagningen 
2010 och innebär i korthet att för att få grundläggande behörighet krävs ett fullständigt 
gymnasiebetyg från gymnasiet eller komvux med lägst Godkänd på minst 2 250 (av 2 500) 
kurspoäng samt i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik. Elev 
med ett reducerat program eller med samlat betygsdokument från komvux är inte längre behörig. 
Möjligheten att konkurrens- och behörighetskomplettera på komvux kvarstår men leder till att 
eleven hamnar i en mindre kvotgrupp med tuffare konkurrens som följd. Dessutom kan elever få 
extra meritpoäng för kurser i moderna språk, steg 3 och 4, för kurser i engelska och matte som är 
utöver behörighetskraven samt för så kallade områdeskurser, till exempel en extra nivå i kemi. 
Totalt kan en elev erhålla 2,5 meritpoäng utifrån dessa kurser (www.studera.nu). 

3.2 Betygen som kontroll och information 
Riksrevisionens rapport Betyg med lika värde? (Riksrevisionen 2004) slår fast att betyg-
sättningen på grundskolan inte kan sägas vara likvärdig och att ansvaret för problemen vid 
införandet av det nya betygssystemet i mycket hög grad ligger hos de statliga myndigheterna 
som inte erbjudit skolorna tillräckligt stöd i form av fortbildning och stödmaterial. Det hävdas 
vidare att staten (Utbildningsdepartementet, Skolverket och Myndigheten för skolutveckling) 
inte har skapat förutsättningar för skolorna att arbeta med betygsättning på ett likvärdigt sätt 
samtidigt som Skolverkets direktiv till skolorna varit för otydliga. 
 
Ytterligare undersökningar har gjorts på grundskolan av bland annat Selghed (2004:201ff) som 
för det första forskade i hur lärare i grundskolan såg på det målrelaterade betygssystemet, för det 
andra vilket stöd lärarna ansåg sig få av betygssystemet i yrkesutövningen samt för det tredje vad 
lärarnas betygsunderlag bestod av. Lärarna i undersökningen var alla behöriga, de flesta av dem 
hade lång erfarenhet och de hade nationella prov till sin hjälp vid betygsättningen. Hans 
sammanfattande konstaterande lyder: 
 

Ambitionen att skapa ett fungerande betygssystem i grundskolan kan enligt denna studie sammanfattas med 
orden eller omdömet ÄNNU ICKE GODKÄNT. (Ibid:201) 

 
Bland annat visar undersökningen att lärare tar hänsyn till elevens personlighet, skolorganisa-
toriska aspekter samt externa krav och förväntningar vid betygsättningen. Till och med lärarens 
personliga läggning kan spela roll (Ibid:176). Tholin (2006:179) berör frågan om makten över 
betygen och menar att lärarnas makt över betygsättningen är absolut i och med att de betyg som 
väl är satta gäller oavsett om läraren följt gällande styrdokument eller ej. Han tycker att det är 
anmärkningsvärt att det inte finns något sätt att överklaga betyg med tanke på att betygsättning 
handlar om myndighetsutövning. Lärare kan också göra andra tolkningar av intentionerna med 
styrdokumenten än vad de som tagit fram dem avsett (Selghed 2004:17). Skollagskommittén 
föreslog i slutet av 2002 att elevers rätt att överklaga betyg skulle regleras i den nya skollagen. 
Hela förslaget mötte dock mycket kritik (Tholin 2006:99) och vi har ännu inte fått någon ny 
skollag. 
 
Efter att ha jämfört olika ämnens kursmål och betygskriterier med varandra hävdar Kroksmark 
(2002:67-68) att det ”saknas ett gemensamt och samlat grepp över hela kursplanekonstruktion-
en”. Han menar också att det finns orimligt många krav som en lärare, enligt mål och kriterier, 
ska ta hänsyn till i sin bedömning av varje elev.  Selghed instämmer i Kroksmarks kritik och 
framhäver svårigheterna för lärare i detta system. 
 

Svårigheten att betygsätta kanske mer än 100 elevers individuella kunskapsutveckling utifrån det antal delkrav 
som kan härledas ur nationellt angivna mål och kriterier får inte underskattas (Selghed 2004:78f). 
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Han menar vidare att det stöd lärare får i styrdokumenten vid betygsättningen är svagt med tanke 
på att det för grundskolan bara finns nationella kriterier för vårterminen i årskurs nio och då bara 
för betyget Väl godkänd och numera även Mycket väl godkänd. Han anser också att 
uppdelningen på de olika måltyperna, mål att uppnå och strävansmål, är oklar liksom skillnaden 
mellan mål och kriterier. En risk med systemet blir därför att betygskriterierna, istället för målen, 
blir styrande för undervisningen, vilket också Carlgren varnar för (Carlgren 2002:18). 
Kroksmark (2002:59) hävdar att misslyckandet inte i första hand kan tillskrivas lärare och 
rektorer utan att målen är formulerade på ett obegripligt sätt och därför inte kan omsättas till 
praktik. 
 
Efter att 2004 ha granskat betygsättningen rekommenderar Riksrevisionen (2004) att ansvars-
fördelningen för betygsfrågor ska klargöras på ett tydligt sätt. Vidare anser man att skolverket 
ska utarbeta allmänna råd och kommentarmaterial som svarar på följande frågor. 
 
- Hur är betygssystemet tänkt att fungera? 
- Hur ska det tillämpas ute på skolorna? 
- Vad förväntas skolorna göra? 
 
Skolverket preciserar själva i sin lägesrapport för 2004 (Skolverket 2004d) de 6 största hindren 
för en rättvis och likvärdig betygsättning: 
 

1. Bristande kunskaper hos lärare 
2. För lite diskussion om kursplaner och kunskapsbedömning 
3. Bristande lokal styrning och uppföljning 
4. Oklart om hur bedömning och betygsättning behandlas i lärarutbildningen 
5. Betygsättning ej obligatoriskt inslag i rektorsutbildningen 
6. Otillräckligt statligt stöd 

 
I Selgheds (2004:160) undersökning framkommer just att lärare upplever att betygssystemet ger 
för dåligt stöd och för att kunna upprätthålla en rättvis betygsättning krävs en ”tydligare nationell 
styrning”. När lärarna inte får stöd nog av betygssystemet använder de sig istället av andra 
strategier för att klara betygsättningen. Det kan handla om att man använder principer från det 
tidigare normrelaterade systemet25, till exempel att jämföra elever med varandra, eller att man 
från grundskolan vänder sig till gymnasiet för att anpassa sig till de krav som ställs på elever där, 
eller bara att man förlitar sig på sin egen kompetens eller erfarenhet. Ytterligare ett problem är de 
betygskriterier som ’saknas’ på grundskolan. Tholin (2006:16f) ställer en högst aktuell fråga: 
”Vem värnar fjortisen?” med vilken han vill lyfta problematiken orsakad av den bristande 
nationella samordningen kring betygen i år 8. För fjortonåringarna är dessa de första betyg de får 
och följaktligen är de mycket viktiga för dem samtidigt som samhället signalerar att de inte är 
viktiga alls. 
 
Tholin (2006:116ff) konstaterar också att tio år efter införandet av det målrelaterade betygs-
systemet har en del grundskolor 
 

- inte tagit fram lokala mål och betygskriterier alls i ett eller flera ämnen, 
- inte tagit fram lokala kriterier för år 8, 
- inte någon gång reviderat de första lokala kriterierna, 

                                                 
25  Läs mer om det tidigare normrelaterade betygssystemet i Bilaga 5. 
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- sänkt kraven rejält för godkänt, 
- har lokala kriterier som strider mot de nationella eller som inte samordnats med målen, 
- tagit fram lokala kriterier för år 7. 

 
När det gäller elevernas inflytande på de lokala styrdokumenten lyser den helt med sin frånvaro. 
Skolverkets direktiv kring hur de lokala målen och kriterierna ska arbetas fram har dessutom 
förändrats under tiden. Först skulle arbetet göras av enskilda lärare tillsammans med deras 
elever. Sedan förespråkades en samordning mellan skolor och numera stödjer både Skolverket 
och Myndigheten för skolutveckling projekt där man försöker harmonisera lokala skrivningar för 
hela kommuner eller regioner (Tholin 2006:132). 
 
Skolverket har gjort en stor satsning kring betyg från och med hösten 2004 och har bland annat 
tagit fram följande skriftliga material som skolor kan använda sig av. 
 

- Lokal planering för likvärdig bedömning (det lokala planeringsarbetet är en förutsättning 
för en rättssäker och likvärdig betygsättning) 

- Bestämmelser för likvärdig bedömning och betygsättning (bestämmelser med tolkningar 
till exempel om flit och läxläsning, lärare måste använda sig av varierade bedömnings-
former och flera olika bedömningstillfällen för sin betygsättning) 

- Bedömningsexempel (endast på nätet) i några ämnen och kurser för både grund- och 
gymnasieskolan 

 
I Skolverkets lägesrapport för 2007 (Skolverket 2007c) presenterar man följande förbättrings-
initiativ. 
 

- Följ upp och utvärdera skolornas verksamhet och resultat i högre utsträckning 
- Förbättra stödet till elever som har svårt att nå målen 
- Förbättra stödet till elever med annat modersmål än svenska 
- Stärka uppföljningen och kontrollen av bedömning och betygsättning 
- Vidareutbilda verksamma lärare utan lärarexamen 
- Utveckla studie- och yrkesvägledningen 
- Förbättra arbetsron i skolorna 

 
Överhuvudtaget producerar Skolverket nu så många rapporter att det blir svårt för de verksamma 
på skolorna att hinna ta del av dem. Det är ett tecken på att de försöker återerövra makt på 
formuleringsarenan enligt Tholin (2006:112). 

3.3 Betygen och lärarrollen 
Hur har lärarrollen påverkats av alla förändringar? Falkner (1997:98) har undersökt just hur 
lärare i grundskolan har påverkats av den stora omstruktureringen och hon urskiljer bland annat 
något hon kallar ett ’friutrymme’ inom vilket man kan kategorisera lärares olika sätt att hantera 
förändringen. I detta friutrymme kan lärare driva sina egna projekt och sätta betyg utifrån egna 
idéer oavsett vilka direktiv som föreligger från statsmakten. Man kan säga att ett slags vakuum 
uppstår mellan formulerings26- och realiseringsarenan27, för att använda Tholins (2006:36) 

                                                 
26  De som formulerar mål och kriterier, dvs staten. 
27  De som ska genomföra målen och följa kriterierna, dvs skolorna och lärarna. 
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analysbegrepp. Friutrymmet kan jämföras med det skolpersonal ibland pratar om som ’den dolda 
läroplanen’28. 
 
När Tholin (2006:189) undersöker lokala styrdokument i grundskolan 1996 samt 2005 urskiljer 
han två olika bilder av lärarna i den förändringsprocess införandet av det målrelaterade systemet 
inneburit. Den första bilden visar en mer egensinning lärare 
 

som inte är särskilt professionell eller analytisk i sin lärarroll, som omfattar en traditionell kunskaps- och 
ämnessyn och som ibland använder betyg inte som ett mått på elevens kunskaper och färdigheter utan som ett 
sätt att disciplinera sina elever. 

 
Detta kontrasteras av den andra bilden som är läraren som mot alla odds (brist på tid, information 
och vana) försöker fullfölja uppgiften på bästa sätt. Tholin konstaterar också att endast ett fåtal 
skolor är tydliga mot elever och föräldrar om vad som faktiskt betygsätts. En del lärare hänvisar 
till någon form av kontinuerlig bedömning som inte specificeras eller till ’inre mallar’ hos 
läraren själv. Dessutom återfinns i de lokala kriterierna krav som går stick i stäv med centrala 
direktiv. Skolverket är till exempel tydliga med att faktorer som närvaro, flit och ambition, 
läxläsning och lektionsarbete inte utgör betygsunderlag men dessa kan på olika sätt vara 
inskrivna som krav i skolors lokala betygskriterier. Enligt Tholin (s 172ff) kan det fenomenet 
helt enkelt utgöra lärarprotester mot delar av betygssystemet. 
 
Många grundskolor verkar ha sänkt kraven för godkänt. Några orsaker Tholin (2006:147) 
identifierar är 
 

- pressen att godkänna har ökat med tanke på medias ytliga bevakning av skolors 
betygsstatistik, 

- att det när en elev inte får betyg i ett ämne krävs mer arbete av läraren som måste förklara 
detta skriftligt med redogörelse för vilka åtgärder som satts in för att hjälpa eleven, 

- att lärare nu justerat skrivningarna till vad som egentligen gällt i praktiken. 
 
Antalet elever som inte når godkänd har dock inte minskat utan snarare ökat. Grundproblemet är 
enligt Selghed (2004:79) att lärare i tidigare betygssystem har utvecklat kunskap i att bedöma 
elever utifrån ett kvantitativt perspektiv medan nuvarande system kräver kvalitativa 
bedömningar. Det kvantitativa tänkandet har följt med lärarna in i det nya systemet och har bland 
annat föranlett lärare att efterfråga fler betygssteg. Detta är problematiskt eftersom det hindrar 
utvecklandet av kvalitativ kunskapsbedömning. Selghed (2004:198f) menar vidare att det är först 
med en ändrad syn på kunskap och lärande som lärare till fullo kan förstå det nya 
betygssystemet. ”Lärare kan sägas ha hamnat i skottgluggen mellan en psykometrisk bedöm-
ningstradition29 och den framväxande nya bedömningskulturen.” (Ibid:199) Även beslutsfattarna 
har haft svårt att släppa den psykometriska delen med tanke på att man inte förändrat kraven vad 
gäller jämförbarhet och betygen som urvalsinstrument från tidigare system. Dessutom anser 
lärare att deras arbetsbelastning ökat påtagligt i och med att det betygsättningsrelaterade arbetet 
ökat på grund av godkändkravet på grundskolan. Lärare får idag lägga mycket tid på att lotsa 
enskilda elever ända fram till Godkänd (Wedin 2007:219). 
 

                                                 
28  Etnografiska studier i amerikanska klassrum visade att klassrumsaktiviteten inte styrdes av läroplanens mål utan 
av beteendemål, till exempel att elever skulle lära sig att följa instruktioner och lära sig att vänta. Detta fenomen 
presenterades 1968 av Philip W. Jackson. 
29  Se Kapitel 2.3.2 Kontroll. 
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På gymnasiet har Korp (2006:85) studerat själva betygsättningen med kopplingar till de 
nationella proven i fyra gymnasieskolor. Hon utgår från de tre kärnämnen som omfattas av 
nationella kursprov, nämligen Matematik A, Engelska A samt Svenska B alternativt Svenska 
som andraspråk B. De program som ingår i studien är det Samhällsvetenskapliga programmet, 
Naturvetenskapliga programmet, Barn- och fritidsprogrammet samt Byggprogrammet. I studien 
identifierar Korp (Ibid:219f) tre ”principiella modeller” för hur gymnasielärare sätter betyg. 
Modellerna är principiella i den bemärkelsen att de sällan återfinns i någon renodlad form hos 
enstaka lärare. 
 

1. Den analytiska (kvalitativa) modellen där elevers prestationer enbart relateras till 
betygskriterierna. Enskilda uppgifter behöver inte alltid betygsättas för dessa betyg kan 
bli missvisande för eleverna. 

2. Den aritmetiska (kvantitativa) modellen utgår från att läraren samlar provresultat och 
betyg på uppgifter och när det blir dags för betygsättning beräknas eller uppskattas 
kursbetyget utifrån resultatlistan. 

3. Den blandade (relativa) modellen som innebär att läraren utgår från provresultat, sitt 
allmänna intryck av elevens kunskapsnivå, närvaro, attityd och lektionsaktivitet och 
bedömer då ”elevens allmänna kunskapsnivå i ämnet”. 

 
När Korp (Ibid:263) analyserar sina resultat menar hon att det som ytligt kan ses som lärares 
misstag eller bristande kunskaper vad gäller hanteringen av nationella prov eller i betyg-
sättningen istället kan ”tolkas som uttryck för strategier för att hantera konflikter mellan olika 
aspekter av deras komplexa uppdrag”. Det kan till exempel handla om kärnämnesläraren på ett 
yrkesförberedande program som lägger mycket tid och kraft på att skapa bra relationer till elever 
och peppa elever som kanske har en hel del skolmisslyckanden med sig i bagaget. Om dessa 
elever klarar sina yrkesämnen och dessutom är positiva och närvarande på kärnämneslektionerna 
hamnar läraren i ett yrkesetiskt dilemma om han ändå skulle behöva underkänna eleven i 
kärnämnet. Vilket är viktigast – att skydda eleven eller att följa betygskriterierna? Även 
Andersson (1999:77) menar att lärare numera (utifrån styrdokumenten) lätt kan hamna i en inre 
rollkonflikt där läraren ena stunden är en tjänsteman som måste bedöma eleven och sätta betyg 
för att i nästa stund fungera som en coach och vägleda och hjälpa eleven med dennes personliga 
utveckling. 
 
Ett annat dilemma uppstår när lärare verkligen försöker följa makthavarnas direktiv om profi-
lering av program och skolor (Falkner 1997:99). Det naturliga för lärarna är att framhäva sitt 
eget yrkeskunnande och engagemang men i praktiken är det andra aspekter som är effektivare i 
marknadsföringen. På gymnasiet har det till exempel handlat om att få en personlig dator. ”Det 
är alltså inte alltid en framgångsrik strategi att som lärare försöka tillmötesgå de nya kraven 
genom att lyfta fram det egna yrkeskunnandet” konstaterar Falkner (Ibid:99). I de flesta 
verksamheter handlar marknadsföringen trots allt om hur bra man är på just den verksam-heten. 
 
Lärare upplever också många gånger en underordning i förhållande till de olika krav de ställs 
inför. De accepterar kraven - underordnar sig – och försöker göra sitt bästa även om de inte ser 
några fördelar med förändringen, till exempel vad gäller arbetslagsorganisation eller 
föräldraengagemang. Lindberg konstaterar att de förändringar som genomförts med anledning av 
den nya läroplanen, införandet av godkändgränsen (i grundskolan) samt kraven på utvecklings-
samtal och åtgärdsprogram, i grunden förändrat läraruppdraget (Selghed 2004:22). Dessa 
förändringar och krav kan i sig skapa svårlösta problemsituationer och Falkner menar att detta 
inte leder till en positiv utveckling. 
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När man varken finner lösningar eller kan kanalisera problemen tenderar dessa engagemang att bli ritualer 
snarare än genomtänkta och välplanerade yrkesstrategier (Falkner, 1997:99). 

 
Hon beskriver också hur lärare är beroende av olika typer av allianser som en 
överlevnadsstrategi. Skapande och underhållande av allianser överordnas helt enkelt 
pedagogiska frågor. En del allianser kan vara positiva, andra negativa men de har tillsammans 
”en kontrollerande funktion” och är ”självdisciplinerande” eftersom de skapar osäkerhet kring 
vilka kollegor och skolledare man kan lita på (Ibid:100). 
 
Om man beskriver 1950-80-talen som en period för lärares avprofessionalisering skulle man 
enligt Falkner (Ibid:94ff) kunna beskriva de senaste 15 åren som det motsatta, en profession-
aliseringsperiod kännetecknad av individuell lönesättning, friskolor, skolpeng samt decentrali-
sering (ansvar, inflytande och delaktighet). Det stora problemet är bara att hela denna process 
”tycks ha kommit på avvägar” (Ibid:108). Falkner menar att vi snarare upplevt en 
’proletarisering’ av lärarkåren genom att lärares arbetsbelastning har ökat liksom insynen i själva 
arbetet. Lärarkompetensen är heller inte längre prioriterad utan skolpengen styr. Vidare hämmas 
den pedagogiska utvecklingen av de olika allianserna lärarna har blivit beroende av. 
 
Ingrid Carlgren (2002:15) hävdar att vi måste ’tänka om’ betygen, ”förändra tänkandet om vad 
betyg är och hur de kan sättas på ett rimligt sätt” för att bottna i det målrelaterade betygs-
systemet. Korp (2003:18, 148) menar vidare att det finns ett stort internationellt intresse för 
bedömningsfrågor men att intresset är betydligt svalare i Sverige. Hon efterlyser därför mer 
svensk forskning kring kunskap, bedömning och betygsättning. Tholin (2006:88) hävdar också 
att kopplingen mellan det svenska skolväsendets utveckling och forskningen helt upphörde i 
samband med skiftet av betygssystem från norm- till målrelaterat eftersom forskare och aktuell 
forskning inte konsulterades i framtagandet av det nya systemet. Korp menar vidare att 
skolledningar på olika sätt måste stödja ämnessamverkan för att likvärdigheten i betygsättningen 
ska förbättras. 
 

För att de nationella proven ska kunna fylla funktionen att stödja konkretionen och tolkningen av kursplaner och 
betygskriterier så att betygsättningen blir likvärdig, fordras en omfattande lokal samverkan mellan lärare inom 
samma ämne. (Korp 2006:246) 

 
Myndigheten för skolutveckling betonar också att lärare måste få mer tid till fördjupade samtal 
om lärande och kunskapsutveckling som grund för en samsyn på betygssystemet. Även föräldrar 
och elever behöver mer kunskaper om den kunskapssyn som kursplanerna ger uttryck för 
(Myndigheten för skolutveckling 2004). 

3.4 Forskning om Samhällskunskap 
I Göran Lindes (2003:10f) undersökning kring kunskap och betyg har han satt de nuvarande 
svenska betygskriterierna i relation till den kunskapssyn som kursplanerna uttrycker. Han har 
utgått från fyra ämnen både i år 5 på grundskolan samt i gymnasiets A-kurs. Ämnena är 
matematik, engelska, samhällskunskap och religionskunskap. När det gäller samhällskunskapen 
menar han (Ibid:53ff) att ämnet kännetecknas av ett normativt perspektiv baserat på olika 
samhälleliga värderingar vilka han delar in i oförytterliga (en slags moraliska värden till exempel 
respekten för varje människas egenvärde), liberalt demokratiska värden, empatiska värden samt 
värden knutna till kunskapssyn (till exempel hur samhällets komplexitet kräver att elever aktivt 
kan söka och bearbeta information).  
 
Samhällskunskapsämnet kan vidare tillskrivas en moralisk läroplanskod där elever tränas i ”att 
tycka och tänka självständigt inom ramen för en fastlagd värdegrund”, det vill säga den 
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västerländska, som förespråkar liberala värden och demokrati (Ibid:55). Främsta målet för såväl 
grundskolan som gymnasieskolan är just att elever kan tillämpa demokratiska värden. Enligt 
Linde ses kunskap i kursplanen snarare som en självständig och kritisk process än ett resultat. 
Kunskapen erhålls genom att eleven på ett aktivt sätt själv söker efter den och själva processen 
att erövra den utgör då kunskap i sig.  
 
Lindes tolkning av synen på samhället i kursplanen är att detta inte är något givet. Istället 
påverkas det hela tiden av dess medborgare. Samhällssynen är vidare holistisk och kunskaps-
synen är konstruktivistisk30. Kunskaperna inom ämnet nästlar sig också utåt även till andra 
områden än det som studeras. Linde menar också att kunskapsformen fronesis, den praktiska 
klokheten eller ”det omdömesgilla handlandet” (Ibid:58) även kallad förtrogenhetskunskapen, är 
den som dominerar i kursplanen (jämför kapitel 2.1 Kunskap och kunskapssyn). 
 

Det är de självständiga ställningstagandena grundade i etiska överväganden och reflekterad erfarenhet som 
eftersträvas. De självständiga ställningstagandena får dock inte bli vad som helst. En kompassriktning för goda 
värderingar i enlighet med skolans värdegrund är utlagd som riktning för den personliga kunskapande process 
som är ämnenas mål (Linde 2003:66). 

 
Lindes slutsats av att ha jämfört betygskriterierna mot kursplanens kunskapssyn är att 
”betygssystemet uppfyller grundläggande mätteoretiska krav” (Ibid:82). Det grundar han på att 
betygskriterierna är utformade i enlighet med den syn på lärande och kunskap som uttrycks i 
kursplanen, det vill säga att kriterierna mäter kvalitativt skilda kunskapsnivåer. 
 
Empirisk forskning i samhällskunskapsämnet har bedrivits på grundskolans senare år och resultat 
från denna visar bland annat att den dominerande kunskapsformen i ämnet samhällskunskap 
bland samhällslärarna där är färdigheter. Det innebär att samhällskunskapslärare prioriterar att 
träna elever i färdigheter så att de lär sig metoder för att på ett självständigt sätt kunna arbeta och 
lösa problem. Även förtrogenhetskunskaper anses viktiga. När det gäller kunskapsområden 
prioriterar samhällslärare på grundskolan aktuella samhällsfrågor, Sveriges politiska liv, lag och 
rätt samt demokratifrågor (Vernersson 1999:164f, Rosenqvist 2001:23). Vernersson drar också 
slutsatsen att det inte finns någon kontextoberoende optimal undervisningsmetod i ett ämne som 
samhällskunskap. Man kan istället nå målen för undervisningen på ett flertal skilda didaktiska 
vägar. Däremot framhäver han vikten av variation i undervisningen för att nå målen (Vernersson 
1999:170f). 
 
Skolverket har vidare intervjuat samhällslärare i år 7-9 om hur de ser på samt hur de använder 
kursplanen. Följande punkter är hämtade ur den resultatrapporten (Skolverket 2008, Bilaga 
2:30). 
 

- många lärare uttrycker att kursplanen är abstrakt och vag men att uppfattningarna skiljer sig åt om 
ifall man vill ha en precisering i form av konkretare mål, angivet innehåll och arbetsmetoder 

 
- samhällskunskapslärarna varken läser eller följer kursplanen särskilt noggrant [men den utgör en 

ram för deras undervisning, till exempel finns inga tydliga skrivningar om ’svenskt statsskick’ 
men det tycker lärarna är en självklarhet att undervisa i] 

 
- många använder sig av olika former av generaliserande ”betygsstrappor”, som går att tillämpa på 

flera ämnen, vid bedömningen i stället för att använda kursplanens mål och kriterier [målen och 
kriterierna utgör bara en slags bas för bedömningen, en lärare talar om någon form av 
”yrkeskunskap” eller en ”känsla man har som lärare” som man grundar bedömningen på] 

                                                 
30  Se kapitel 2.1.2 Lärteorier i relation till styrdokumenten. 
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- lärarna har inte tagit del av Skolverkets uttolkning av ett mycket kontroversiellt uppnåendemål 

[Efter att man vid Ytterbyskolan i Kungälv under vt 2006 meddelade att elever eventuellt inte 
skulle få godkänt i samhällskunskapskursen eftersom de med sitt beteende inte visade sig klara 
uppnåendemålet ”kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt” uppstod en nationell 
medial debatt om just detta mål.] 

 
- många lärare saknar stöd för hur man ska tolka kursplanens formuleringar och att bara ett fåtal 

har fått någon form av fortbildning om kursplanearbete 
 

- flera lärare pekar på hur lite ledning outbildade och nyutbildade lärare får när det gäller hur man 
ska läsa och använda kursplanen 

 
- det finns en stor variation och osäkerhet hur man lokalt ska använda kursplanen i 

undervisningsplaneringen och ett betydande missnöje med det som produceras lokalt 
 
Skolverket (2008, Bilaga 2:15) konstaterar också att man i många lokala kursplaner fört in ”en 
progression där man utgår från närsamhället, kommunen och den nationella nivån”, från lokalt 
till internationellt. Denna progression fanns med i tidigare läroplaner och läroböcker och den 
”förefaller vara en självklarhet i ämnet”. Av tradition tycks den nationella nivån tas upp i år 8 
trots att sådana regleringar inte funnits sedan Lgr 69. När det gäller elevinflytandet lyser det med 
sin frånvaro vid framtagandet av de lokala kursplanerna. Däremot är det vanligt att elever har 
inflytande vid val av stoff och redovisningsmetoder (Skolverket 2008, Bilaga 2:16). 

3.5 Diskussion 
Fördelarna med ett mål- och kriterierelaterat betygssystem är att det tar sin utgångspunkt i 
individens utveckling, utan jämförelse med andra individer. Det syftar inte till att rangordna 
elever utan till att tydliggöra vad utbildningen handlar om. Det är egentligen inte anmärknings-
värt att vi bytte till ett målrelaterat betygssystem eftersom många europeiska länder redan hade 
gjort eller gjorde det vid den här tiden. Vi hade dessutom tänkt i de banorna långt tidigare. Det 
som däremot är anmärkningsvärt är att vi inte tycks ha tagit något intryck av den internationella 
debatten kring målrelaterad bedömning och vad andra länder har ansett är rimliga krav på ett 
målrelaterat betygssystem. Vi har enkelt uttryckt försökt både äta kakan och ha den kvar och 
tankar kring likvärdigheten på olika plan lyser med sin frånvaro. Det skapades ett ’luddigt’ mål-
relaterat betygssystem med oklarheter kring olika måltyper och en inte alltid så klar korrelation 
mellan mål och betygskriterier. Hela systemet baserades också på en delvis annorlunda 
kunskapssyn och utan någon vidare fördjupning i denna fick skolorna direktiv om att 
konkretisera allting lokalt samtidigt som det fanns väldigt lite hjälp att få från centralt håll. Då 
räcker det inte med att införa nationella prov med en betygsstödjande funktion i några få ämnen 
för att säkra jämförbarheten. 

3.5.1 Betygsinflation 
På grundskolan har man inte sett någon tydlig betygsinflation, åtminstone inte mellan 98 och 03, 
medan det konstateras inom VALUTA-projektets ram att man på gymnasiet har en påtaglig 
betygsinflation sedan det målrelaterade betygssystemet infördes. Betygsinflation i någon form är 
dock inte något nytt fenomen. I det normrelaterade betygssystemet talade man om 
’betygsglidning’31 när betygen steg successivt med åren. På grundskolan tycks betygsinflationen 
handla mer om att elever som egentligen inte når godkändgränsen ändå får betyget Godkänd 
vilket sedan avspeglas i svenskdiagnoser på gymnasiet. Här spelar i vissa kommuner 

                                                 
31  Läs mer i Bilaga 5. 
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sommarskolan en ganska viktig roll. Elever som inte fått betyget Godkänd i ett eller två 
behörighetsgivande ämnen kan delta i två veckors intensivundervisningen på sommarlovet och 
mirakulöst nog är det oftast just vad som behövs för att eleven sedan ska nå Godkänd. Samma 
fenomen är också vanligt efter år 1 och 2 på gymnasiet. Konkurrenssituationen mellan skolor, 
framför allt på gymnasienivå, har antagligen också bidragit på ett indirekt sätt till inflationen. 
 
Själva lärarjobbet framstår vidare som betydligt mer komplext i det rådande systemet än tidigare. 
Till exempel har lärare inte i tillräckligt stor grad fått tid till att arbeta sig in i det nya systemet, 
och då tänker jag framför allt på den förändrade kunskapssynen och  hur den är kopplad till 
betygskriterierna, vilket gör att det förekommer en del ’tvivelaktig’ betygsättning. Lärare hamnar 
dessutom lätt i olika dilemman där det av skilda anledningar (moraliskt, praktiskt och 
ekonomiskt) kan vara svårt att välja ’rätt’ alternativ. För att hantera problematiska situationer 
anammar lärare därför olika strategier, till exempel att underordna sig ofördelaktiga direktiv eller 
att ingå allianser med de personer i organisationen som kan underlätta deras arbetssituation. 
Strategierna som sådana kan vara mindre effektiva eller rent av destruktiva för kvaliteten på 
arbetet men de hjälper läraren att ’överleva’. I övrigt verkar det inte vara så många lärare som 
upplever den ökade professionalism som decentraliseringen, skolpengens införande samt den 
individuella lönesättningen delvis syftade till. När det inte längre alltid är god marknadsföring 
för en skola att framhäva sina goda pedagoger ekar ord som professionalitet ganska tomt. Det 
blir på grund av konkurrenssituationen dessutom svårare och svårare att planera långsiktigt och 
mer och mer resurser avsätts till marknadsföring istället för till kvalitetssäkring. Även betygen 
blir en del i marknadsföringen. Vad man lär sig och hur bra lärare man har spelar mindre roll 
bara man får höga betyg! 

3.5.2 Likvärdighet 
Betygsinflationen i sig försämrar likvärdigheten i utbildningen eftersom den skapar orättvisa 
mellan årskullar. Den är heller inte jämnt fördelad på landets skolor, utan vissa grupper, till 
exempel elever på konkurrensutsatta skolor och friskolor samt svenska elever från högre 
socialgrupp, tenderar att få högre betyg. Införandet av skolpengen och elevers möjlighet att fritt 
välja skola har även de hotat den likvärdiga utbildningen i och med att det lett till 
skolsegregation. Vi har fått lågstatus- och högstatusskolor och det är oftast helt och hållet 
betygen som avgör vem som faktiskt får sitt gymnasieval tillgodosett. När jämförbarheten på 
detta sätt inte kan garanteras är betygen inte längre lämpliga som urvalsinstrument och trots att 
detta påpekats ett antal gånger i utredningarna inför införandet av det målrelaterade betygs-
systemet, valde man till sist att bara nonchalera det. Det verkar onekligen ambivalent av 
makthavarna att först motivera och genomdriva en stor förändring och sedan ändå utgå från 
samma premisser som rådde innan förändringen vid urvalet till högre studier, det vill säga att 
räkna om de nya betygen för att få ett liknande medelvärde som de gamla betygen gav, vars 
system var konstruerat just för gallring vilket det nya alltså inte är. Det är nog helt enkelt så att 
kvalitet och likvärdighet inte kan garanteras med det ekonomiska styrsystem vi har idag. 
 
Bland annat på grund av att det är billigare att ordna gymnasieutbildning på de studieförbe-
redande programmen jämfört med de yrkesförberedande programmen erbjuds det betydligt fler 
platser där, vilket i sin tur bidragit till att betygskraven för de studieförberedande programmen 
sjunkit rejält. Det är inte ovanligt i min kommun att det krävs högre betyg för att komma in på 
till exempel Fordonsprogrammet och Hotell- och restaurangprogrammet än vad det gör för att 
komma in på Naturvetenskapliga eller Samhällsvetenskapliga programmet. Att grundskolan 
förvandlats till en treämnesskola på grund av Godkändkravet i matematik, svenska och engelska, 
som en del grundskollärare upplever, avspeglas också på gymnasiet där kunskapsnivån i andra 
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ämnen, till exempel samhällskunskap som jag har egen erfarenhet av, på vissa håll sjunkit 
kraftigt. 
 
Lärararbetet och lärarrollen har som jag nämnde ovan för de flesta lärare också förändrats 
påtagligt i det nuvarande systemet. Liksom tidigare finns det lärare som följer den dolda läro-
planen, som agerar efter eget huvud i sitt ’friutrymme’, och inte utifrån gällande styrdokument. 
En del lärare kan heller inte beskrivas som särskilt analytiska eller professionella men många 
lärare har också kämpat mycket hårt med detta nya system utan att för den skull veta om de är på 
rätt väg. Från 2004 har dock Skolverket och Myndigheten för skolutveckling tagit fram mycket 
material i tryckt form för att underlätta arbetet med mer likvärdig betygsättning men dessa 
förutsätter att skolor drivs på ett sådant sätt att likvärdighetsarbetet prioriteras och att ämnena har 
förhållandevis hög status i organisationen. Så ser det dessvärre inte ut på alla skolor. Det är i 
första hand inom ämnena de avgörande diskussionerna om kunskapssyn och bedömning måste 
ske, i alla fall till en början. Mer tid till sådana diskussioner efterfrågas också av flera av lärarna i 
min undersökning. Dessutom behöver föräldrar och elever få en ökad förståelse för den 
kunskapssyn som ligger till grund för de olika kursplanerna. 
 
Enskilda skolor kan alltså inte garantera kvalitet och likvärdighet om inte det prioriteras av 
skolledningen. Lärare behöver tränas i kvalitativ och formativ bedömning samtidigt som de 
behöver få tid att sätta sig in i det material som trots allt finns kring arbetet med lokala 
kursplaner och betygskriterier, både i rena ämneslag och i arbetslag. Det behöver också ställas 
krav på det arbetet. Så som styrdokumenten är skrivna finns det också mycket annat som är 
viktigt att hantera, till exempel utvecklingssamtal, mångfaldsfrågor och elevinflytande. 
Personligen tycker jag dock att bedömning och betygsättningen, näst själva undervisningen är 
den mest fundamentala aspekten av skolan på gymnasienivå, särskilt med nuvarande 
kursutformning där alla betyg som sätts är slutbetyg för eleverna. Betygsättningen utgör trots allt 
skolans myndighetsutövning.  

3.5.3 Kunskapssyn 
Den rådande kunskapssynen i läroplanen ser jag som en rimlig anpassning till det samhälle vi 
lever i. Kursplaner och betygssystemet i stort är också en logisk konsekvens av den kunskaps-
synen. Problemen är att styrdokumentens kunskapssyn inte är tillräckligt konkret och tillräckligt 
förankrad i den praktiska verkligheten. Skolor och lärare har inte givits tillräckliga vare sig 
teoretiska eller praktiska förutsättningar för att på ett effektivt och bra sätt kunna ta till sig den 
nya kunskapssynen. Det handlar till exempel om lokalmässiga förutsättningar men också mycket 
om tid som nämnts ovan. Att den här förändringen har genomförts samtidigt som kommunerna 
tagit över ansvaret och man i många kommuner sparat rejält på skolan har naturligtvis bidragit 
till det finns brister i implementeringen. På gymnasiet har besparingarna märkts tydligt i hur man 
skurit ner timantalet på kurserna. Till exempel att man bara får ut 86 klocktimmar på en 100 
poängskurs. Det gör att eleverna får mindre undervisningstid för sin kunskapsutveckling 
samtidigt som det möjliggör för skolledningar att lägga på läraren minst en ytterligare kurs vilket 
ökar lärarens arbetsbelastning påtagligt. Det i sin tur gör att det blir ännu mindre tid över till 
utökade diskussioner kring kunskapssyn, bedömning och betygsättning. Dessutom har, som 
också nämnts tidigare, på vissa håll skolledningar prioriterat helt andra saker på den 
gemensamma konferenstiden, som kan utgöra den enda tid man av schematekniska skäl har till 
någon form av gemensamt arbete. Det här bidrar till att betygssystemet inte fungerar på ett till-
fredsställande sätt. Bedömningspraktiker ser olika ut och betygsättningen blir helt enkelt för 
godtycklig både inom skolor och mellan skolor.  
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4 Undersökningsdesign och urval 
En kvalitativ forskningsstrategi har valts i denna undersökning eftersom jag vill nå en förståelse 
för hur lärarna arbetar. Som ett andra steg i den här undersökningen hade jag velat genomföra en 
kvantitativ enkätundersökning för att se om mina resultat är generaliserbara. Detta andra steg är 
emellertid inte realistiskt inom den aktuella tidsramen. 

4.1 Urval 
Min ursprungliga tanke var att intervjua ca åtta samhällslärare från olika gymnasieskolor i 
kommunen med olika skolhuvudmän. Det kändes viktigt att även inkludera friskolor eftersom 
det inte finns något etablerat samarbete ämnesmässigt sett mellan friskolorna och de kommunala 
skolorna. Först kontaktade jag skolornas rektorer via e-post och fick deras medgivande till att 
någon av skolans samhällslärare kunde delta i min undersökning. 
 
De kommunala lärarna har centrala ämnesgrupper några gånger per termin och då träffas en eller 
två ämnesrepresentanter från varje skola plus en representant från Komvux, för att diskutera 
aktuella frågor. Dessa ämnesrepresentanter har själva valt att delta i den centrala gruppen vilket 
med stor sannolikhet innebär att de också känner ett engagemang för ämnet. Med anledning av 
det valde jag att gå via den centrala ämnesgruppen i samhällskunskap med min förfrågan om 
deltagande i undersökningen. Det kan kanske ses som ett bekvämlighetsurval genom att jag 
kunde nå så många vid ett och samma tillfälle samtidigt som chansen var större att få dem att 
ställa upp på grund av att de redan är engagerade i ämnet. Jag kontaktade den sammankallande 
läraren i gruppen och hon bjöd då in mig till nästa möte där jag fick chansen att presentera mig 
och min undersökning. På mötet fanns en representant från varje skola och från Komvux och de 
som av någon anledning inte kunde eller ville ställa upp på en intervju bad jag fråga någon annan 
kollega de trodde kunde vara intresserad. Under mötet delade jag ut ett missiv i vilket jag ger lite 
bakgrund samt beskriver syftet med undersökningen, se vidare i Bilaga 1. På så vis fick jag 
kontakt med fem kommunala lärare, fyra från gymnasiet och en från komvux. 
 
När det gällde de fristående skolorna valde jag fyra skolor som ligger relativt nära geografiskt 
och som funnits några år och som jag själv dessutom fått elever från eller förlorat elever till. På 
dessa skolor hade jag bett varje rektor att föreslå en lärare alternativt lämna över missivet, som 
jag bifogade mejlet, till en aktuell lärare på skolan. I två fall fungerade det utmärkt och jag kom 
snabbt i kontakt med lärarna, medan jag i de andra två fallen inte fick någon respons alls. Jag tog 
då förnyad kontakt men när jag inte lyckats få tag i några lärare då heller valde jag att fråga ett 
par andra skolor. Liksom tidigare fick jag snabbt napp i det ena fallet men avslag i det andra. I 
det läget bestämde jag mig också för att fråga en lärare på den enda landstingsägda skolan i 
kommunen och denna valde att ställa upp på en intervju. 

4.2 Design 
Med tanke på att jag intervjuar lärare på många olika skolor kan man säga att jag undersöker hur 
ett tvärsnitt av samhällskunskapslärare i kommunen arbetar med Samhällskunskap A. Utifrån det 
skulle min undersökning kunna kategoriseras som en tvärsnittsundersökning. Typiska drag för en 
sådan är att man undersöker mer än ett fall för att utforska variationen. Insamlingen av data sker 
vid en speciell tidpunkt. Data kvantifieras oftast för att upptäcka variation och sambandsmönster, 
så kallad surveyundersökning. En tvärsnittsdesign kan även kombineras med kvalitativa semi- 
eller ostrukturerade intervjuer ifall forskaren inte är intresserad av en hög intern eller extern 
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validitet32 och inte heller av replikation och begreppsvaliditet. Intresset ligger då snarare på att 
ha en hög ekologisk validitet33 (Bryman 2002:56ff). 

                                                

 
Undersökningen liknar också en fallstudie men om man följer Brymans (2002:66) definition av 
fallstudie, är det tveksamt om utgångspunkten för denna studie verkligen utgör ett riktigt fall. Jag 
undersöker visserligen en speciell grupp på en speciell ort. Det är dock inte ’fallet’ som sådant, 
det vill säga platsen eller situationen, som står i centrum vilket egentligen är förutsättningen för 
fallstudien. Bryman (2002:65) beskriver fallstudien som att ”Betoningen tenderar att ligga på ett 
intensivt studium av miljön eller situationen i fråga.” I fallstudien använder sig ofta forskaren av 
ett idiografiskt synsätt genom vilket han lyfter fram och beskriver det som är unikt i fallet. 
 
Med tanke på att den här undersökningen handlar om att studera åtta olika lärare på olika skolor  
kan den klassas som en multipel fallstudie, alltså att flera fall undersöks parallellt. Denna typ av 
undersökningen har enligt Bryman (2002:70f) utvecklats under senare år och utgör idag en egen, 
komparativ design med en kvalitativ strategi. Grundtanken är just att man genom att jämföra de 
olika fallen, lärararna, kan finna gemensamma samt särskiljande drag i deras arbete. 
 
Om mitt syfte hade varit att enbart undersöka lärares kunskapssyn, deras uppfattning av 
begreppet kunskap, hade istället en fenomenografisk studie varit lämplig. Ett annat alternativ 
kunde ha varit att konstruera situationer med elever som gav presentationer eller genomförde 
uppgifter som jag sedan bad lärare att bedöma. Då skulle jag ha kunnat haft en mer explorativ 
ansats. 

4.3 Grundad teori 
Eftersom jag vill få en förståelse för hur samhällslärare faktiskt arbetar med bedömning och 
betygsättning har jag inspirerats av grundad teori. Jag har i genomförandet och analysen av min 
empiriska undersökning växlat mellan teori och empiri. Själva kärnan i begreppet grundad teori 
(grounded theory) är att forskaren låter teorin växa fram ur den empiriska datan. Han grundar 
teorin i sin empiri. Upphovsmännen till grundad teori, Glaser & Strauss, beskriver den kortfattat 
som ”the discovery of theory from data systematically obtained from social research” (Glaser & 
Strauss 1967:2). Ansatsen är huvudsakligen induktiv genom att grundad teori handlar om att 
utveckla eller generera teori. 
 
Redan från början skriver Glaser & Strauss (1967:253) att forskare kan arbeta på lite olika sätt. 
En del väljer att inte ta till sig relevant teori alls förrän de avslutat sin empiriska undersökning 
för att på så vis undvika att påverka undersökningen med den förförståelse teorin ger. Andra 
läser istället in sig grundligt i förväg eller återkommer regelbundet till vissa källor för att få ny 
stimuli. Här menar Glaser & Strauss att man får prova sig fram och se vad som ger bäst resultat. 
De menar dock att man försämrar chanserna att upptäcka ny teori genom att försöka täcka in all 
befintlig teori inom det aktuella området innan man börjar den empiriska forskningen. 
 
Med tiden har det emellertid uppstått en schism mellan de båda upphovsmännen kring hur den 
grundade teorin ska användas i praktiken. Strauss har tillsammans med Corbin utvecklat många 
detaljerade analysmetoder samtidigt som de har knutit den grundade teorin tydligare till just 
kvalitativ forskning. I den 3:e upplagan av Basics of Qualitative Research (2008:1) framhåller 
Corbin just att begreppet grundad teori i den boken används ”in a more generic sense to denote 

 
32  Intern validitet handlar om ifall påstådda orsakssamband mellan olika variabler verkligen stämmer medan den 
externa validiteten återspeglar resultatens generaliserbarhet (Bryman 2002:44). 
33  Den ekologiska validiteten mäter om ”samhällsvetenskapliga resultat är tillämpliga i människors vardag och i 
deras naturliga sociala miljöer” (Bryman 2002:45). 
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theoretical constructs derived from qualitative analysis of data”. Glaser har kritiserat Strauss & 
Corbin för den tydliga kopplingen till kvalitativ forskning och hävdar att grundad teori kan 
betraktas som en allmän forskningsmetod som likväl kan användas tillsammans med kvantitativa 
data. Vidare menar han att Strauss & Corbin med ett alltför noggrant frågeställande och en 
uppsjö av tekniker för analys snarare tvingar (force) fram ett mer eller mindre förväntat resultat i 
form av begreppsbeskrivningar och att även om dessa är väsentliga i sig så utgör de inte grundad 
teori. Sann grundad teori skapas istället genom att man först låter den uppstå (emerge) ur datan 
och sen verifierar den mot tidigare och ny data. Som forskare måste man, efter att man slutfört 
den initiala analysen, lita på att ny teori kommer att uppdagas, för det gör det menar Glaser 
(1992:4), utan att den ska behöva tvingas fram. 
 
De flesta forskare som använder sig av grundad teori är i sin forskning begränsade till en speciell 
grupp och miljö. I ett första steg handlar det då om att utveckla faktisk teori, det vill säga teori i 
”en viss empirisk situation eller på ett faktiskt område” till skillnad från den formella teorin som 
”ligger på en högre abstraktionsnivå och har ett vidare tillämpningsområde på flera konkreta 
(faktiska) områden” och som blir nästa steg (Bryman 2002:376). 
 
Själva arbetsgången i grundad teori beskrivs mycket kortfattat nedan utifrån Brymans 
uppställning (2002:379, Figur 18:2 Processer och resultat i grounded theory). 
 

1. Forskaren ställer upp en förhållandevis allmän frågeställning eller beskriver ett problem-
område. 

2. Det görs ett urval av passande situationer och/eller personer för den empiriska under-
sökningen. 

3. Datainsamlingen genomförs. 
4. Den insamlade datan bearbetas genom kodning för att finna begrepp. Forskaren pendlar 

mellan dessa fyra steg. 
5. Begreppen jämförs sedan kontinuerligt med indikatorer, till exempel kommentarer i 

intervjuerna som härrör till vissa teman som beskrivs som begrepp i steg 4. Jämförelsen 
leder fram till kategorier som till sist mättas. 

6. Sökning efter samband mellan kategorierna görs så att antaganden kan göras om kate-
goriernas relationer. 

7. Det görs ett nytt urval och ny data samlas in tills en mättnad nås eller en hypotes kan 
prövas. 

8. Eventuella hypoteser prövas och ny faktiskt teori genereras. 
9. Data samlas in i andra situationer och analyseras för att generera formell teori. 

 
Eftersom mitt syfte med den här undersökningen inte är att generera ny teori har jag inte följt 
arbetsgången för grundad teori fullt ut. Mina intervjufrågor har dels vuxit fram i samband med 
pilotintervjuerna och dels i samband med att jag läst teori. Jag har till exempel genomfört mina 
intervjuer innan jag började läsa in mig på bedömningsteori. Det är framförallt steg 1 till 6 jag 
har följt. Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide, 
se Bilaga 2. 

4.4 Kvalitativ intervju 
Som intervjuare behöver man välja en lämplig roll utifrån syftet med själva undersökningen. Min 
avsikt är att nå förståelse för hur en grupp lärare arbetar, inte i första hand att göra nya 
’upptäckter’. Med Kvales terminologi skulle jag därför beskriva mig som en ’resenär’, inte en 
’malmletare’. Malmletaren gräver ur informanten fram oupptäckt kunskap som sedan behandlas 
på ett så objektivt sätt som möjligt innan den jämförs med befintlig kunskap. Kunskapen finns 
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alltså färdig men är begravd inuti den intervjuade, där den ligger och väntar på att bli upptäckt. 
Man ser kunskap som något objektivt och givet. 
 
Resenären å andra sidan, är ute på en helt annan typ av upptäcksfärd. Han utforskar det land han 
besöker och samtalar med dess invånare och försöker på så vis få inblick i deras liv och ta del av 
deras livsberättelser. Resenären analyserar och tolkar de ursprungliga berättelserna som sedan 
blir till nya berättelser både för resenärens ”vandringskamrater” och för hans ”egna landsmän” 
när han återvänder hem och beskriver vad han upplevt (Kvale 1997:11f). Till skillnad från den 
objektive malmletaren som försöker minimera sin påverkan på upptäckten, utövar resenären en 
ofrånkomlig påverkan på själva kunskapsbildningen genom att han själv deltar i samtalen och 
tolkar berättelserna. Det är dessutom troligt att resenären utifrån vad han fått reda på själv börjar 
reflektera kring det egna landets kultur och kan på så vis nå ny insikt. Man kan därför tala om en 
bildningsresa, det tyska begreppet ’Bildungsreise’. Utgångspunkten är här postmodern med en 
konstruktivistisk kunskapssyn (Ibid:12). Forskaren kan med andra ord inte vara objektiv och 
hans beskrivning och analys av omvärlden utgör bara ett sätt att se på denna. Det innebär att 
kunskapen också är relativ. Den ser olika ut i olika situationer och för olika människor (Bryman 
2002:433). 
 
En semistrukturerad intervju är en form av kvalitativ intervju där intervjuaren vill få reda på 
informantens åsikter och upplevelser. Intressefokus ligger helt enkelt på informanten. Rent 
praktiskt har forskaren i den semistrukturerade intervjun en intervjuguide med några större 
frågor eller teman som ska beröras under intervjun. Informanten kan tala fritt så länge den håller 
sig till de aktuella frågorna eller temana. I en strukturerad intervju är frågorna däremot mer 
specifika och de ställs i en bestämd ordning. Det gör att informanten också blir styrd och 
begränsad i sina möjligheter att svara på frågorna. Fokus för intresset är här snarare på 
forskarens frågor (Bryman 2002:300f). 
 
För att lyckas med intervjuerna anser Kvale att man som intervjuare ska uppfylla följande 
”kvalifikationskriterier” (1997:138). 
 

1. kunnig inom ämnesområdet för intervjun 
2. strukturerande och ger såväl intervjun som själva intervjusituationen struktur 
3. tydlig i tal och frågor 
4. vänlig och låter informanten följa sin egen takt 
5. känslig och lyssnar aktivt 
6. öppen för nya aspekter 
7. styrande och har kontroll över intervjun 
8. kritisk och kontrollerar utsagor genom att ställa kritiska frågor 
9. minnesgod och knyter ihop vad som sagts under intervjun 
10. tolkande och presenterar sina tolkningar för informanten 

 
Bryman (2002:306) har dessutom lagt till ytterligare två kriterier. Dessa är: 

11. balanserad och pratar lagom mycket 
12. etiskt medveten och tydligt informativ om den etiska aspekten av intervjun 

 
Så kallad ’probing’ är också en viktig del av en intervju, det vill säga småfrågor, kommentarer 
etc som bidrar till ett bra samtalsklimat. Ann-Sofi Wedins föreläsning på temat Intervju som 
metod vid Linköpings Universitet (2007-10-25) innehöll just handfasta probingtips.  
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Kvale delar vidare upp den kvalitativa intervjuns arbetsprocess i sju olika stadier. Processen 
börjar med en tematisering där man preciserar ämne och syfte och övergår sedan i planering, 
genomförande av intervjuer, utskrift och transkribering, analys av intervjumaterialet, verifiering 
samt slutligen rapportering. Verifieringen innebär att man avgör om resultaten är reliabla, det vill 
säga tillförlitliga, och valida (se tidigare fotnoter). 
 
När jag formulerade frågorna till intervjuguiden utgick från mitt syfte och min frågeställning och 
sedan testade jag den i en pilotintervju. I samband med pilotintervjun justerade jag frågorna lite 
men framförallt insåg jag att jag behövde fundera kring mitt eget beteende som intervjuare. Jag 
upptäckte att jag hade problem med att försöka förhålla mig någorlunda neutral i samtalet när jag 
pilotintervjuade en ämneskollega på min egen skola. Jag fick helt enkelt träna på att dämpa mig 
och ifrågasätta sådant som vi normalt sett tar för givet som samhällslärare på skolan, kriterierna 
kritisk och balanserad ovan. För att få mer träning genomförde jag därför en pilotintervju till på 
min skola med en annan ämneskollega. De riktiga intervjuerna genomfördes sedan ute på de 
olika skolorna i ett avskilt rum med hjälp av bandspelare. Intervjuerna varade mellan 50 och 70 
minuter. Under själva intervjun valde jag också att ta en del anteckningar vilket jag sedan 
upptäckte var ett bra sätt att hålla struktur på intervjun. Det bidrog också till att jag lättare kom 
ihåg och kunde tolka saker under intervjun, kriterierna minnesgod och tolkande ovan. 
 
En fördel med att genomföra en empirisk undersökning inom ett av mina egna ämnen är att jag 
är väl insatt i ämnets karaktär och problematik, kriteriet kunnig ovan. Det blir till exempel lättare 
att finna relevanta följdfrågor vid intervjuerna. Av etiska skäl har jag valt att informera de 
aktuella lärarna om att jag är en ämneskollega och den vetskapen tror jag påverkar lärarna en del. 
En positiv aspekt är att informanterna visar förtroende och gärna pratar vilket leder till att jag 
som intervjuare också ger lite respons. Denna situation stämmer väl med Kvales (1997:21) 
beskrivning av den kvalitativa forskningsintervjun: ”det rör sig bokstavligen om ett samspel, om 
ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse”. 
 
Trost (2004:30) delar dock inte Kvales uppfattning om att intervjun är något som sker mellan de 
två deltagarna, det vill säga den intervjuade och intervjuaren. Han framhåller istället vikten av att 
intervjuaren enbart ställer frågor och lyssnar utan att ge personlig respons. Det är just den 
personliga responsen menar han som kan påverka intervjupersonen, vilket jag i och för sig 
upplevde men som jag samtidigt inte tror påverkade själva resultatet i det här fallet. 
 
När jag först hade bestämt mig för att göra en kvalitativ intervjustudie valde jag mellan att göra 
semistrukturerade individuella intervjuer eller att göra fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupps-
intervjuer kunde vara intressanta för att man i dem fokuserar på ”samspelet i gruppen och på den 
gemensamma betydelsekonstruktionen” (Bryman 2002:325). Det hade varit spännande att 
intervjua hela ämneskollegium och samtidigt studera hur de lärare som ingick i gruppen 
samspelade med varandra i diskussionen. Då skulle emellertid själva inriktningen på under-
sökningen förskjutas och jag valde istället att göra individuella intervjuer. 

4.5 Forskningsetiska aspekter 
Inom svensk forskning kan man urskilja fyra basala etiska aspekter (Bryman 2002:440f). Den 
första handlar om informationskravet, det vill säga att forskaren informerar de som berörs av 
forskningen om dess syfte och innehåll. Jag har tillgodosett detta krav genom mitt skriftliga 
missiv samt genom en muntlig presentation. Till informationskravet hör också att informera 
eventuella deltagare om att de när som helst kan avsluta sin medverkan, vilket jag gjorde i början 
av varje intervju. 
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En annan viktig etisk aspekt är samtyckeskravet. Den som deltar i någon form av forskning ska 
aldrig behöva göra det mot sin vilja. För barn betyder det att föräldrar eller vårdnadshavare 
måste samtycka till barnets medverkan. I mitt fall hade jag några tilltänkta intervjupersoner som 
tackade nej och det måste jag självfallet respektera. 
 
En tredje aspekt är nyttjandekravet. Det innebär i korthet att datan forskaren samlat in om 
enskilda personer bara är tillåten att användas till forskningen och inget annat. Slutligen är 
konfidentialitetskravet en viktig etisk aspekt. I det kravet ligger att forskaren måste hantera sin 
empiri på ett sådant sätt att deltagarnas identitet inte kan röjas. Med anledning av det har jag 
anonymiserat transkriptioner och justerat lite i citaten i resultatredovisningen. Jag var också noga 
med att tala om att det var så jag skulle gå tillväga när jag påbörjade varje intervju. Det uppstod 
ändå ett litet dilemma vid en av intervjuerna. Informanten valde att ta med sig några 
lärarstudenter, men eftersom det var informanten själv som var angelägen att låta dem vara med 
förhindrade jag det inte. 

5 Analyserat resultat 
 
Nedan följer en redogörelse baserad på valda delar av det transkriberade intervjumaterialet, som 
i sin helhet omfattar ca 100 sidor text. Redan här görs en del kopplingar till tidigare teoriavsnitt.  

5.1 Utgångspunkter 
En och samma intervjuguide har legat till grund för intervjuerna och denna återfinns i Bilaga 2. 
Informanterna har inte fått se frågorna i intervjuguiden förrän vid själva intervjutillfället. I 
samband med att informanterna tillfrågades om sin medverkan fick de däremot ett missiv (se 
Bilaga 1) där syftet med undersökningen förklaras tillsammans med några tänkbara frågor. 
 
Av totalt tolv tillfrågade gymnasieskolor inklusive komvux, finns tre kommunala, komvux, en 
landstingsägd samt tre fristående gymnasieskolor representerade i undersökningen. Sammanlagt 
har därmed åtta lärare intervjuats. Bortfallet beror i två fall på att aktuella lärare inte ansett sig ha 
tid att delta. Det kan också gälla i ett tredje fall men där lyckades jag inte komma i kontakt med 
den aktuelle läraren trots flera påstötningar hos rektor. I det sista fallet, den fjärde kommunala 
skolan, flyttades intervjun fram vid flera tillfällen på grund av sjukdom och när sen alla parter 
var friska var det inte längre tidsmässigt möjligt att genomföra den. Förutom de åtta intervjuerna 
har också två pilotintervjuer genomförts men resultatet från dem ingår inte i resultatredovis-
ningen nedan. 
 
Varje intervju bandades och transkriberades sedan utifrån Per Linells (1994:10f) modell 
Transkription II som innebär att man skriver ordagrant och replikorganiserat. Mestadels skriver 
man också stavningsnormerat, det vill säga med konventionell stavning. Nästa steg var att läsa 
igenom allt och färgkoda utsagorna utifrån intervjuguidens teman. Detta följdes av en analys, en 
andra genomgång för att finna kategorier att sortera upp datan på. Ur detta växte det bearbetade 
resultatet fram. De olika intervjuerna har dels tilldelats ett nummer, L1-L8, och dels ett namn 
beräknat med hjälp av en särskild nyckel utifrån informanternas förnamn. Det är de fingerade 
namnen som anges bland källorna samt i hänvisningarna i resultatredovisningen. De utdrag ur 
intervjuerna som återfinns som citat i resultatdelen har justerats något för att de ska bli mer 
lättlästa. Till exempel har upprepningar och utfyllnadsord som då, va etc tagits bort. I vissa fall 
har justeringar gjorts avseende innehållet för att anonymiteten ska kunna behållas. Det nya ordet 
har då markerats med hakparentes [  ]. Det handlar i första hand om sådan information som 
avslöjar vilken skola det gäller, till exempel särskilda program som bara finns på en viss skola. 
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De kategorier som informanternas utsagor sorterats på baseras på de teman intervjuguiden 
innehåller, det vill säga undervisningsplanering, bedömning, betygsunderlag, dilemman samt 
likvärdighet. Man kan säga att temana har delats upp i underavdelningar som sedan förfinats till 
olika kategorier utifrån de olika aspekter som uppkom i intervjuerna. Fokus ligger på 
bedömnings- och betygsfrågorna men eftersom själva grunden för bedömningen och betyg-
sättningen trots allt är undervisningen, kändes det naturligt att även ta med utsagor kring denna. 

5.2 Undervisningen 
Det är många saker som påverkar hur läraren planerar sin undervisning. De utgångspunkter för 
planeringen som framkom i intervjuerna var:  
 

- givna ramar av olika slag (till exempel schema och ämnesintegration),  
- styrdokument och läromedel,  
- programmets karaktär,  
- elevinflytande och motivation, 
- prioriterade ämnesområden och kunskaper, 
- arbetssätt.  

 
På två skolor är kursen helt integrerad med en eller flera andra kurser och där undervisar lärarna 
bara elever på studieförberedande program. En annan lärare har bara elever på yrkesför-
beredande program medan resterande lärare har både studie- och yrkesförberedande program, 
förutom komvux som ger kursen helt separat. 

5.2.1 Styrdokument och läromedel 
Det övergripande styrdokumentet för hela gymnasieskolan är läroplanen, Lpf 94. Vidare finns 
programmål för varje nationellt program samt specificerade kursplaner med tillhörande 
målformuleringar och betygskriterier. Den kunskapssyn som ligger till grund för den svenska 
gymnasieskolan presenteras i Lpf 94 och den behandlades i denna uppsats i kapitel 2.1 Kunskap 
och kunskapssyn. Hela kursplanen för Samhällskunskap A (SH1201) finns i Bilaga 3. Från och 
med 2008-07-01 gäller emellertid en reviderad kursplan, vilken också bifogas i Bilaga 4. Lärare 
är ålagda att följa styrdokumenten men forskning på grundskolan har visat att så inte alltid sker. 
De lärare som ingår i denna undersökning var dock tydliga med att kursplanen och 
betygskriterierna ska följas 
 

Reine: Ja, man måste ju utgå ifrån programmålen. Man får helt enkelt läsa igenom och det brukar jag 
göra, förnya mig inför varje år faktiskt. Titta igenom det där, vad det står på Samhälle A-
kursen och vad tanken är med dom här styrdokumenten. Så tittar jag lite på det gamla 
upplägget. Hur det blev och diskuterar med min samhällskollega gjorde jag då i höstas […] om 
det är nåt nytt man ska lägga till och det gjorde vi. 

(Reine, L8 s 1) 
även om de ibland kan ifrågasätta riktigheten i dem. 
 

Morgan: Sen kan man ju filosofera kring det här om kursplanen verkligen stämmer och om 
betygssystemet med de här nivåerna, fakta, förståelse och förtrogenhet, om den verkligen är en 
korrekt bild av verkligheten, men jag vet inte om vi har det uppdraget […]. Det är väl åsikter 
man har. 

(Morgan, L1, s 11) 
 
Utöver den nationella kursplanen ska varje skola ha en lokal variant. I denna konkretiserar 
samhällslärarna på den aktuella skolan den nationella kursplanen. Det kan till exempel handla 
om en precisering av stoff eller arbetssätt. Två skilda synsätt på den lokala kursplanen 
framkommer i intervjuerna. Morgan beskriver den lokala kursplanen som ”ett dokument som 
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finns där” men som inte vare sig är ”ett filosofiskt eller ett metodiskt dokument” och den ”har 
inte varit särskilt väl använd” (Morgan, L1 s 4) medan Erik ser sin lokala kursplan som ett 
levande dokument. 
 

Intervjuare: När du ska planera upp Samhälle A, hur gör du? 
 
Erik: Jo, det går till på så vis att jag har fortlöpande revideringar av mina tidigare planer och så 

kommer det nya planer, styrdokument och hålla sig ajour med dom och även kolla över 
Skolverket vad dom säger och lite annat [ohörbart] material och i praktiken blir det att det 
mynnar ut i en kursplan, kursbeskrivning, som finns […] Den skrev jag för det här året i 
höstas. Jag tyckte den vart bra så den reviderar jag när det blir aktuellt. Jag tittar varje år vid 
terminsstart och så gör jag kompletteringar (ohörbart). 

 
Intervjuare: Man kan säga att den är en konkretisering? 
 
Erik: Konkretisering ja, konkretisering av, ja av studiemål och betygskriterier etc som kan finnas. 

Man vet vilka moment som bör eller kan finnas med och som också återfinns i 
styrdokumenten. Och prov och lite studiebesök och sånt kan man också tala om i en sån här 
kursplan i största allmänhet. 

(Erik, L3 s 1) 
 
På frågan om vad man använder för läromedel i kursen Samhällskunskap A har lärarna lite olika 
svar. Även om lärare använder lärobok är det mycket vanligt att komplettera med annat material, 
till exempel från Riksdagen, Riksbanken och EU-upplysningen (Kevin, L2). Ett par lärare 
förespråkar användandet av en speciell kursbok och ser den som en naturlig utgångspunkt för 
undervisningen i kursen. 
 

Intervjuare: Vad utgår du ifrån när du ska planera [upp kursen]? 
 
Elin: Ja, dels så utgår man ju då från läroboken och utformar sen planering tillsammans med elever. 

Vad det gäller Samhäll A så tycker jag att A-kursen är ganska given. Man har dom momenten 
som boken tar upp. Sen kan man lägga ner olika mycket krut på dom olika avsnitten […] Jag 
använder mig nog mer eller mindre av dom bitarna som finns representerade i [läroboken]. 

(Elin, L5 s 1) 
 

För ett par andra lärare är det lika naturligt att inte utgå från en kursbok. I det ena fallet, hos 
Morgan, har alla elever en egen bärbar dator och undervisningen anpassas till det. Lärarrollen är 
där synonym med handledarrollen. Rogers elever har istället tillgång till en webbportal där olika 
typer av uppgifter samlas och han menar också att det finns så mycket annat material som kan 
användas i en samhällskurs. 
 

Roger: […] annars så tycker jag att samhällskunskap är ett sånt ämne så det är snarare 
ångestframkallande över hur mycket resurser det finns än att man skulle lida brist på material. 
[…] I Samhäll A finns det så enormt mycket bra, både frivilligorganisationer och även 
myndigheternas egna sidor […] och sen har vi såna här resurser som Landguiden och NE 
tillgängliga för alla elever och det är också hyfsat överskådligt och lättnavigerat. 

(Roger, L4 s 5) 
 
Återkommande i intervjuerna är också att läraren, antingen själv eller tillsammans med elever, 
utvärderar och reflekterar kring kursen och dess olika moment vilket i sin tur leder till justeringar 
av olika slag. 
 

Ragnhild: Det är samma mål vi har. Dom här nyckelbegreppen ska vi ha jobbat med och ska kunna men 
ändå är varje termin, vi har gjort (ohörbart), vi har jobbat på lite olika sätt men dom här 
frågorna är ungefär lika, kanske korrigera och ser hur det funkar, tar bort och byter ut lite och 
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ser det här var inget bra. Det här bör vi ta upp nu. Det är mycket viktigare och så. Så det blir 
hela tiden ny kurs menar jag, fast det är samma kurs egentligen. 

(Ragnhild, L6 s 6) 

5.2.2 Programmets karaktär 
Mot bakgrund av programmens olika karaktär är det intressant att ställa frågan om undervis-
ningen i kursen ser likadan ut på olika program. De lärare som undervisar elever både på yrkes- 
och studieförberedande program anger att de anpassar kursen beroende på programmet. Elin 
resonerar om skillnaderna mellan olika elever inom och mellan olika program. 
 

Elin: Just nu så undervisar jag på […] studieförberedande program och där måste jag säga att 
upplägget ser lite annorlunda ut om jag jämför med när jag exempelvis jobbade med 
[yrkesförberedande program] elever för ett antal år sen där man har en annan syn på kunskap 
och där man försöker färga in, som det heter, lite mer i deras vardag, där det kanske är en 
annan typ av elever som är, om dom är antingen studiemotiverade eller om dom, beroende på 
vilket program dom går då. 

 
Intervjuare: Hur menar du då – annan syn på kunskap? 
 
Elin: Näe, jag kan tycka ibland om man har exempelvis [yrkesförberedande] att det blir att man 

kanske inte är lika studiemotiverade som man är på ett studieförberedande program […] att 
man på nåt sätt nöjer sig med att veta tillräckligt, att man inte har den kunskapshungern kanske 
som man har om man går på studieförberedande […] Det gäller att hitta beröringspunkter och 
motiveringar till varför man läser just det här. Varför är det här intressant för just dom här 
eleverna […] 

 
Intervjuare: Du säger att du jobbar på olika sätt. Vad kan det vara till exempel? 
 
Elin: Det kanske är så att man på ett studieförberedande program kan fokusera mer på textmassor. 

Man kanske kan låta eleverna jobba med små projekt själva, hitta information och fakta på 
egen hand, släppa lite mer för självständigt arbete, mer ansvarstagande medan svagare elever 
kanske behöver ha mer, ska vi säga handledning och stöttning i dels hur man gör för att söka 
information […] men man kan göra på olika sätt och det kanske är så att man jobbar mer i 
grupp på vissa områden. Man kanske jobbar mer praktiskt. Man kanske kompletterar 
undervisningen mer med filmer på vissa avsnitt. […] 

(Elin, L5 s 2) 
 

Ytterligare en lärare, Vanja, berör skillnaden mellan programmen. 
 
Intervjuare: Är det nån skillnad tycker du om du planerar för [yrkesförberedande] jämfört med 

[studieförberedande]? 
 
Vanja: Ja, det är det för även om det finns svaga elever i [studieförberedande] så finns det fler starka 

där och som kan göra egna arbeten som blir bra och som kan tänka. Egentligen är det lite det 
steget, ’tänka själv’-steget som [studieförberedande] eleverna är bättre på. [Yrkesförberedande] 
eleverna vill ha lättare. Läs in det här och det här ska du kunna. 

 
Intervjuare: Mer struktur? 
 
Vanja: Ja, mer struktur, inte sitta och dra egna slutsatser. 
 
Intervjuare: Anpassar du undervisningen utifrån det? 
 
Vanja: Den sista [yrkesförberedande] klassen när dom skulle göra samhällsfrågorna fick dom bara 

välja mellan föräldraförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen för att dom skulle veta vad 
dom skulle göra. 

(Vanja, L7 s 2) 
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Det kan också handla om att man när man anpassar kursen till olika program också anpassar 
nivån på uppgifterna. Vanja funderar på att göra fler G-uppgifter till en grupp hon har på ett 
yrkesförberedande program men det kräver också att ”dom måste inse att nu är det enklare men 
då är det på en lägre nivå också” (Vanja, L7 s 2). Dessa uttalanden överensstämmer med den bild 
Korp (2006:245ff) presenterar av gymnasieskolan och som hon är mycket kritisk till med tanke 
på hur skolan därmed reproducerar ojämlikheten mellan elever. 

5.2.3 Elevinflytande och motivation 
Hur mycket eleverna har möjlighet att påverka själva undervisningen varierar, från lite på 
komvux, där man på grund av den komprimerade kursen arbetar utifrån färdiga frågeställningar, 
till tämligen stort på studieförberedande program på en kommunal skola där eleverna kan välja 
fritt vilka samhällsfrågor de vill arbeta med. Flertalet lärare i undersökningen ger eleverna 
möjlighet att i början av kursen påverka både vilka politik- eller problemområden som ska 
fokuseras och vilka former av kunskapsredovisning som ska användas. Denna bild stämmer väl 
med Skolverkets undersökning (Skolverket 2008, Bilaga 2:16). 
 
Läraren gör oftast ett förslag till upplägg eller en grovplanering som eleverna får uttala sig om. 
Erik menar dock att elevinflytandet varierar med elevernas ambitionsnivå och motivation medan 
Roger anser att eleverna inte har så stort inflytande på själva strukturen men att de ofta har en 
stor valfrihet inom en uppgift eller ett moment. Han hävdar vidare att ett för stort inflytande till 
och med kan skapa stress hos eleverna. 
 

Roger: Om man är pigg och aktiv som elev så är vi ju inte omöjliga och säger att - Näe, så får du inte 
göra! men det är inte så att man sitter direkt ner med eleverna och planerar kursen. Det kan jag 
inte påstå att vi gör. Det går inte och jag kan inte heller säga att jag upplever att dom vill göra 
det utan jag tycker att dom tycker att det är ganska skönt att det finns lite struktur. 

 
Intervjuare: Alla elever har ju inte det intresset. 
 
Roger: Näe, jag tror att det snarare kan bli ett stressmoment för vissa om man skulle lägga på för 

mycket på dom. Nu ska du ta reda på vad du vill göra de närmaste månaderna. Näe, jag är lite 
skeptisk men som sagt vi har ju våra styrdokument. 

(Roger, L4 s 3) 
 
Den västerländska trenden att i allt större utsträckning försöka motivera elever att vilja lära sig 
saker i skolan märks även i denna undersökning. Att väcka elevernas intresse ses som centralt för 
alla lärarna. Morgan har till exempel valt att lägga upp undervisningen som fall, ’case’, eller 
situationer som eleverna själva kan råka ut för, alternativt problemområden som utgår från 
elevernas intressen, till exempel att som finansminister fördela en miljard på de fem områden 
man anser viktigast för Sverige. På frågan hur du tänker när du ska planera upp en kurs gavs 
följande svar från ett par andra lärare. 
 

Vanja: Först, dom måste tycka det är roligt, så roligt, så roligt och sen, javisst, följa kursplanen. 
(Vanja; L7 s 1) 

 
Reine: Ja, det är ju helt, det måste va intressant för eleverna så dom blir intresserade av det. […] har 

jag gjort en uppgift som jag upplever va tråkig, då försöker jag slänga den och göra nånting 
annat. 

(Reine, L8 s 3) 
 

[…] Man kan ta in och göra så praktiskt som möjligt, så aktuellt och levande som möjligt och 
där kan man göra jättemycket förstås för att göra det lättare att haka på och sätta in det i nåt, i 
sitt eget sammanhang. 

(Reine, L8 s 2) 
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Såväl Björklund (2008:138) som Vernersson (1999:170f) framhäver variationen som en nyckel 
till kunskapsutveckling och det gör även samhällslärarna i den här undersökningen. En annan 
nyckel som lärarna framhåller är nödvändigheten att anpassa undervisningen till elever med 
svårigheter av olika slag, 
 

Intervjuare: Man kan säga att du varierar undervisningen? 
 
Erik: Ja, det gör jag. Det är ett rättesnöre för mig och samtidigt håller det eleverna vakna. 

(Erik, L3 s 3) 
 
Elin: Jag skulle vilja säga att man försöker hela tiden […] det tycker jag att man gör generellt, att 

man hittar olika angreppssätt för att nå så många elever som möjligt men jag tror att om 
eleverna är svagare till exempel då vad gäller språkkunskaperna då är det nödvändigt att man 
varierar undervisningen i varje moment för att tilltala, alltså både att man kör föreläsningar 
men att man också har diskussionsgrupper, att man jobbar kanske praktiskt med lite klipp och 
klistra […] med det är viktigt överallt även på dom studieförberedande så att man inte tror att 
eleverna själva kan läsa boken och svara på frågor utan det är oerhört viktigt det här att få det 
att vara intressant, att det är kul, att dom känner glädjen till ämnet. 

(Elin, L5 s 2) 
 
Morgan: Sen har vi också elever med större problem, läs- och skrivsvårigheter […] och det är en del 

elever […] dom kan inte fokusera eller hitta nån struktur i uppgiften och då brukar jag ge dom 
en modifierad uppgift, med lite enklare frågor, som eleverna själva inte behöver formulera 
frågorna utan helt enkelt bättre struktur på den. 

(Morgan, L1 s 7) 

5.2.4 Prioriterade ämnesområden och kunskaper 
Prioriterar gymnasielärare i samhällskunskap samma kunskapsområden som grundskollärarna, 
det vill säga aktuella samhällsfrågor, Sveriges politiska liv, lag och rätt samt demokratifrågor? 
När gymnasielärarna här ombetts definiera vad som är viktiga kunskaper i Samhällskunskap A 
har de dels preciserat olika ämnesområden, stoff, som de anser vara kännetecknande för kursen 
och dels definierat olika förmågor och förhållningssätt som är önskvärt att eleverna tränas i. 
 
När det gäller stoffet har en ämnesmässig kärna utkristalliserats genom att i stort sett alla lärare 
omnämnt de ingående områdena. Kärnan består av följande områden: 
 

1. Sveriges statsskick, inklusive Riksdagen, regeringen, landstingen och kommunerna 
2. Demokrati, inklusive rättigheter och skyldigheter 
3. Mänskliga rättigheter 
4. Samhällsekonomi 
5. EU, inklusive andra internationella frågor 

 
Utöver dessa fem områden nämns också fem andra områden, dock inte av lika många lärare. 
 

6. Lag och rätt 
7. Media 
8. Miljöfrågor 
9. Värderingar, inklusive vuxenvärlden och jämställdhet 
10. Sveriges historiska utveckling till ett välfärdsland 

 
På två skolor får eleverna också möjlighet att ganska fritt välja olika samhällsfrågor som de vill 
arbeta med. Med andra ord stämmer gymnasielärarnas prioriteringar ganska väl med grundskol-
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lärarnas förutom avseende lag och rätt som prioriteras lägre samt samhällsekonomi som 
prioriteras högre av gymnasielärarna. 
 
Liksom grundskollärarna fäster gymnasielärarna stor vikt vid färdighets- och förtrogenhets-
kunskaper men gymnasielärarna betonar också faktakunskaper. Följande lista visar vilka 
kunskaper gymnasielärarna anser vara de viktigaste för eleverna att få med sig i kursen Sam-
hällskunskap A. 
 

- grundläggande faktakunskaper som eleven sedan kan använda i olika sammanhang och 
som gör det möjligt att förstå den pågående samhällsdebatten i massmedia 

- en upptränad färdighet i informationssökning 
- ett kritiskt förhållningssätt som inkluderar källkritik, bedömning och värdering av 

information 
- en uppövad förmåga att föra diskussioner, ta ställning i olika frågor och argumentera för 

sin åsikt 
- ett problemorienterat och metodiskt tillvägagångssätt som kännetecknas av att kunna 

beskriva, jämföra, analysera, dra slutsatser samt att föreslå lösningar på problem 
- ett demokratiskt förhållningssätt som inkluderar att bli medveten om och att kunna förstå 

andras värderingar och känna empati samt att ha social kompetens 
 
Erik beskriver omfattningen av just samhällsanalysen, den femte punkten ovan, enligt följande. 
 

Erik: Samhällsanalysen den petar man ju inte av, om den ska vara trovärdig, på en kaffepaus. Den är 
ju ganska omfattande med allt från tekniska saker med ekonomiska teorem och 
helhetsbedömningar och delar och allt vad det kan va. 

(Erik, L3 s 4) 

5.2.5 Arbetssätt 
I stora drag speglar arbetssätten också de områden och kunskaper lärarna prioriterar. Till de 
vanligaste arbetssätten hör att eleverna själva söker information som de bearbetar och 
presenterar. Det kan vara i form av mindre inlämningsuppgifter (Morgan, Reine) eller större 
egna arbeten eller grupparbeten. Ett par lärare ger eleverna färdiga frågeställningar (Kevin) eller 
öppna diskussionsfrågor att utgå ifrån (Ragnhild). Arbetena kan också redovisas som collage 
(Elin) eller reportage (Ragnhild) eller i ett seminarium (Kevin). Smågruppsdiskussioner är också 
vanliga, till exempel kring aktuella tidningsartiklar (Vanja). Vidare förekommer det att eleverna 
gör rollspel (Reine) samt att de arbetar med värderingsövningar (Erik). Veckans nyheter kan vara 
ett återkommande inslag (Reine) liksom aktivt filmtittande (Elin, Ragnhild). 
 
När det gäller muntliga presentationer framhåller flera lärare vikten av att eleverna tränas i den 
färdigheten men under sådana former att de känner sig trygga. Till exempel kan man börja med 
muntliga redovisningar i smågrupper för att sedan successivt öka på gruppstorleken. Till detta 
arbetssätt hör också att träna sig på att ge respons på andras redovisningar menar Elin. Erik 
pratar i mer allmänna termer om vikten av att eleverna tränas att bli goda samhällsmedborgare, 
att träna den sociala kompetensen. Denna form av träning ligger i linje med Lindes (2003:53ff) 
tolkning av kursplanen där han ser en fokusering på fronesis, att kunna handla med omdöme. 
 
Två lärare anger dessutom att de har obligatoriska moment som inte betygsätts. I det ena fallet 
handlar det om ett grupparbete om kommunen (Kevin) och i det andra gäller det ren ordkunskap 
(Ragnhild). När det sedan gäller perspektivbyten förespråkar Roger att kursen börjar med 
individen för att sedan gå ut i först det svenska och sen det internationella samhället för att 
slutligen återvända till individperspektivet. Han får medhåll från Elin som också framhäver 
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vikten av att börja i det egna landet för att sedan titta på andra länder. Någon sådan ordning finns 
inte stipulerad i kursplanen men i likhet med grundskollärarna anser dessa gymnasielärare att det 
är ett bra pedagogiskt upplägg. 

5.3 Bedömningen 
Elever bedöms i olika sammanhang såväl muntligt som skriftligt. Bedömning behöver dock inte 
innebära betygsättning utan den kan syfta till att hjälpa eleven utvecklas under en pågående kurs, 
så kallad bedömning för lärande. I samband med bedömning får elever oftast någon form av 
respons. Respons kan ske muntligt eller skriftligt, som betyg och kommentarer eller både ock. 
Erik ser hela undervisningssituationen som en bedömningsprocess och bedömer följaktligen 
även lektionsarbetet. Han manar dock till viss försiktighet. 
 

Erik: Hela tiden är det en process där man kan se att eleverna är med i lärandeprocessen. 
(Erik, L3 s 4) 

 
Där skulle jag vilja påstå att jag har nån slags fortlöpande bedömningsprocess och 
programmerar hjärnkontoret hela tiden. 

(Erik, L 3 s 5) 
 

Intervjuare: Ja, men på lektionstid är det 
 
Erik: Hur dom jobbar, absolut. Jaha, då det blir en samlad bedömning. Svarar du och är du med och 

diskuterar lägger jag in ett plus i protokollet i mina koder. Han är aktiv och när man är van sen 
efterhand då kommer man ihåg rätt bra också i synnerhet när man har haft dom ett tag. I början 
vet man ju ingenting. Då tar det ju ett tag. Man kan ju inte sitta och bedöma folk utan att man 
någorlunda vet vad dom går för. Det är ju inte meningen att fålla in folk i fack på det viset utan 
man måste va ganska säker på sin sak och ha dokument och veta vad har du gjort. 

(Erik, L3 s 6) 
 
På distanskursen i Samhällskunskap arbetar eleverna huvudsakligen med skriftliga uppgifter 
kopplade till kursboken. Dessa skickas in via mejl och de gås igenom, kommenteras och 
returneras till eleven. De betygsätts däremot inte. Detta förfarande påminner om formativ 
bedömning. Läraren beskriver arbetsgången enligt nedan. 
 

Kevin: Sen går jag in i deras text och kommenterar med rött, tänk på det här. Det där va bra. Det här 
måste du faktiskt göra om för du har inte grepp om det här. Du har missförstått uppgiften och 
inte tagit reda på vad du ska. Du gick inte in på den hemsidan och hämtade det rätta utan du 
chansade lite […] och sen när dom har gjort uppgifterna, 4-5 uppgifter så kommer dom hit och 
gör ett prov. 

(Kevin, L2 s 5) 
 
Även på en annan skola skiljer man på förberedelseuppgifter och riktiga uppdrag. 
 

Roger: Vi startar upp med nåt lustfyllt, nåt intresseväckande och sen så har vi olika 
förberedelseuppgifter där eleverna övar sig utan att få något direkt betyg på dem men liksom 
att här är du på rätt spår. Det här var OK eller inte OK. 

 
Intervjuare: Nån sorts bedömning för att ge eleverna respons? 
 
Roger: Ja, nån respons i alla fall. Vi kanske inte säger att det här var G eller VG. Ibland gör vi det, 

ibland inte. Ibland kan det bara va att man deltagit i ett seminarium eller en diskussion eller så 
där och så leder det här alltid fram till att man får ett uppdrag. 

(Roger, L4 s 2) 
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För Ragnhild får eleverna också börja med en ”övningsgrej” innan de får sitt första riktiga 
uppdrag (Ragnhild, L6 s 3). Denna betygsätts inte utan är till för att de ska träna tekniken. Några 
mindre inslag av bedömning för lärande förekommer med andra ord. 

5.3.1 Prov och andra skriftliga prestationer 
Skriftliga uppgifter som bedöms är inlämningsuppgifter, instuderingsfrågor, gruppövningar med 
protokoll, arbete med tidningsartiklar samt egna arbeten om samhällsfrågor. Ragnhild ger inga 
prov alls men de andra lärarna har minst två och högst fyra prov per kurs. Erik och Reine ger 
emellanåt eleverna hemprov. Ibland låter Erik också eleverna göra en del av provet med hjälp av 
boken och en del utan. Mestadels verkar lärarna använda vad Korp kallar traditionella prov och 
där resultat och inte processer fokuseras (2003:94, 144). En vanlig modell på prov är att 
uppgifterna varierar från kortsvarsfrågor på begrepp och ren faktakunskap till längre frågor som 
besvaras med förklaringar, resonemang och exempel, många gånger uppdelat i G-frågor, VG-
frågor samt någon eller några MVG-frågor. Kevin förklarar ”Man kan säga att frågorna växer 
och blir större under provets gång” (Kevin, L2 s 2). Reine beskriver G-delen på sina prov: ”då är 
det lite papegojfrågor helt enkelt med enkla svar och det ska bara sitta där och jag ställer dem 
rakt ut” (Reine, L8 s 9). Vid poängsättning på proven skiljer Reine på de olika frågekategorierna. 
 

Reine: Jag tänker noga när jag sätter poäng på frågorna. […] Kortsvarsfrågorna sätter jag ett poäng per 
fråga och på mer sammanhängande frågor två poäng och reflektionsfrågor kanske tre poäng 
[…] sen sätter jag 30-40 % är G, alltså totalpoäng då. VG är 75 % och MVG 90 % och då blir 
det väldigt svårt att få MVG och VG är ganska svårt och G är hyggligt lätt. 

(Reine, L8 s 10) 
 
Elin hävdar att om man bara har kortsvarsfrågor på ett prov kan eleverna egentligen bara få G-
resultat på det och därför måste man blanda olika typer av frågor. 
 

Elin: Om man som lärare bara gör prov med kortsvarsfrågor och använder sig av dom betygsstegen 
som man ger, då kan ju det innebära att man kan ge en elev MVG i Samhällskunskap A baserat 
på dom här kortsvarsfrågorna och man inte vet något annat. Det är väldigt viktigt att man 
blandar typ av uppgifter på ett prov så att man får visa att man kan analysera och diskutera och 
redogöra för och förklara och så men faktan är ju oerhört viktigt för har man inte faktan så kan 
man ju heller inte diskutera. 

(Elin, L5 s 6) 
 
Vanja menar också att man måste vara noga med provkonstruktionen så att proven inte blir för 
lätta och på så vis missvisande avseende elevers förmåga. Hon är tydligt självkritisk i det fallet. 
 

Vanja: Sen känner jag att jag kommit på att jag gjort misstaget (ohörbart) att jag kanske gör för enkla 
prov. En del, jag vet inte vart jag fått det ifrån. Det måste ha vart nån kollega jag har frågat. 
Hur ska man sätta, bedöma provet? Ta hälften är godkänt och sen är VG (ohörbart) och det är 
ju egentligen helknäppt. Jag vet att jag har såna här resultat och då står det där att eleverna 
hade ju MVG på det där men så klarar dom inte av samhällsfrågan. 

(Vanja, L7 s 2) 
 
Erik menar vidare att det är viktigt att läraren är flexibel vid provrättning. 
 

Erik: […] Då kanske man inte ska va så där låst när man rättar som lärare utan inse att det kan finnas 
bitar som kommer in som också kan ge svaret utöver dom här traditionella svaren (ohörbart) 
eller att den biten kommer in någon annan stans. 

(Erik, L3 s 8) 
 
I flera fall utgår lärarna från betygskriterierna när de konstruerar prov och uppgifter. Det kan 
underlätta för såväl eleverna som för lärare anser de. För eleverna blir det tydligare vad som 
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krävs för de olika betygsstegen och för läraren blir det lättare att utvärdera arbetet. Birenbaum 
menar också att elever kan känna sig tryggare, mindre ’provängsliga’, om de har möjlighet att 
välja svårighetsgrad själva (Korp 2003:.127f). 
 

Kevin: Vi har ju försökt när vi konstruerar prov att titta på dom här. Vi har ju så att säga nån slags 
betygskriterier på avsnittet. Sen försöker vi formulera proven efter det så gott det går. 

(Kevin, L2 s 8) 
 

Reine: När jag gör uppgiften brukar jag va tydlig med vad som krävs för G och VG och MVG så att 
uppgifterna skiljer sig. Ska det va ett VG eller ett MVG då har man mer och göra så då ser jag 
direkt när jag får in uppgiften att det här är en G-satsning. 

(Reine, L8 s 5) 
 
Erik överväger att plusmarkera de mer helhetsbetonade frågorna på proven för att signalera till 
eleverna att här krävs lite längre svar. Morgan har oftast med betygskriterier även på skriftliga 
fördjupningsuppgifter ”så att dom vet vad dom ska göra för ett godkänt och för ett högre betyg” 
(Morgan, L1 s 4). När det sedan gäller proven delar han upp dem i två delar ”en med inriktning 
mot godkänt betyg” och den andra med inriktning mot högre betyg med analys och ”kommentera 
olika perspektiv (ohörbart) lite mer utredande och fördjupande” (Morgan, L1 s 5). Roger har 
alltid en muntlig genomgång inför en ny uppgift där han förklarar uppgiften samt aktuella mål 
och betygskriterier. Dessa används sedan vid bedömningen. 
 

Roger: Eleverna får se att det här dokumentet kommer jag att utgå ifrån när jag sitter och rättar sen. 
Vad vi vill ha för G, VG och MVG i de respektive ämnena som ingår […] där jag sitter och 
kryssar och skriver kommentarer i hur hög grad jag tycker dom uppnått olika mål. Det är 
ständigt fokus både från vår sida och elevernas sida på att vi hela tiden kopplar till mål och 
kriterier. Sen tror jag inte att det är så där jättekonkret för alla elever ändå. 

(Roger, L4 s 7) 

5.3.2 Muntliga prestationer 
Muntliga prestationer som bedöms kan innefatta muntliga redovisningar, rollspel, diskussioner 
och allmänt muntligt lektionsarbete. Vissa lärare, till exempel Morgan, kan också ge elever som 
har svårt att skriva prov chansen till muntlig redovisning. Alla lärare försöker genomföra någon 
form av diskussioner som en del av kursen. 
 

Morgan: Jag försöker ju alltid få fram nån diskussion på varje lektion och då är det ju alltid ett visst 
antal elever som är mer intresserade av att uttrycka sig muntligt. Det kan va såna elever som 
inte kan uttrycka sig särskilt bra skriftligen men som har väldigt bra, som är väldigt bra på att 
diskutera och prata med och som får fram sina åsikter den vägen och då är ju det naturligtvis en 
väg att bedöma eleverna att se att en elev kan resonera, att eleven kan göra en egen analys, om 
dom har kunskaper sen tidigare, om dom har lärt sig det dom ska i skolan osv. 

(Morgan, L1 s 4) 
 
Kevin menar att han tar hänsyn till lektionsdiskussioner för elever som ligger på gränsen mellan 
två betygssteg och då utifrån ”har den här personen varit med och fört det hela framåt på något 
vis?” (Kevin, L2 s 4). Det handlar då om ifall eleven ställt bra frågor. Ett liknande synsätt har 
Reine. 
 

Intervjuare: Men du bedömer kan man säga lektionsarbetet också, att det spelar roll? 
 
Reine: Ja, det gör jag. Det spelar roll efter det grundläggande. Grunden är ändå den här 

kunskapsredovisningsformen vi har bestämt då med prov eller inlämningsuppgifter. Sen är det 
det andra då som kan plussa eller möjligen minska, men det gör det sällan. Det kan ju lägga till 
lite extra om det är så att man är svag på skrivningar men man visar på det muntliga att man 
ändå har kunskap, att man tänker lite mer komplicerat. 
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Intervjuare: En elev som ligger på gränsen lite, då kan det spela roll att det väger uppåt? 
 
Reine: Ja, precis. Det är så jag ser det. 

(Reine, L8 s 8f) 
 
Ragnhild liksom Erik, bedömer det muntliga i klassrummet och för löpande anteckningar. Vanja 
har också den ambitionen och menar att man då måste notera direkt efteråt vem som varit aktiv 
eller inte samt vilka kunskaper elever visat i diskussionen. Hon har också givit ett muntligt prov. 
 

Vanja: Vi hade faktiskt ett muntligt prov i lag och rätt. Då tänkte jag, så jag satt dom i, jag bad att dom 
skulle sitta i smågrupper och dra en lapp som det stod en mening på och sen prata om den 
situationen som stod där. Fördelen var att det var fler som fick en syl i vädret men samtidigt 
dom som var duktiga på att skriva, dom var ju duktiga muntligt också. Dom som inte kan 
nånting när dom skriver kunde inte säga nånting heller. 

(Vanja, L7 s 3) 
 
Både Kevin och Reine bedömer elevers muntliga redovisningar med de vanliga betygsstegen. 
Däremot är inte Reine lika sträng när han bedömer elevers insatser i rollspel (Reine, L8 s7). 

5.3.3 Personliga egenskaper och frånvaro 
Grundskollärare kan ibland ta hänsyn till personliga egenskaper och närvarokrav kan finnas 
inskrivet i lokala kursplaner konstaterar Selghed (2004:176) och Tholin (2006:116ff). Hur 
resonerar några samhällslärare på gymnasiet kring dessa aspekter?  
 
”Man ska betygsätta kunskaper och inte uppförande” hävdar Morgan och menar att ett sådant 
förhållningssätt är en del av lärarens profession (Morgan, L1 s 8). Kevin hävdar också att han 
inte tar hänsyn till personliga egenskaper utan till vad som presterats men lite senare konstaterar 
han själv att han kanske inte alltid lyckas med det. 
 

Kevin: Jag sätter lite för höga betyg, tror jag. I vissa fall gör jag det och där kan det hända att jag har 
gjort precis det jag säger att jag inte gör, tagit hänsyn till de personliga egenskaperna, hur den 
här personen har varit under lektionerna. Den har ju varit så flitig och jobbat så hårt. Ska jag 
verkligen bara sätta G? 

(Kevin, L2 s7) 
 
Roger tror säkert att elevers personliga egenskaper påverkar bedömningen men inte så att man 
behandlar någon sämre på grund av stor frånvaro till exempel. 
 

Roger: […] man blir lite curling-lärare och ger nya chanser och nya chanser. Men däremot så tror jag 
att jag personligen har lätt att fatta sympati för vissa enskilda som kanske är mycket duktiga 
men inte riktigt toppen. Att man så gärna vill att F som är så himla ambitiös och duktig, han är 
inte riktigt där ännu. Då kanske man ger honom mycket mer feedback för man vill så gärna att 
han ska nå det där MVG-et och på så vis kan det nog bli lite särbehandling. Man är inte mer än 
människa att man får vissa sympatier för vissa elever som då får lite extra uppmuntran och stöd 
för att nå målen. Det ska jag villigt erkänna. 

(Roger, L4 s 9) 
 

Intervjuare: när det gäller snälla, duktiga och skötsamma elever som verkligen försöker och som alltid är 
där men som har svårt att nå målen kan det ju hända att man lättare släpper igenom med ett 
svagt G just för att de är så skötsamma. Har du någon erfarenhet av det? 

 
Roger: Ja, det har väl hänt men jag brukar alltid på nåt vis markera så att inte den ska tro att man sätter 

nån slags snällhetsbetyg, att man kanske tar ytterligare tillfälle: - Nu vill jag att vi diskuterar 
det här en gång till. - Nu får du berätta för mig om… Så den ändå känner att den måste 
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anstränga sig en gång till, men visst har man kanske ibland satt, man kisar lite och OK det vart 
ett G. Det händer och det kanske är fel om man tänker rent strikt ur myndighetsutövning men 
samtidigt kanske det kan ge en liten glimt att den orkar med att fortsätta och man liksom räddar 
nån lite grann. 

(Roger, L4 s 10) 
 
Elin menar, liksom Morgan, att vi inte har ordningsbetyg men att det i slutänden ändå kan 
påverka betygen om elever har mycket frånvaro eller en trist attityd. 
 

Elin: Normalt sett om man är en elev med taskig attityd, kommer för sent, inte har med sig grejer, 
inte gör det den ska och så som straffar ut sig själv på nåt sätt. Jag sätter inte betyg på närvaron 
utan det visar sig när eleven lämnar in grejer eller gör prov och såna saker om man inte har 
varit där så att, likadant har man en taskig attityd, det är ju inte den, om eleven är oförskämd 
mot mig eller andra, alltså det är inte det jag sätter betyg på utan, sen tittar man ju på, i och för 
sig, när det gäller exempelvis grupparbeten hur man kan samarbeta. 

(Elin, L5 s 9) 
 
Även Vanja och Ragnhild menar att frånvaron kan påverka betyget på så sätt att ”är man inte här 
så […] missar men en massa saker” (Vanja, L7 s 8), eleverna ”försitter chanser att visa vad dom 
kan” och att det kan vara svårare att få högre betyg ”för det är inte alltid det är lätt att diskutera 
utförligt […] enskilt” (Ragnhild, L6 s 10f). Ragnhild anser att det är bra att inte frånvaron i 
övrigt, och inte heller anledningen till den, ska påverka bedömningen. 
 

Ragnhild: Bara för att du ringer och sjukanmäler dig och sen drar på stan eller att du inte ringer och drar 
på stan för att du inte är sjuk. Vem har mest rätt att komplettera? Vem har mest rätt till en 
muntlig privatlektion med mig då? Den som ljuger eller den som är ärlig? 

(Ragnhild, L6 s 11) 
 
Reine menar att elever med frånvaro i allmänhet kan kompensera den med bra provresultat och 
bra inlämningsuppgifter. Han menar vidare att de elever som har hög frånvaro också har en 
anledning till det. 
 

Reine: Dom som har hög frånvaro vet jag ju i nästan alla fall beror det på nånting och då är det som 
det är. Det är delvis en sjukskrivning (ohörbart) att det är nåt som påverkar dom, som påverkar 
närvaron. 

(Reine, L8 s 10) 
 
När det gäller grupparbeten framhäver Kevin svårigheten i att bedöma deras resultat eftersom 
man inte vet hur arbetet har förflutit. Elin anser däremot att då kan lektionsarbetet vara 
betygsgrundande, att man som lärare måste vara uppmärksam på ”vem som gör vad i gruppen 
och vem som håller ihop gruppen och vem som för arbetet framåt och såna saker” (Elin, L5 s 9). 

5.3.4 Kunskapskvalitéer 
I Skolverkets undersökning (Skolverket 2008, Bilaga 2:30) om hur lärare ser på kursplanen 
framkom att många lärare använder sig av ämnesoberoende generaliserande betygstrappor 
istället för att använda kursplanens mål och kriterier. Enligt Linde (2003:82) finns det dock en 
överensstämmelse mellan kursplanens olika kunskapskvalitéer och betygskriterierna i samhälls-
kunskap även om kursen betonar förtrogenhetskunskaper, fronesis. Han menar att kunskap i 
kursplanen snarare handlar om elevers självständiga och kritiska arbetsprocesser än som resultat 
av processerna. Hur uppfattar då gymnasielärarna de olika kunskapskvalitéerna?  
 
Alla lärarna går igenom kursplanen och betygskriterierna i början av kursen. Som vi sett ovan 
skriver en del lärare också ut kriterier i uppgifter och prov eller påminner om dem under kursens 
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gång. Att veta var gränserna mellan de olika betygsstegen i praktiken går är dock inte alltid så 
enkelt. Gränsen för godkänt i Samhällskunskap A upplevs av Morgan som ganska flytande 
jämfört med andra kurser. Även Erik ställer frågan var gränsen egentligen går. 
 

Erik: Hur mycket ska finnas med för att man ska säga G och för att göra gränsdragningen till VG? 
Gränsen kan ju bli något flytande men man måste ändå tänka lite så. MVG ja driver på 
utvecklingsprocessen själv och gör allt mer eller mindre perfekt. 

(Erik, L3 s 9) 
 
Roger hävdar till exempel att eleverna på hans skola måste ha minst godkänt på avsnittet om 
grundläggande svenskt statsskick för att få godkänt på kursen. Han motiverar det med att ”det är 
nån slags medborgarkunskap” (Roger, L4 s 5). Lärarna verkar också vara överens om att just 
faktareproduktion är grunden för G medan elevens egna förmågor framhävs för högre betyg. 
 

Morgan: Det jag ser som grunden för ett högre betyg är att man kan tänka efter själv, kan göra en analys, 
kan reflektera, kan dra slutsatser, kan se helheter och likheter och allt det här, förståelse för 
ämnet, för hur världen ser ut osv medans godkänt ligger på en mer grundläggande nivå av 
faktakunskaper, att dom kan redogöra för grundkunskaper. 

(Morgan, L1 s 5) 
 

Elin: Om man tittar på VG till MVG där eleven på ett annat sätt, mer utvecklat sätt ska kunna 
använda begreppena, kunna göra jämförelser, kunna sätta in dig själv och andra i olika 
scenarier och kunna tänka framtid, dåtid, nutid och så. 

(Elin, L5 s 8) 
 
Reine: Vad man önskar av dom är för VG att man reflekterar över ett problem men för ett MVG ska 

man också reflektera över den reflektion man har gjort. Varför tänker jag så här egentligen? 
Det är ju drömmen. 

(Reine, L8 s 6) 
 
Ragnhild: Dom måste ju kunna diskutera för att nå ett högre betyg. Det är ett absolut minimikrav. Dom 

måste kunna med motiveringar i grund och teori, alltså dom måste visa att du bara inte pratar, 
inte bara bla bla diskussioner utan diskussion där som visar, jag kan det här. 

(Ragnhild, L6 s 8) 
 
Vanja pekar särskilt på elevens förmåga att argumentera och föra fördjupade diskussioner för att 
nå högre betyg. Det råder däremot delade meningar om huruvida alla kan nå MVG. 
 

Ragnhild: Jag känner väl, det säger jag inte till eleverna, att ett VG kan du plugga dig till men till ett 
MVG krävs även annan sorts kunskap också för att 

 
Intervjuare: Vad tänker du då? 
 
Ragnhild: Ja, det är så här, en förmåga, kanske inte kunskap, förmågan att se ett steg längre. Det är svårt 

att plugga sig till. 
(Ragnhild, L6 s 9) 

 
Intervjuare: En del hävdar ju att VG kan alla plugga sig till men för MVG krävs ett tänk. 
 
Reine: Fast jag tror att det är jättemånga som kan nå dit men då krävs det lite mer personligt och 

engagemang, alltså tid kan vi säga, som inte finns. Att man har en personlig, att man kan va lite 
personlig med eleverna och ha den tiden med eleverna så man kan få igång det där tänket för 
jag tror att alla kan ha det på nåt sätt faktiskt, tror jag . 

(Reine, L8 s 6) 
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Reines inställning stämmer väl med det nya provparadigmets lärteoretiska grund där Shephard 
menar att alla har förmågan att lära sig (Korp 2003:56). Just för ett MVG-arbete urskiljer Reine 
följande drag. 
 

Reine: Dom som får MVG är ju dom som läst frågan väldigt noga och som gör alla uppgifterna, har 
ett strukturerat, eller löser det väldigt strukturerat, har en väldigt snygg struktur på det. Dom får 
med allting. 

(Reine, L8 s 5) 
 
Elin anser också att betygskriterierna är väldigt tolkningsbara och därför brukar hon försöka 
skriva om, förenkla och konkretisera dem tillsammans med eleverna. Hon låter dessutom 
eleverna skriva på en lista att de ”har tagit del av betygskriterier och syfte med kursen” (Elin, L5 
s 4) för att inskärpa att det handlar om styrdokument som hon som lärare använder sig av. Inför 
vissa moment påminner hon också eleverna om betygskriterierna. Däremot skriver hon inte ut 
dem i själva uppgifterna för hon menar att det kan påverka elevernas prestation på ett negativt 
sätt. 
 

Elin: Risken kan va, tycker jag, att det finns elever som har bestämt sig för att, om man ser 
exempelvis prov som är konstruerade efter den betygstrappan, att eleven då väljer bort att svara 
på vissa frågor och jag kan känna att det kanske inte är elevens uppgift att välja bort utan det är 
jag som avgör i min profession sen när jag sätter betyg […] vilket betyg eleven ska få, inte att 
eleven själv ska börja selektera ut att – Nämen, jag nöjer mig med att skriva på den här G-
frågan eller den här VG-frågan. 

(Elin, L5 s 5) 
 
Ragnhild delar Elins uppfattning om den negativa påverkan betygskriterierna kan ha. 
 

Intervjuare: Du skriver inte in det i uppgifter som dom får ut och där anger betygskriterier? 
 
Ragnhild:  Näe, aldrig i samhällskunskap. 
 
Intervjuare: Aldrig säger du sådär. Det ligger en tanke bakom? 
 
Ragnhild: Ja, det ligger en tanke […] Jag tycker att det finns alltför mycket lata människor som är väldigt 

intelligenta, eller elever. Vet dom, ser dom, - Ah fixar jag det här så är jag godkänd. Men jag 
vet att dom kan mer. Skriver jag (ohörbart) kriterier gör dom bara på G-nivå så att jag har valt 
att helt skippa det och använder istället frågor som […] vilka fördelar och vilka nackdelar. 

(Ragnhild, L6 s 14) 
 
Några lärare pratar också om en speciell kvalitet man utvecklar som samhällslärare vid 
bedömningar. Kevin medger till exempel att han tidigare ”gjort mer av en kvalitetsbedömning” 
och inte varit så noga med att använda betygskriterierna. Han hänvisar till någon form av 
”magkänsla” för vad som är bra eller mindre bra eller moget resonerat osv (Kevin; L2 s 8). Även 
Roger hänvisar till sin magkänsla. 
 

Intervjuare: Vad väger tyngst i betygsättningen, du pratade tidigare om analysförmåga och lösnings-
förmåga? 

 
Roger: […] så känner jag att jag jämkar och ser för jag menar säg att det är tre aktuella G-kriterier och 

tre aktuella VG-kriterier och tre aktuella MVG-kriterier, nåt sånt, och jag kanske inte kräver 
dunder dunder på alla tre MVG-kriterier för att sätta ett MVG på den uppgiften men om det är 
att man är och nosar på de flesta av dom och når nåt av dom riktigt bra så kan jag sätta det. Vi 
brukar prata just om kvalitéer för att eleverna inte ska tänka -Oh nu fick jag MVG på samhäll i 
uppdrag nummer 2 och nu kommer jag att få MVG i juni 2008. Så att man inte invaggar dom i 
det utan, ja på dom aktuella MVG-kriterierna den här gången så var det i den kvalitétsnivån, 
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kanske inte jättestarkt men hyfsat […] så det är nån slags jämka ihop läge […] och det där blir 
ju, måste bli subjektivt, en magkänsla hos mig. 

(Roger, L4 s 7f) 
 
Enligt Björklund (2008:4, 137) är just ’magkänslan’ en del av expertens förtrogenhetskunskap, 
den beprövade erfarenheten, som handlar mycket om ett omedvetet kunskapande som därför är 
svårt att beskriva.  

5.3.5 Eleverna och betygsunderlaget 
Läraren ska vid betygsättning ta hänsyn till all tillgänglig information om elevens kunskaper i 
relation till kursplanens mål och kriterier, både skriftlig och muntlig information och även sådant 
som eleven har lärt sig utanför skolan, stipulerar Lpf 94. Korp (2006:219f) skiljer emellertid på 
den analytiska (kvalitativa), den aritmetiska (kvantitativa) samt den relativa modellen för 
gymnasielärares betygsättning (se kapitel 3.3 Betygen och lärarrollen). Vart hör den här under-
sökningens lärare hemma? 
 
På Kevins skola startar man kursen med elevsamtal om mål och ambitionsnivå. Åtminstone en 
gång per termin går de flesta lärare annars igenom läget i någon form av avstämningssamtal med 
eleverna, till exempel i samband med mitterminskonferens/-betyg. Det kan handla om vad som 
är gjort och inte samt resultaten på det som är gjort. Reine framhåller vikten av att ”få ut tidiga 
bedömningar” så att eleverna tidigt vet hur deras prestationer ligger till (Reine, L8 s 10). Morgan 
menar att tiden inte räcker till att göra om saker som redan bedömts en gång för att eleven ska få 
chansen att lyckas bättre nästa gång, såvida inte eleven presterat IG får då har elever alltid 
möjlighet att göra om. Det gäller alla lärare. För elever som siktar på högre betyg menar ändå 
Morgan att de får chansen att utvecklas genom att de hela tiden fortsätter träna de förmågor och 
färdigheter som ligger till grund för de högre betygen. 
 
Elin tycker inte heller att det finns möjlighet att låta elever göra om olika avsnitt för att få ett 
bättre resultat. Däremot menar hon, liksom Vanja, att det är viktigt att eleverna får chansen att 
examineras på samma sätt en gång till under kursens gång. 
 

Elin: Jag brukar tänka på att om man nu gör ett collage så är det bra om man får göra ett collage till 
men i ett annat ämnesområde för att visa just på hur man har utvecklat tekniken och vad det 
gäller att införskaffa data och såna saker. Så det är viktigt att man gör nån sorts uppföljning 
och det gäller ju allting. Om man ska skriva rapporter eller göra arbeten generellt så att man 
inte bara gör en grej utan att man försöker, att man alltid tänker att OK nu gjorde vi det här i 
september. Nu vore det bra kanske om vi gör det igen i december eller i januari för att se hur, 
vad dom har lärt sig. 

(Elin, L5 s 6) 
 

Vanja: Alla har gjort ett eget arbete och efteråt då delade jag inte bara ut dom utan då satt jag med en 
och en och sa att så här ser det ut och nästa gång så tänk på det här. Sen gjorde dom ett till eget 
arbete. 

(Vanja, L7 s 6) 
 
Roger hänvisar till skolans elevdokumentationssystem där han skriver in kommentarer till 
eleverna på varje uppgift, vad som var bra och vad som var mindre bra samt vad de bör tänka på. 
Dessutom arbetar de på hans skola med workshops där eleverna kan få muntlig respons på 
uppgifter. Elin anser också att det är oerhört viktigt att eleverna får respons direkt på det de gör, 
särskilt olika typer av arbeten. Hon brukar då komplettera betyget med ett skriftligt ”omdöme om 
hur faktabiten ser ut, hur arbetet ser ut, hur dom har arbetat” (Elin, L5 s 5) och sen resonerar hon 
med eleverna om vad som saknas för ett högre betyg. Även Vanja och Reine skriver 
kommentarer, ibland kortare ibland längre, på elevarbeten som är lite mer omfattande. 
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Ragnhild betonar för eleverna att det handlar om bedömning, ”hur långt du når, inte hur bra du är 
utan hur långt du når i din diskussion” (Ragnhild, L6 s 8). 
 
Om en elev inte är nöjd med sina prestationer ger Erik, Reine och Ragnhild elever möjlighet att 
göra ett tilläggsprov eller liknande som innehåller mer av analys, eller att gå tillbaka och 
fördjupa det som redan gjorts men då på egen tid. 
 

Ragnhild: Eftersom man kan dela upp kursen i fyra delar, är den första G men resten på VG då har man 
ett VG men är hälften G och hälften VG då får man jobba vidare på det man har gjort om man 
vill ha ett VG. 

 
Intervjuare: Hur menar du då, jobba vidare? 
 
Ragnhild: Dom jobbar vidare dels, dom har ju frågor dom har jobbat med och då får dom muntligt eller 

skriftligt beroende på hur många dom är, så får dom (ohörbart) att dom får jobba vidare med, 
dom får tillbaka sina 

 
Intervjuare: Det dom gjorde på dom första som bara va G? 
 
Ragnhild: Ja, exakt så får dom höja det så dom har VG på alla delar. Så på det sättet så jag ger ju aldrig ut 

kompletteringar för att höja ett betyg utan det handlar om att alla ska ha, det handlar om 
likvärdighet, att alla ska ha fått samma uppgifter och på det sättet likvärdigt. 

(Ragnhild, L6 s 7) 
 
Proven väger tyngst för Erik vid betygsättningen men en elev som är aktiv på lektioner och med i 
diskussioner samt sköter sig allmänt bra kan trots misslyckade provresultat få godkänt på kursen. 
Vanja anser att elevernas egna arbeten med samhällsfrågor väger tyngre än till exempel prov 
eftersom arbetena i högre utsträckning visar vad eleverna faktiskt kan och förmår. Även 
Ragnhild menar att det skriftliga väger tyngre vid bedömningen. Reine framhäver också att ”bra 
provresultat är en förutsättning för ett bra betyg” (Reine, L8 s 8). 
 
Elin anser däremot inte att det är något särskilt som väger tyngre i betygsunderlaget. 
 

Elin: Näe, jag tycker faktiskt inte det utan man får liksom ta, man tar summan av dom olika 
momenten. Sen kan man misslyckas men det kan gå mindre bra på nåt moment men det är 
helheten som är det viktiga. […] Sen finns det elever som är svaga vad det gäller exempelvis 
muntlig framställning men då får man ju ta det i beaktan. 

(Elin, L5 s 7) 
 

Intervjuare: Behöver eleverna alltså visa MVG-nivå på dom flesta moment för att få ett MVG i slutbetyg? 
 
Elin: Ja, så är det. 
 
Intervjuare: Så att om det till exempel finns G-resultat, kanske mest VG-nivå men en hel del MVG så blir 

det nån sorts medel? 
 
Elin: Ja, det blir det. Sen är det inte, man måste titta på varje elev alltså hur resultaten ser ut. Det kan 

ju vara så att man under en period har mått dåligt eller det har varit andra saker som spelar in 
men att man liksom inte alltid kanske stirrar sig blind på siffror exempelvis på prov. 

(Elin, L5 s 8) 
 
Erik anger ”mellan tummen och pekfingret att 75 % av dokumentationen ska vara på VG-nivå 
för ett VG” (Erik, L3 s 9). Reine gör också någon form av sammanvägning av sitt 
betygsunderlag. 
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Reine: Alla dessa delmoment, med alla prov, alla inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, det 
byggs ju på. Så har man en liten rad på ett rutat blad med alla kolumner på inlämningsuppgifter 
och sånt där. Det blir en blandning av G, VG, MVG och IG. Så blir det ett betyg som en logisk 
konsekvens av den här serien. […] Är det så att det finns nåt prov som va VG då så kanske 
resten G och så inlämningsuppgifterna allmänt bra, deltagande på lektionerna är bra, diskuterar 
och reflekterar, då kan det sluta på VG. Det är absolut ingen omöjlighet men det är en 
helhetsbedömning man gör. Som en allvarligt seriös helhetsbedömning man gör då. 

(Reine, L8 s 8) 
 

Precis som Korp (2006:219f) anger är det inte heller här så att den ena eller andra betygsätt-
ningsmodellen används på ett renodlat sätt utan det finns drag av två eller alla tre hos de flesta 
lärare. I uppgifter och på prov tycks den kvalitativa modellen dominera medan den kvantitativa 
dominerar vid betygsättningen av själva kursen. Några är tydliga med att man väger in allt 
eleven presterat under kursens gång medan de andra har ett mer begränsat underlag med tonvikt 
på olika examinationer. 

5.4 Dilemman 
Ett dilemma Kevin lyfter fram är när elever inte följer mallen eller förväntningarna på något sätt. 
 

Kevin: Vad som är svårt att bedöma tycker jag det är när en elev har klarat att föra ett väldigt bra 
resonemang men man hittar väldigt stora luckor i faktakunskaperna. Hur ska jag bete mig då 
när det egentligen är jättebra på det som jag brukar ha som avgörande för att sätta ett MVG. 
Där tycker jag det är knepigt. Då tar jag ofta hjälp. […] 

 
Intervjuare: Så du känner dig ändå ganska trygg i att du sätter likvärdiga betyg? 
 
Kevin: […] Det där kan vara ibland att man har bedömt en person på ett annat sätt än vad som 

egentligen är och då blir man ju osäker på sin betygsättning. Vissa personer är det också ärligt 
talat, jag vet att det kommer att bli trubbel när jag lämnar tillbaka det här. Då försäkrar jag mig 
genom att låta en annan titta på det så kan jag säga att vi är faktiskt flera som har bedömt det 
här. 

(Kevin, L2 s 7) 
 
Även Roger tycker att det är bättre att ha diskuterat med en kollega innan för att undvika elevers 
missnöje med bedömningen. Han tycker också att det ibland kan vara problematiskt med 
skriftliga uppgifter som eleverna skrivit hemma eftersom de kan vara mycket duktiga språkligt 
men det är mer osäkert om de egentligen har förstått vad de skrivit. Liksom de flesta andra 
skolor använder Rogers skola Urkund för att kontrollera att elever inte har plagierat befintliga 
texter. Däremot finns ingen kontroll ifall det är ”mamma eller mormor som har gjort det här åt 
Kalle” (Roger, L4 s 8) och därför skulle Roger hellre vilja ha mer muntlig examination men det 
är svårare att få till rent organisatoriskt och tidsmässigt. Han framhåller också att det även kan 
vara det omvända förhållandet, att en elev inte presterar sitt bästa i skrift utan kan mer muntligt. 
När han känner att ett resultat inte stämmer riktigt med den uppfattning han har om eleven 
kontrollerar han därför genom att prata lite extra med eleven. Ragnhild arbetar på liknande sätt. 
 

Ragnhild: Känner jag en osäkerhet då tar jag, - Men jag vill att vi bokar en tid och så sätter vi oss och 
pratar om dina svar här. Och då kan jag ställa helt andra frågor för att kolla har den här eleven 
jobbat själv med frågorna. 

(Ragnhild, L6 s 2) 
 
Morgan kan tänka sig att det blir problematiskt med elever som knappt visar sig alls på 
lektionerna men som gör redovisningar som når VG. Det skulle kunna vara svårt att motivera för 
andra elever. Sen inlämning kan också vara problematisk. 
 

 66



  

Intervjuare: När du bedömer är det några särskilda saker som du tycker gör att det blir svårare, som är nån 
sorts osäkerhetsfaktorer när du bedömer elevernas kunskapsnivåer? Nåt som är som dilemman? 

 
Morgan: Ja, man kan tänka sig ett fall där man fått in uppgifter sent och man ska betygsätta ganska snart 

och eleven har missuppfattat uppgiften och gjort nåt helt annat än vad den ska göra. Den har 
kanske gjort det bra. Då kan det va en tveksam situation kanske men om det inte är en 
omfattande del av kursen brukar jag hellre fria än fälla, om man inte då medvetet har gjort en 
miss. Det ser man ju. 

(Morgan; L1 s 9) 
 
Samma ’hellre fria än fälla’-princip används av Reine. 
 

Reine: Jag kör hellre med principen hellre fria än fälla så att säga så då blir det mer att om jag är 
väldigt osäker så sätter jag det högre betyget. Då känner jag att jag inte har gjort nånting. Det 
känns som jag gör mer rätt då men det är kanske fel. 

(Reine, L8 s12) 
 
Kevin lyfter fram elever som är ”rättshaverister”, elever som blir ”vansinniga” när de inte får 
önskat betyg, som något av ett dilemma (Kevin, L2 s 7). Reine har ibland upplevt en stor press 
från högpresterande elever som absolut ska ha högsta betyg och som kommer mot slutet av 
kursen och tror att de ska kunna ”fixa till det där betyget som man inte nått upp till annars” 
(Reine, L8 s 10). Vanja har också liknande erfarenheter av elever som hotat ”- Får jag inte MVG 
så ska jag gå till skolledningen!” (Vanja, L7 s 9). Hon har bland annat fått följande, som hon 
upplever lite kusliga råd av kollegor när hon tvekat i betygsättningen. 
 

Vanja: - Sätt det högre betyget. Tänk på föräldrarna och studenten. Kan du bara motivera lite grann så. 
Utsätt dig inte för deras ifrågasättande sista dan. 

(Vanja, L7 s 9) 
 
Elin identifierar även språknivån som ett dilemma, både för undervisningen och bedömningen. 
Hon menar att hon inte bedömer språkkunskaperna i sig men om elever har stora språkliga 
brister ”är det självklart att det avspeglar sig på betygen” (Elin, L5 s 10). En lösning som hon tar 
upp är ”man måste satsa på det här med språket för att klara av alla elever hela vägen” (Elin, L5 
s 12). Birenbaums förslag till rättvisande redovisningsformer för språksvaga elever är använd-
ningen av flervalsprov för reproducerande examinationer tillsammans med portfolio för 
bedömning av färdigheter och förmågor (Korp 2003:128). 
 
Ytterligare ett dilemma som Vanja identifierar är när man i slutet av en kurs upptäcker att man 
hade behövt ett större betygsunderlag, att eleverna har fått för lång tid på sig med de uppgifter 
som de har arbetet med. ”Vi skulle ha gjort en extra uppgift i stället så jag hade två saker att titta 
på” (Vanja, L7 s 10). Här menar Reine att han har blivit tuffare med åren ”för det spelar ingen 
roll hur mycket tid dom får. Det blir inte bättre. Det är ju helt klart” (Reine, L8 s3). 
 
Ett annat, kanske mer filosofiskt dilemma om kunskapernas beständighet lyfts fram av Morgan. 
 

Morgan: Sen kan man ju i efterhand börja fundera […] hur mycket kan eleven egentligen och hur 
mycket har eleven glömt bort. Det tycker jag ju personligen kanske filosofiskt sett är nåt som 
är tveksamt. 

 
Intervjuare: Jag har en kollega om har nån form av slutprov. 
 
Morgan: Ja, det skulle verkligen sätta punkt på, förtydliga att det inte är kunskaper för stunden utan man 

ska ha kvar kunskapen även i slutet. Fast å andra sidan skulle man ju kunna råka ut för att 
skolan får mängder med IG precis innan studenten och hur kul är det? 

(Morgan, L1 s 9) 
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5.5 Likvärdigheten 
Grunden för likvärdighet är att eleverna får en likvärdig utbildning och en rättvis bedömning. 
Selghed (2004:160) konstaterade att grundskollärare upplever att de får ett för dåligt stöd för 
betygsättningen i själva betygssystemet och att de därför vill ha en tydligare statlig styrning. 
Gymnasielärarnas inställning här är inte lika entydig. Erik avslutade sin intervju med följande 
mening. 
 

Erik: Det man aldrig kan kontra bort är att individerna måste få en chans att bli rättvist bedömda och 
få en chans att komma igen och liksom få en möjlighet att blomma ut vad den kan. 

(Erik, L3 s11) 

5.5.1 Kursplan och betygskriterier 
De flesta lärarna i undersökningen anser att både kursplan och betygskriterier borde förtydligas 
och kanske få en bättre struktur. Reine till exempel anser att betygskriterierna är ”extremt 
flummiga” (Reine, L8 s 11). Kevin menar å andra sidan att om man skulle följa betygskriterierna 
strikt skulle egentligen inte så många få särskilt höga betyg för de kräver väldigt mycket, till och 
med för ett G. Han anser därför inte att de är realistiska, med följd att ”egentligen sätter vi alla 
för höga betyg” (Kevin, L2 s 10). Roger berättar att man centralt arbetar med att ta fram 
ämnesmanualer för betygsättning, en form av konkretiserade betygskriterier. Han anser också att 
de nationella styrdokumenten kunde vara lite mer specifika. 
 

Roger: Vad som man bör ta upp. Nu kommer ju det här med EU i och för sig men att det inte finns 
några formuleringar om att man ska kunskaper om hur ens kommun och land styrs, det tycker 
jag är lite märkligt […] jag känner att om man tänker likvärdighet på riket i sin helhet så tror 
inte jag det blir det när kriterierna och målen är så pass vaga som dom är i Samhäll A. Men 
dom är ju användbara. 

(Roger, L4 s 11) 
 
Ragnhild menar också att betygskriterierna är användbara. Målen upplever hon däremot som mer 
diffusa. 
 

Ragnhild: När det blir tveksamheter då tar jag faktiskt fram och lägger det [betygskriterierna] så jag har 
det och tittar. OK, hur långt går den här eleven. Jag markerar i texten. Här kommer det och där 
kommer det och sen. Målen tycker jag är svårare än betygskriterierna. Där skulle det va 
jätteskönt som samhällslärare och veta det är exakt det här, lite mer exakt det här ska gås 
igenom. 

(Ragnhild, L6 s 15) 

5.5.2 Nationellt prov 
Några lärare tycker att det kunde vara intressant med nationella prov för att på så vis få en 
tydligare bild av vad som faktiskt stoffmässigt sett, ska tas upp i kursen samt vad som faktiskt 
krävs för olika betygssteg. Kevin, Erik och Elin hör till dem som förespråkar någon form av 
nationellt prov. 
 

Kevin: Det skulle jag tycka kännas skönt på nåt vis och kunna få en mall och då ser man vart man 
ligger nånstans lite grann. 

(Kevin, L2 s 11). 
 
Erik: För att hålla nån slags likformighet här i det här stora ämnet rakt över svenska riket och då har 

jag faktiskt tänkt så här att man skulle  kunna ta en fråga på demokrati/statsskick-avsnittet och 
den tar upp det och några frågor kanske på ekonomi/välfärd. Det måste ju egentligen alla lärare 
ta upp. […] mänskliga rättigheter är väldigt centrala bitar så det skulle jag absolut argumentera 
för. […] Det kan va ett mindre prov. Det behöver inte vara lika omfattande som typ i engelska 
eller svenska. 
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(Erik, L3 s 10) 
 
Elin: Det tror jag skulle vara jättebra att ha. Sen så tror jag att dom provena måste va utformade på 

ett annat sätt än exempelvis om man jämför med hur nationella proven i matematik ser ut […] 
man måste ha en annan typ av frågor. Men absolut, det vore väldigt bra att ha nån form av 
nationella prov. 

(Elin, L5 s 12) 
Morgan är lite mer tveksam och väger fördelar mot nackdelar. 
 

Intervjuare: Tror du att det skulle funka att ha nån form av nationellt prov i Samhällskunskap A? 
 
Morgan: Jag tror att det skulle nog va ganska nyttigt för många skolor att hålla nationella prov i 

samhällskunskap. Jag tror att det har flutit iväg väldigt mycket. Jag märker bland lärare här 
med och på andra skolor att man hittar på nästan vad som helst i kursen och att det finns inget 
gemensamt innehåll mellan skolorna och då försvinner ju själva tanken att det ska vara 
likvärdig undervisning och utbildning, så visst, och det menar jag också det där med 
kursplanen att den behöver förtydligas så att det blir mer likvärdigt. Å andra sidan om man 
sätter in detaljer i kursplanen och sätter in nationella prov så blir det ju ganska strikt vad 
läraren ska ta upp på kursen och det blir ju inte heller särskilt bra utan som vanligt måste man 
ju hitta nån form av kompromiss däremellan som blir den bästa lösningen, dels att man har 
klart uttalat vissa mål som är tydliga och som eleverna ska klara av och andra mål som är lite 
mer öppna. Kanske den här kursplaneförändringen som har genomförts nu är ett steg i den 
riktningen, att det kommer in några mer tydliga mål i kursplanen. Men det här med nationella 
prov som sagt, jag tror att om provet blir för stort eller för omfattande för kursen så kommer 
det styra för mycket av kursen och det tror jag inte jag skulle klara av. 

 
Intervjuare: Du ser det som en risk då att det blir för styrande? 
 
Morgan: Ja, det finns ju också den positiva aspekten att nationella prov kan också va till hjälp för läraren 

att ha det som stöd när man betygsätter eleverna. 
(Morgan, L1 s 10) 

 
Reine menar att det för rättssäkerhetens skull borde finnas någon form av nationellt prov i alla 
ämnen och särskilt i samhällskunskap eftersom ämnet är så ”löst” (Reine, L8 s11). Det är dock 
viktigt hur ett sådant prov utformas. 
 

Reine: Det får inte va för lösa bara, för öppna prov heller för då blir dom ju svårbedömda och helt 
meningslösa i alla fall. Och man vill ju inte komma till en ny osäkerhetsfaktor utan man vill 
komma till en säkerhetsfaktor. […] Det ska va pang pang, mycket raka frågor och tydligt 
efterfrågade resonemang eller sammanhang då man ska redovisa. 

(Reine, L8 s 11) 
 
Samtidigt ifrågasätter Reine ”att är det på ett provtillfälle man ska redovisa sina kunskaper i 
samhällskunskap? Det kanske är lite väl hårt.” (Reine, L8 s 11). Både Roger och Ragnhild är 
mycket tveksamma till ett nationellt prov. 
 

Roger:  Det är inget jag längtar efter och när man ser sina språkkollegor och så. Det kanske är rena 
egoismen. 

(Roger, L4 s 11) 
 

Ragnhild: Nationellt prov tycker jag skulle va rätt konstigt. Det är rätt många läroböcker i samma kurs 
och när man själv då tittar och jämför känner jag att det är helt beroende på vilken bok det är så 
får man lära sig olika saker. Så nationellt prov tycker jag skulle va rätt konstigt, men jag skulle 
gärna ha i målen, Skolverkets mål att det står tydligare. 

(Ragnhild, L6 s 15) 
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5.5.3 Sambedömning 
Skolverket har pekat ut olika former av diskussioner kring mål och betyg både inom och mellan 
ämnen samt inom och mellan skolor som ett kriterium för god betygsättning. På många av 
skolorna i den här undersökningen finns ingen organiserad sambedömning utan om man som 
lärare känner sig osäker kan man vända sig till en kollega. Morgan menar dock att det inte har 
varit aktuellt för han litar mer på sin egen bedömningsförmåga än de andras. Kevin däremot 
hävdar att han sambedömer många prov med sina kollegor och att det fungerar bra eftersom de 
även planerar upp kursen ihop och vet vad eleverna borde kunna. Även Roger jobbar nära 
tillsammans med en annan kollega och de diskuterar då hur de tänker. De delar också elever så 
att alla elever blir bedömda av minst två olika samhällslärare under kursen. Reine var tidigare 
ensam samhällslärare på sin skola men har numera en ämneskollega och det tycker han ”gör 
jätteskillnad” för det är så mycket bättre att det finns någon som ”man har en chans att diskutera 
och planera, ja utveckla kursen med” (Reine, L8 s 12). 
 
Elin menar att det är viktigt att jämföra förhållningssätt på olika program och hon efterlyser 
diskussioner kring nivåer och hur man arbetar på olika program. Hon saknar den typen av 
diskussioner på ämneskonferenser men samtidigt poängterar hon att ”det går väldigt bra att 
diskutera det ihop med svensklärare eller en historielärare” hur man ska göra ”för att sätta 
likvärdiga betyg” (Elin, L5 s10). Reine som huvudsakligen undervisar på ett program framhåller 
just jämförelseproblematiken. 
 

Reine: Skulle jag ha haft natur här då, naturelever eller andra högpresterande elever kanske alla skulle 
ha sett väldigt snygga ut och så kanske man som lärare börjat fundera på att det här är ju ännu 
bättre än alla andra. Det här är ett MVG. Det här är bara lagom bra. Det blir VG. Så att alla jag 
sätter MVG på skulle dom bara fått VG på i en naturklass. Det kan man ju bara spekulera i. 

(Reine, L8 s 5) 
 
Kevin menar att en av hans ämneskollegor ”kör sitt eget race och där har jag ingen aning om vad 
som händer” (Kevin, L2 s 9) och det försvårar likvärdighetsarbetet. Vanja sambedömer ibland 
uppgifter tillsammans med en annan lärare men hon efterlyser också mer diskussioner 
samhällslärare emellan. ”På samhällen är vi inte så samsynta.” säger hon (Vanja, L7 s 4). 
 

Vanja: När vi hade studiedag och skulle prata betygsättning, det enda vi kom fram till var att vi inte 
kunde komma fram till nånting för i ärlighetens namn är det en del som, man måste ju tycka på 
ett viss sätt, men en del vill liksom inte avslöja hur dom tänker eller vill inte tala om, faktiskt. 
Dom vill inte säga vad dom sätter betyg på. 

(Vanja, L7 s 4) 
 
Vanja som är förhållandevis ny lärare upplever också att det är oerhört viktigt att man har någon 
kollega att vända sig till för att få stöd och bekräftelse i det man gör, att någon ”öppnar sin dörr 
och bjuder in en” (Vanja, L7 s 10). 

5.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det råder en samsyn kring vikten av att motivera 
eleverna och ge respons på olika arbeten och uppgifter de arbetar med. Man arbetar också 
varierat och ser till att ge eleverna valmöjligheter. Det är också vanligt förekommande med prov 
även om proven konstrueras på lite olika sätt. I huvudsak används dock traditionella prov. 
Samsynen gäller också kring vad som är de viktigaste områdena i kursen, nämligen statsskick, 
demokrati, mänskliga rättigheter, samhällsekonomi och EU, liksom kring vad som är viktiga 
kunskaper kursen ska förmedla. Dessa är grundläggande faktakunskaper, informationssökning, 
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ett kritiskt men också demokratiskt förhållningssätt, ett problemorienterat och metodiskt 
arbetssätt samt förmåga till diskussioner. 
 
När det sedan gäller när, hur och vad man bedömer hos elever finns en del skillnader. För vissa 
lärare är det självklart att bedöma lektionsarbetet och ha med det som en del av betygsunderlaget 
medan andra enbart bedömer rena prestationer/resultat. Få lärare pratar emellertid om elevernas 
lärandeprocess som kunskap i sig. Några lärare låter elever gå tillbaka och göra om eller göra 
tilläggsuppgifter för att nå ett högre betyg medan majoriteten inte gör det utan de anser att eleven 
får tillräckliga möjligheter att visa vad den kan inom den ordinarie kursen. Något annat hinns 
helt enkelt inte med. Pressen från elever som vill ha höga betyg kan ibland upplevas som 
problematisk liksom elever med alltför låg språknivå. 
 
Lärarna vill gärna tro sig om att inte påverkas av elevers frånvaro och personliga egenskaper vid 
bedömningen men flera anger att just detta är svårt och att man ”hellre friar än fäller” elever i 
tveksamma fall. I den mån de personliga egenskaperna påverkar i bedömningen av eleven ifråga 
tycks de med andra ord enbart ha en positiv inverkan. Överhuvudtaget är det svårt att förhindra 
en viss subjektivitet när det gäller kvalitativa bedömningar. Några menar att trots att man som 
lärare försöker följa betygskriterierna handlar det delvis om ”en magkänsla” för vad som är bra 
eller inte när man bedömer olika uppgifter. 
 
Magkänslan verkar ändå vila på en tämligen solid gemensam grund avseende synen på viktiga 
kunskapskvalitéer. Samtliga lärare gör en liknande och tydlig kvalitativ åtskillnad mellan de 
olika betygsstegen där man framhäver mer av förmågor och färdigheter för högre betyg. Själva 
betygskriterierna upplevs också användbara av de flesta. Däremot är de alla bekymrade över att 
kursplanen är för otydlig och de skulle alla vilja se ett tydligare innehåll i den. 
 
Inte på någon skola finns någon organiserad form för sambedömning, även om några av lärarna 
har för vana att sambedöma tveksamma fall med någon ämneskollega. De uttrycker alla en 
osäkerhet kring likvärdigheten. Inte så mycket att de tvivlar på om de själva sätter rättvisa och 
likvärdiga betyg utan på hur det ser ut i det större perspektivet, mellan olika program, skolor och 
städer. De efterlyser mer diskussioner och arbete kring likvärdigheten. En majoritet av lärarna 
kan också tänka sig att prova någon form av nationellt prov i kursen, förutsatt att det får en vettig 
utformning, som ett led i att förbättra likvärdigheten. 
 
Den pedagogiska bedömningsförskjutningen Lindström (2005a:12) redogör för kan inte 
bekräftas fullt ut i den här empiriska undersökningen. Framförallt är det följande aspekter av 
bedömningen som de aktuella lärarna inte verkar ha med i sin bedömningspraktik. 
 
- att lärare och elev tillsammans bedömer var eleven befinner sig och hur hon kan gå vidare 
- att bedömningen är grundad på lärteori inom ett bestämt kunskapsområde 
- att bedömningen av förståelse och förmågor som kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation 
och problemlösning sker i realistiska situationer 
- att det är processer, inte resultat, som är i fokus liksom konsten att lära av erfarenheter 

5.7 Diskussion av resultatet i relation till tidigare forskning 

5.7.1 Kunskaps- och ämnessyn 
På grundskolan prioriteras färdighetsträningen i samhällskunskapsundervisningen men på 
gymnasiet tycks lärarna vara överens om vikten av vissa grundkunskaper i form av rena fakta-
kunskaper för att elever ska förstå den aktuella samhällsdebatten. Mot bakgrund av det, är det 
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kanske logiskt att traditionella prov fortfarande är en vanlig bedömningsform på gymnasiet. 
Utöver faktakunskaperna framhålls av gymnasielärarna även färdigheter som informations-
sökning, ett kritiskt och demokratiskt förhållningssätt, förmåga att diskutera, ta ställning och 
argumentera, att kunna arbeta problemorienterat och metodiskt samt att visa lösningsförmåga. 
Lärarnas utsagor stämmer, till skillnad från motsvarande undersökning på grundskolan, väl med 
många av kursplanens mål, både strävansmålen och uppnåendemålen.  Frågan är då hur väl dessa 
utsagor stämmer med hur undervisning bedrivs samt vilka arbetssätt som används. På vissa håll 
används till exempel traditionella skriftliga prov regelbundet som bedömningsform. Det fungerar 
bra när det gäller att bedöma vad eleverna kan och förstår av faktakunskaper men när det gäller 
de flesta färdigheterna, förmågorna och förhållningssätten fungerar den bedömningsformen 
sämre. Lärare behöver i större utsträckning arbeta tillsammans och konkretisera de olika 
kunskapsformerna och finna tydligare bedömningsformer. Är det verkligen så att traditionella 
skriftliga prov mäter de olika kunskapsformerna på ett effektivt och rättvisande sätt? Provresultat 
är nog lättare att förhålla sig till än andra bedömningsformer, både för lärare och elever. Det kan 
upplevas som mer rättvist att ge prov, men hur väl visar egentligen elever sina färdigheter och 
förmågor på enstaka prov? Lärarna tycks vara duktiga på att variera sin undervisning men det är 
också önskvärt med varierade bedömningsformer i större utsträckning. 
 
Prioriterade ämnesområden på grundskolan är demokratifrågor, lag och rätt samt hur Sverige 
styrs medan gymnasielärarna prioriterar mänskliga rättigheter, samhällsekonomi samt 
internationella frågor högre än lag och rätt. Demokrati och svenskt statsskick prioriteras högt 
även på gymnasiet trots att statsskicket inte heller här var tydligt uttryckt i kursplanen. Där 
talades om ”demokratins funktion” samt hur ”politiska förhållanden” formar och påverkar 
samhället. Just statsskicket är något som alla lärarna framhåller som kursens grundbult, vad alla 
elever ska kunna. I vissa fall får elever inte godkänt på kursen om de inte behärskar 
statsskicksavsnittet. I betygskriterierna för Godkänt fanns dock inga sådana krav. Med 
revideringen som gäller från och med juli 2008 finns det dock tydligare skrivningar kring 
statsskicket ”ha kunskaper om det politiska systemets funktion på lokal, regional, nationell och 
EU-nivå” samt ”kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional och 
nationell nivå” så här tycks Skolverket (efter viss mediauppståndelse) ha gjort en anpassning till 
många samhällslärares övertygelse. 

5.7.2 Bedömningspraktik 
Det är säkert också så att lärare har lite svårt att komma igång och prata om bedömning. För en 
erfaren lärare utgör bedömningsförmågan förtrogenhetskunskap och ju mer sådan läraren har, ju 
mer expert läraren är på det, desto svårare blir det att verbalisera och resonera kring kunskapen. 
En del av den är helt enkelt ’implicit’. Delar av bedömningsprocessen sker intuitivt - med 
’magkänsla’ och det var också vad flera lärare faktiskt uttryckte i intervjuerna när de beskrev hur 
de bedömde en del arbeten. Med tanke på detta ’kommunikationsproblem’ tror jag att det är 
synnerligen viktigt att diskussioner kring bedömning utgår från konkreta fall där man använder 
och verbaliserar sin bedömningskunskap eftersom den då kan bli synliggjord. Samverkan i 
planering och genomförande av olika kursmoment tillsammans med sambedömning, tror jag är 
konkreta och effektiva metoder att stimulera dessa diskussioner. Att sitta och diskutera på en 
övergripande nivå riskerar att kännas meningslöst eftersom det då blir ännu svårare att lyfta fram 
den här kunskapen i ljuset.  
 
Den del av bedömningsprocessen som är mer explicit rör hur man som lärare använder 
betygskriterierna. De flesta lärarna i min undersökning ansåg att de får stöd av kriterierna vid 
betygsättningen, att de är användbara. Däremot har man lite olika syn på hur mycket man som 
lärare ska ange kriterier i olika uppgifter och prov. Det är ur informations- och trygghets-
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perspektiv bra att eleverna vet vad som gäller men jag instämmer med de lärare som anser att 
elever då också får en tydligare möjlighet att välja nivå med risk att de inte får den 
kunskapsutveckling de annars kunnat få. En risk med fokuseringen på betygskriterier är som 
både Selghed och Carlgren påpekar att lärare ersätter kursplanens mål med betygskriterierna. Det 
flitiga användandet av kriterier i samband med uppgifter kan också ses som en indikation på den 
typ av bedömningsmodell som Korp kallar naturvetenskapligt inriktad, med fokus på 
jämförbarhet, objektivitet och rättvisa, och som egentligen passar bättre i ett normrelaterat 
betygssystem och inte i ett kriterierelaterat. Den skapar ett konkurrenstänkande och fokuserar 
enbart på bedömning av lärande.  
 
En ytterligare risk med ett flitigt användande av betygskriterier i uppgifter och prov är att den 
betygsfixering många upplever på gymnasiet idag späds på ytterligare. Det är istället önskvärt att 
vända uppmärksamheten bort från betygen och rikta den mot själva kunskapsutvecklingen, att 
betygen, om så bara på enstaka prov och uppgifter, i sig inte är det viktiga utan att det mest 
avgörande är att kunna använda de kunskaper man erhållit. Traditionella prov tenderar att 
fokusera på resultat istället för processer. Ett sätt att förflytta fokus från resultat och betyg mot 
processer och utveckling kan vara att arbeta konsekvent med bedömning för lärande och med 
mer fokus på undervisning baserad på praktisk träning av färdigheter och förmågor (’ability-
based-education’). Vi kan hämta inspiration från Storbritannien, till exempel från The 
Assessment Reform Group och deras projekt, eller från USA, exemplet Alverno College. Mer 
formativ bedömning kan också vara en fruktbar metod för skolor att nå skolverkets krav på 
förbättringar avseende uppföljningen av elevers kunskapsutveckling. 

5.7.3 Betygsättningspraktik 
I läroplanen står det att läraren ska utnyttja all tillgänglig info, beakta både muntliga och 
skriftliga bevis på kunskap samt göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta 
hela kursen. I min empiriska undersökning framgår att en del lärare gör det genom att de också 
väger in lektionsarbetet, medan andra helt fokuserar på examinationsresultat på de olika 
momenten som de i slutänden väger ihop till ett betyg. Om undervisningen utgår från att elever 
även ska lära sig färdigheter och förmågor måste de också få träning i dessa under hela kursens 
gång. Då bör rimligtvis de prestationer som görs i slutet av kursen väga tyngst vid betyg-
sättningen. 
 
En strategi för lärare att ta sig ur dilemman i samband med betygsättningen är ’hellre fria än 
fälla’-metoden. Denna återkom vid flera tillfällen under intervjuerna och kan även den bidra lite 
till betygsinflationen. Månar man om sina elever och är lite osäker i betygsättningen är det av 
hänsyn till eleven lättare att sätta det högre betyget. Dessutom innebär IG-betyg såväl på 
grundskolan som på gymnasiet, oftast merjobb för läraren, både administrativt men också med 
uppföljning och prövning. I en allmänt pressad situation kan det också av det skälet vara lättare 
att sätta ett G än ett IG. 
 
Det är däremot tydligt i läroplanen och i direktiv från Skolverket att elevers personliga 
egenskaper och frånvaro inte är betygsgrundande. Selghed upptäckte i sin undersökning på 
grundskolan att lärare faktiskt tar hänsyn till sådant men i min undersökning på gymnasiet 
vidhåller lärarna att de inte gör det, att det ligger i lärarprofessionalitetet att inte ta sådan hänsyn. 
Några medger emellertid att de bara är människor och därför säkert påverkas lite ibland, vilket 
jag tror är en realistisk inställning. I den mån dessa egenskaper spelar roll tycks de dock bara 
göra det på ett positivt sätt för eleven. 
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5.7.4 Likvärdighet 
I ett par fall framkommer det också att gymnasiekursen i samhällskunskap anpassas utifrån 
programmets karaktär i enlighet med vad Korp konstaterade i sin undersökning rörande 
matematik, svenska och engelska, en slags ’programsegregering’. En kombination av elevers 
bristande motivation och lärares förväntningar kan nog bidra till en sänkning av undervisnings-
nivån på yrkesförberedande program. En anpassning som innebär infärgning eller att man skapar 
mer av en helhetsbild för eleverna är önskvärd men risken är att lärare också anpassar de 
kognitiva kraven. Yrkeseleverna får helt enkelt inte samma kognitiva träning som elever på 
studieförberedande program. Av egen erfarenhet vet jag att bristen på motivation är ett problem 
när det gäller kärnämneskurser på yrkesprogram.  
 
Min undersökning visar att lärarna över lag prioriterar att göra undervisningen intressant och att 
skapa motivation just för att få med dig så många elever som möjligt, vilket också ligger helt i 
linje med ett målrelaterat utbildningssystem. I en grupp med låg motivation försöker man som 
lärare helt enkelt få så många elever som möjligt att åtminstone klara ett Godkänt och då riskerar 
undervisningen att också bli mer G-betonad för hela gruppen. En lösning kan kanske vara att 
arbeta aktivt med formativ bedömning och helt ta bort fokus från betygs- och konkurrens-
tänkande för att istället fokusera på utvecklingen av färdigheter och förmågor (’ability-based-
education’). Det borde fungera bra med de elever som inte har en så lyckad skolbakgrund bakom 
sig och som sällan lyckas med traditionella bedömningsformer som skriftliga prov men som är 
duktiga i sina yrkesämnen. Med mer praktisk träning av färdigheter och förmågor kan de 
utvecklas även i ett kärnämne som samhällskunskap. 
 
Kanske kan en något enhetligare bedömning erhållas genom att man inför ett nationellt prov i 
Samhällskunskap A på gymnasiet vilket en majoritet av de intervjuade gymnasielärarna var 
beredda att testa. Samtidigt är det som flera av informanterna påpekade mycket viktigt hur ett 
sådant prov i så fall utformas. De lärare som löpande sambedömer uppgifter med ämneskollegor 
framhävde vikten av just det för att känna sig säkrare i sin betygsättning. Just sambedömning tror 
jag också är en viktig uppgift för skolledningar att möjliggöra rent praktiskt. 
 

6 Slutsats och förslag till fortsatt forskning 
 
Mina ursprungliga funderingar handlade om hur det nuvarande betygssystemets problematik ser 
ut i form av betygsinflation, likvärdighet och kunskapssyn (se 1.1 Bakgrund). Jag ville dels 
sammanställa den befintliga forskning och utvärdering som gjorts och dels undersöka de här 
frågorna empiriskt i ämnet samhällskunskap eftersom det där inte finns något nationellt prov som 
stöd för lärares bedömning och betygsättning. 
 
Sammanfattningsvis vill jag påstå att vi i teorin har ett modernt och elevinriktat betygssystem 
som vilar på en kunskapssyn som är väl anpassad till dagens samhälle. Eleverna blir också allt 
duktigare och kunnigare i det här systemet, i bemärkelsen att deras betyg blir allt högre. Med sin 
utformning möjliggör betygssystemet en ökad kunskapsutveckling och ett minskat konkurrens-
tänkande hos eleverna. Denna positiva bild stämmer dessvärre inte helt med verkligheten. 
Säkerligen finns det väl fungerande skolor där högre betyg också motsvarar duktigare elever och 
där lärare har anammat betygssystemet och dess underliggande tankar i sin helhet. Utifrån såväl 
tidigare forskningsresultat som min empiriska undersökning drar jag emellertid slutsatsen att det 
i vårt nuvarande betygssystem, framförallt på gymnasiet, finns en uppenbar problematik som 
omfattar följande områden 
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- en tydlig betygsinflation, 

- skol- och programsegregering, 

- en bristande likvärdighet i betygsättningen, 

- ett bristande ansvarstagande för likvärdighetsarbetet hos skolledare, 

- en ökad arbetsbelastning och ett förändrat uppdrag för lärare, 

- oklarheter i styrdokument och brister i förankringen av kunskapssynen på skolor, 

- en betygsfixering och fokusering på resultat istället för processer. 

 
Nu föreslås ’enkla’ lösningar på en del av dessa komplexa problem. Flera betygssteg och mer 
ordning och reda lär dock inte lösa svårigheterna med den kvalitativa bedömningen. Kunskaps-
syn och bedömningskultur är oerhört viktigt att hålla levande i skolan. Även om man inte delar 
den kunskapssyn läroplan och kursplaner ger uttryck för är man som lärare ändå skyldig att sätta 
sig in i och utgå från den. Jag anser också att skolledningen har ett pedagogiskt ansvar i den här 
frågan och att skolledare ska vara insatta i problematiken så de kan initiera och leda arbetet kring 
bedömningsfrågor på ett adekvat sätt. Med tanke på att även skolledare har fått ett delvis 
förändrat och utökat uppdrag krävs kanske att skolledningen får rejäl uppbackning från centralt 
håll i kommunen för att kunna axla det ansvaret fullt ut. Trots allt måste kommunen centralt 
också agera för att säkerställa likvärdigheten inom kommunen samt i relation till resten av 
landet. 
 
Mot bakgrund av arbetet med föreliggande uppsats föreslår jag följande områden för fortsatt 
forskning. 
 

- Det vore mycket intressant att granska betingelserna för och resultaten av sommarskolan 
i relation till elevers tidigare och senare prestationer och i jämförelse med andra 
kommuner. 

 
- Att sätta upp och följa ett svenskt projekt som innebär att man i ett antal undervisnings-

grupper (i flera ämnen/kurser) övergår mer till bedömning för lärande vore också 
högintressant med tanke på de goda resultat man erhållit i Storbritannien. 

 
- En fördjupad undersökning och analys av hur lärares syn på kunskap och lärande 

påverkar undervisningen och bedömningen skulle kunna ge en ökad förståelse för 
variationer i bedömningen mellan olika lärare och olika skolor. 

 
- Med tanke på att Skolverket ser indikationer på speciella skolkulturer när det gäller 

betygsättning kopplat till resultat på nationella prov samt PISA-undersökningar skulle det 
vara spännande att forska i det och se om man kan urskilja och definiera en sådan kultur. 

 

 75



  

Referenser 
 
Andersson, H. (1999). Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg. Lund: Studentlitteratur. 
Andersson, H (2002). Betygen i backspegeln – beskrivning och reflektioner. I Att bedöma eller 

döma. Tio artiklar om bedömning och betygsättning (s 153-168). Stockholm: 
Skolverket/Liber Utbildningsförlag. 

Björklund, L.-E. (2008). Från Novis till Expert: Förtrogenhetskunskap I kognitiv och didaktisk 
belysning. Linköping: Linköpings universitet. (Studies in Science and Technology Education 
No 17) 

Black, P. & Wiliam, D. (2006). Assessment for Learning in the Classroom. I Assessment and 
Learning (s 9-25). London: SAGE Publications Ltd. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, Malmö. 
Carlgren, I. (2002). Det nya betygssystemets tankefigurer och tänkbara användningar. I Att 

bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning (s 13-26). Stockholm: 
Skolverket/Liber Utbildningsförlag. 

Carlgren, I. (1997). Bildning och kunskap. Särtryck ur SOU 1992:94 Skola för bildning. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Cliffordson, C. (2004a). Betygsinflation i de målrelaterade gymnasiebetygen. Pedagogisk 
forskning i Sverige, 9 (Nr 1) (s 1-14). 

Cliffordson, C. (2004b). De målrelaterade gymnasiebetygens prognosförmåga. Pedagogisk 
forskning i Sverige, 9 (Nr 2) (s 129-140). 

Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research. 3rd ed. Sage Publications, 
Thousand Oaks, CA, USA. 

 
Dir 1990:62. Tillkallande av en beredning för att ge förslag till ett nytt betygssystem i 

grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 
Ds 1990:60. Betygens effekter på undervisningen (Slutrapport från Utbildningsdepartementets 

expertgrupp för analys av betygens betydelse). Stockholm: Regeringskansliet. 
 
Dunér, D. (2008). Om kunskap och metaforer. I Kunskapens kretsar (s 53-65). Stockholm: 

Bokförlaget Signum. 
Falkner, K. (1997). Lärare och skolans omstrukturering. Ett möte mellan utbildningspolitiska 

intentioner och grundskollärares perspektiv på förändringar i den svenska skolan. Uppsala: 
Pedagogiska institutionen, Uppsala Universitet. (Uppsala Studies in Education 71) 

Freccero, U, Hortlund, T och Pousette, A. (2006). Bedömning av kvalitativ kunskap. Konkreta 
exempel från gymnasieskolan. Solna: Gymnasietidningen/grundskoletidningen/fortbildnings-
förlaget. 

Gardner, J. (2006). Assessment and Learning: An Introduction. I Assessment and Learning (s 1-
5). London: SAGE Publications Ltd. 

Glaser, B. & Strauss, A. (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative 
Research. Aldine de Gruyter, New York. 

Glaser, B. (1992). Basics of Grounded Theory Analysis. Sociology Press, Mill Valley, CA, USA. 
Gustavsson, B. (2000). Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. Stockholm: 

Wahlström & Widstrand. 
Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. 

Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 
James, M. (2006). Assessment, Teaching and Theories of Learning. I Assessment and Learning 

(s 47-60). London: SAGE Publications Ltd. 

 76



  

Korp, H. (2003). Kunskapsbedömning - hur, vad och varför?. Stockholm: Myndigheten för skol-
utveckling. 

Korp, H. (2006) Lika chanser på gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social 
reproduktion. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. (Malmö Studies in Educational 
Sciences No. 24) 

Kroksmark, T. (2002). En tankes fall i praktiken – då den målrationella styrningen möter skolan. 
I Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning (s 57-76). Stockholm: 
Skolverket/Liber Utbildningsförlag. 

Lindberg, B. (2008). Kunskap. I Kunskapens kretsar (s 11-23). Stockholm: Bokförlaget Signum. 
Linde, G. (2003). Kunskap och betyg. Lund: Studentlitteratur. 
Lindström, L. (2005a). Pedagogisk bedömning. I Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, 

bedöma och utveckla kunskap (s 11-27). Stockholm: HLS Förlag. 
Lindström, L (2005b). Portföljmetodik i estetiska ämnen. I Pedagogisk bedömning. Om att 

dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (s 159-192). Stockholm: HLS Förlag. 
Lundahl, C. (2007). Kunskapsbedömning och kunskapssyn. I I kunskapens namn (s 34-47). 

Stockholm: Lärarförbundet. 
 
Läroplan för grundskolan, Lgr 62. Stockholm: Utbildningsförlaget. 
Läroplan för grundskolan, Lgr 69. Stockholm: Liber Utbildningsförlaget. 
Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. Stockolm: Liber Utbildningsförlaget. 
Läroplan för grundskolan. Allmän del, Lgr 80. Stockholm: Liber. 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. Stockholm: Fritzes. 
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Stockholm: Fritzes. 
 
Myndigheten för skolutveckling (2004). Betygen måste sättas på mer likvärdiga och rättvisa 

grunder. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 
Nationalencyklopedin (1990). Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetad på initiativ av 

statens kulturråd. Andra bandet. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB. 
Nationalencyklopedins ordbok (1995). Första bandet. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB. 
 
Nyström, P. & Palm, T. (2001). Är det något fel med vanliga matteprov? I Nämnaren 28 (1) (s 

41-47). Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning. 
Nyström, P. (2004). Rätt mätt på prov. Om validering av bedömningar i skolan. Umeå: 

Pedagogiska institutionen (Nr 71). 
Pettersson, A. (2005). Bedömning – varför, vad och varthän? I Pedagogisk bedömning. Om att 

dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (s 31-42). Stockholm: HLS Förlag. 
 
Proposition 1990/91:85. Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 
Riksrevisionen. (2004). Betyg med lika värde? En granskning av statens insatser. Stockholm: 

Sveriges Riksdag. 
 
Rosenqvist, J. (2001). Vad prioriteras i ämnet samhällskunskap? Fyra samhällskunskapslärares 

syn på deras undervisning i samhällskunskap i år 7-9. Examensarbete på Grundskollärar-
programmet vid Linköpings universitet. 

Selghed, B. (2004). Ännu icke godkänt. Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess 
tillämpning i yrkesutövningen. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. (Malmö Studies 
in Educational Sciences No. 15) 

Selghed, B. (2006). Betygen i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis. 
Stockholm: Liber AB. 

 77



  

 78

Skolverket (2000). Nationella kvalitetsgranskningar 2000.  Rapport Nr.190. www.skolverket.se. 
Skolverket (2004a).  Utbildningsinspektionen 2003 ur ett nationellt perspektiv – en analys av 

inspektionsresultaten (Sammanfattande del). www.skolverket.se. 
Skolverket (2004b). Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning. Dnr 00-2004-

556. 
Skolverket (2004c). Mellan myt och verklighet. (Underlag utarbetat med anledning av SOU 

2004:29, ”Tre vägar till den öppna högskolan”). www.skolverket.se. 
Skolverket (2004d). Skolverkets lägesbedömning 2004 av förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, 

skola och vuxenutbildning. Rapport 249. www.skolverket.se. 
Skolverket (2004e). Elever med utländsk bakgrund. www.skolverket.se. 
Skolverket (2007a). Skolverkets utbildningsinspektion – en sammanfattning av resultat och 

erfarenheter under tre år. www.skolverket.se. 
Skolverket (2007b). Provbetyg – Slutbetyg – Likvärdig bedömning? En statistisk analys av 

sambandet mellan nationella prov och slutbetyg i grundskolans årskurs 9, 1998-2006. 
Rapport nr 300. www.skolverket.se. 

Skolverket (2007c). Bättre koll på läget. Skolverkets lägesbedömning 2007 (Kortversion). 
www.skolverket.se. 

Skolverket (2007d). PISA 2006. 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera -  natur-
vetenskap, matematik och läsförståelse. Resultaten i koncentrat. (Sammanfattning av rapport 
306). www.skolverket.se. 

Skolverket (2008). Kursplanen – ett rättesnöre? Lärare  om kursplanerna i svenska, 
samhällskunskap och kemi. Rapport nr 310. www.skolverket.se. 

 
Slutredovisning av Valutaprojektet (Dnr 2000-5068:01). 
 
SOU 1938:29 Betänkande med utredning och förslag angående intagning av elever i första 

klassen av de allmänna läroverken och med dem jämförliga läroanstalter. 
SOU 1942:11 Betygssättningen i folkskolan. Betänkande med utredning och förslag angående 

betygssättningen i folkskolan avgivet av inom Ecklesiastikdepartementet tillkallade 
sakkunniga. Stockholm. 

SOU 1945:45. 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. V. Skolans betygsättning. 
Stockholm: Ecklesiastikdepartementet. 

SOU 1948:27. 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska 
skolväsendets utveckling. Stockholm: Ecklesiastikdepartementet. 

SOU 1961:30 Grundskolan. Betänkande utgivet av 1957 års skolberedning. VI. Stockholm: 
Ecklesiastikdepartementet. 

SOU 1977:9 Betygen i skolan. Betänkande av 1973 års betygsutredning. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 

SOU 1981:96 En reformerad gymnasieskola. Ett principbetänkande av gymnasieutredningen 
(1976 års gymnasieutredning). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SOU 1985:57 Tillträde till högskolan. Betänkande av tillträdesutredningen. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 

SOU 1988:20 En förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. Betänkande av 1987 
års styrberedning. 

SOU 1992:59 ”Läraruppdraget”. Prövning av principen för ett kunskapsrelaterat betygssystem. 
Stockholm: Allmänna förlaget. 

SOU 1992:86 Ett nytt betygssystem. Slutbetänkande av Betygsberedningen. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet.

SOU 2004:29. Tre vägar till den öppna högskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 



  

Säljö, R. (2007). Lärande, kunskap och kampen mellan traditionalism och progressivism. I I 
kunskapens namn (s 10-23). Stockholm: Lärarförbundet. 

Tholin, J. (2006). Att kunna klara sig i ökänd natur. En studie av betyg och betygskriterier – 
historiska betingelser och implementering av ett nytt system. Borås: Institutionen för 
pedagogik och didaktik, Högskolan i Borås. 

Vernersson, F. (1999). Lärares didaktiska arbete. Linköpings universitet: Institutionen för 
pedagogik och psykologi. 

Wedin, A-S. (2007). Lärares arbete och kunskapsbildning. Utmaningar och inviter i den 
vardagliga praktiken. Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 
Linköpings universitet. (Linköping Studies in Pedagogic Practices No. 2) 

Wikström, C. (2005). Criterion-referenced measurement for educational evaluation and 
selection. Umeå: Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå Universitet. 

 
Internetkällor 
www.studera.nu/studera/1269.html 2008-02-07 
www.jsonline.com/story/index.aspx?id=498937 2008-07-23 
www.alverno.edu/about_alverno/ability_curriculum.html 2008-07-23 
 
Föreläsning 
Wedin, A-S, (2007-10-25). Intervju som metod. Linköpings universitet. 
 

 79

http://www.studera.nu/studera/1269.html
http://www.jsonline.com/story/index.aspx?id=498937
http://www.alverno.edu/about_alverno/ability_curriculum.html


  

Bilaga 1 

 
Norrköping 2008-03-31 
 
Bästa samhällskollega! 
Funderar inte du ibland över hur dina kollegor på andra skolor arbetar med ämnet samhälls-
kunskap? Eller vilken typ av underlag de har för sin betygsättning? Hur ser de på kunskap i ett 
ämne som samhäll? Och vad är egentligen kunskap för dig? 
 
Sådana funderingar har i alla fall jag och jag arbetar som gymnasielärare i samhällskunskap 
och engelska på De Geergymnasiet sedan 1998. Under innevarande läsår deltar jag också i 
Norrköpings och Linköpings kommuners satsning Forskarskolan Pedagogiskt arbete. Denna 
innebär att vi är sju lärare från vardera kommun som går Magisterutbildningen i Pedagogiskt 
arbete vid Linköpings universitet på halvtid. Under kursen ska vi skriva en magisteruppsats 
om motsvarande 15 (nya) högskolepoäng. 
 
Inriktningen på min uppsats är kunskapssyn, bedömning och betygsättning. Uppsatsen 
kommer att bestå av både en teorigenomgång inom dessa områden med aktuella forsknings-
resultat och en egen empirisk undersökning. I den empiriska undersökningen har jag valt att 
begränsa mig just till ämnet samhällskunskap, dels för att det är ett av mina ämnen och dels 
för att det är ett blockämne och, som du vet, inte alldeles självklart hur man undervisar eller 
bedömer elever inom. Det är kursen Samhällskunskap A som intresserar mig mest eftersom 
den är en kärnämneskurs som inte innehåller några nationella prov eller någon form av 
provbank. 
 
Min empiriska undersökning kommer att bestå av ca åtta kvalitativa, semistrukturerade 
intervjuer med samhällskunskapslärare från olika gymnasieskolor med olika skolhuvudmän. 
Mitt urval är i första hand samhällslärare med någon form av ämnesansvar eller som deltar i 
kommunens centrala ämnesgrupp. Rektor är också tillfrågad om både möjligheten till intervju 
men också om förslag på lärare. Om denne lärare hellre lämnar sin plats till en intresserad 
kollega går det självfallet bra. Det viktigaste för mig är att jag får chansen att intervjua en 
lärare från varje deltagande skola. 
 
I intervjun hoppas jag att vi kan föra ett öppet samtal om själva begreppet kunskap, olika 
typer av betygsunderlag, hur själva bedömningen av eleverna går till samt hur detta renderar 
olika betyg. Syftet med den empiriska undersökningen är helt enkelt att få en bild eller en 
förståelse av hur samhällslärare går tillväga när de bedömer och betygsätter elever på 
gymnasiet. Återkoppling sker sedan till varje deltagande lärare i höst efter att uppsatsen 
ventilerats på universitetet. 
 
Med vänliga hälsningar och en förhoppning om att snart få träffas för en givande intervju 
Annika Karlsson 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
 

- Hur gör gymnasielärare när de bedömer och betygsätter elever i 
Samhällskunskap A? 
 
 
 
1. Hur planerar och genomför du undervisningen? 
 
 
 
2. När och hur bedömer du eleverna? 
 
 
 
3. Vad består ditt betygsunderlag av? 
 
 
 
4. Vilka är de största osäkerhetsfaktorerna vid bedömningen? 
 
 
 
5. Hur försäkrar du dig om att du sätter likvärdiga betyg? 
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Bilaga 3 

SH1201 - Samhällskunskap A 
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:7 
  

 
Mål 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
 
Eleven skall 
ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt 
arbetssätt 
kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och 
ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället 
kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska som framtida 
perspektiv 
kunna lägga etiska och miljömässiga perspektiv på olika samhällsfrågor 
kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor 
känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur värderingar och 
ställningstaganden formas. 

 
 
Betygskriterier 
 
Kriterier för betyget Godkänd 
Eleven redogör för individens rättigheter och skyldigheter i samhället samt för de grund-
läggande mänskliga rättigheterna. 
Eleven beskriver samhällsfrågor ur historiska och nutida perspektiv samt anger orsaker och 
konsekvenser till dessa. 
Eleven söker, väljer ut och ställer samman fakta från olika källor. 
Eleven redogör för och exemplifierar hur olika idéer och värderingar uppstår och formas i 
samhället. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänd 
Eleven diskuterar och reflekterar över vikten av att leva efter rättigheter och skyldigheter i 
samhället samt de grundläggande mänskliga rättigheterna. 
Eleven analyserar och värderar samhällsfrågor ur olika perspektiv. 
Eleven värderar olika källor samt använder någon samhällsvetenskaplig metod. 
Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 
Eleven drar slutsatser och föreslår lösningar på olika samhällsfrågor. 
Eleven arbetar med olika typer av material, bedömer tillförlitligheten hos olika källor samt 
visar i sitt arbete ett kritiskt förhållningssätt till fakta, tolkningar och värderingar. 
Eleven analyserar hur olika samhällsförhållanden påverkar och förklarar människors livs-
villkor. 
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Bilaga 4 

Statens skolverks Författningssamling 

ISSN 1102-1950 
 
SKOLFS 2008:10 
Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:07) Utkom från trycket 
om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet             den 11 april 2008 
samhällskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial 
vuxenutbildning; 
 
beslutade den 21 januari 2008. 
 

Med stöd av 1 kap. 6 § och 7 kap. 4 § gymnasieförordningen 
(1992:394) samt 2 kap. 9 § och 4 kap. 6 § förordningen 
(2002:1012) om kommunal vuxenutbildning föreskriver Skolverket 
att bilagan till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:07) om 
kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet samhällskunskap i 
gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning ska ha 
följande lydelse. 
_____________ 

 
Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter den dag då 

föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket. 
Föreskrifterna ska tillämpas på kurser som påbörjas efter den 1 juli 
2008. 

För kurser som påbörjats före den 1 juli 2008 gäller bilaga 1 i 
dess äldre lydelse. 

 
På Skolverkets vägnar 
 
PER THULLBERG 

Anders Lokander 
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SKOLFS 2008:10     Bilaga 

 

Ämne: Samhällskunskap 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 
Mål att sträva mot 
Skolan ska i sin undervisning i ämnet samhällskunskap sträva efter att eleven 
omfattar och praktiserar demokratins värdegrund och förstår hur olika perspektiv 
och ideologier ger olika sätt att uppfatta samhället, 
utvecklar kunskaper om och förståelse av hur politiska system fungerar, 
utvecklar förmågan att delta i och påverka politiska beslut, 
utvecklar kunskap om och förståelse av det mångkulturella samhället, 
utvecklar kunskap om och förståelse för olika grupper av nationella minoriteter, 
utvecklar kunskaper om de mänskliga rättigheterna samt individens rättigheter 
och skyldigheter i samhället, 
fördjupar sina kunskaper om och reflekterar över samarbete och konflikter i 
internationella relationer, 
fördjupar sin förståelse av såväl det svenska som det internationella samhället 
i historisk belysning, 
utvecklar kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, regionala 
och globala frågor som är av betydelse för ett ekologiskt hållbart samhälle, 
utvecklar sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin förmåga 
att kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och 
för samhället, 
utvecklar sin förmåga att formulera frågor, argumentera och uttrycka ståndpunkter 
samt utvecklar den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och 
påverka samhällsutvecklingen, samt 
utvecklar sin förmåga att använda olika metoder vid arbetet med samhällsfrågor 
och övas i ett alltmer vetenskapligt förhållningssätt. 
 
Ämnets karaktär och uppbyggnad 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Kunskaper om samhällsfrågor och förståelse av samhället i tid och rum är centralt i ämnet. 
Vid studier av olika samhällsfrågor är politiska och ekonomiska aspekter väsentliga liksom 
användningen av begrepp som inflytande, makt, konflikt, ideologi, klass, intresse och 
påverkan. En viktig roll för ämnet är också att belysa frågor som rör det politiska systemet 
nationellt och Sveriges roll som medlemsland i EU. Ämnet samhällskunskap har också ett 
europeiskt och internationellt perspektiv och bidrar med kunskaper om globala 
överlevnadsfrågor. Globaliseringen innebär en sammanflätning av såväl ekonomier som 
kulturer och därmed ett ökat beroende mellan länder och behandlar frågor som berör rättvis 
fördelning och ett hållbart samhälle. En viktig aspekt är även kunskaper om nationella 
minoriteter och deras roll i samhället. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
I kursen Samhällskunskap A breddar och fördjupar eleverna sina kunskaper om och förståelse 
för samhället, dess politiska system samt dess historia genom studier av olika samhällsfrågor. 
Det historiska perspektivet och det nutida samhällets historia ska särskilt beaktas i de 
studieinriktningar där ämnet historia inte ingår. Kursen ska anknyta till elevens studie-
inriktning och möjligheterna till samverkan med andra ämnen och kurser bör tillvaratas för att 
nå programmets mål. Kursen är en kärnämneskurs. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Ämne:  Samhällskunskap  Kurs:  Samhällskunskap A 
Kurskod:  SH1201   Poäng:  100 
 
Mål 
Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven ska 
ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt 
arbetssätt, 
kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och 
ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället, 
ha kunskaper om det politiska systemets funktion på lokal, regional, nationell och EU-nivå, 
kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå, inom 
EU samt internationellt, 
kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska som framtida 
perspektiv, 
kunna lägga etiska och miljömässiga perspektiv på olika samhällsfrågor, kunna använda olika 
kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor och 
känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur värderingar och 
ställningstaganden formas. 
 
Betygskriterier 
Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven redogör för det politiska systemets funktion samt hur politiska beslut kan påverkas på 
lokal, regional, nationell, EU- och internationell nivå. 
Eleven redogör för individens rättigheter och skyldigheter i samhället samt för de 
grundläggande mänskliga rättigheterna. 
Eleven beskriver samhällsfrågor ur historiska och nutida perspektiv samt anger orsaker och 
konsekvenser till dessa. 
Eleven söker, väljer ut och ställer samman fakta från olika källor. 
Eleven redogör för och exemplifierar hur olika idéer och värderingar uppstår och formas i 
samhället. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
Eleven diskuterar och reflekterar kring olika möjligheter att påverka politiska beslut 
nationellt, inom EU och internationellt. 
Eleven diskuterar och reflekterar över vikten av att leva efter rättigheter och skyldigheter i 
samhället samt de grundläggande mänskliga rättigheterna. 
Eleven analyserar och värderar samhällsfrågor ur olika perspektiv. 
Eleven värderar olika källor samt använder någon samhällsvetenskaplig metod. 
Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven analyserar och drar slutsatser kring hur politiska system på lokal, regional, 
nationell, EU- och internationell nivå påverkar vår vardag. 
Eleven drar slutsatser och föreslår lösningar på olika samhällsfrågor. 
Eleven arbetar med olika typer av material, bedömer tillförlitligheten hos olika källor samt 
visar i sitt arbete ett kritiskt förhållningssätt till fakta, tolkningar och värderingar. 
Eleven analyserar hur olika samhällsförhållanden påverkar och förklarar människors 
livsvillkor. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Bilaga 5 

Betygssystemets historiska utveckling 
 
Nedan följer en beskrivning av olika betygssystem samt en redogörelse för hur och när de 
varit dominerande i det svenska skolsystemet. Även om statsmakterna beslutar om och inför 
ett nytt betygssystem leder inte förändringen till att endast detta system är i bruk. Marklund 
(Selghed 2004:14) menar att det snarare existerar olika styrsystem parallellt men att ett system 
tenderar att dominera under en viss period. 

 
3.1 Absoluta betyg 
 
De betyg, även kallade märken, som delades ut i svenska skolor före 1800-talet var inte 
reglerade. De syftade oftast på elevens hela personlighet och inte på kunskaper i enstaka 
ämnen även om någon form av kvantitativ resultatredogörelse oftast gjordes. När sedan betyg 
började användas allt mer under 1800-talet infördes också fler bestämmelser kring dem. 
Själva skolämnena samt elevernas framsteg i ämnena i form av kvalitativ bedömning, 
betonades tydligare samtidigt som det infördes betyg i uppförande och flit (SOU 1942:11, s 
310). En skala från A-D stipulerades i 1820 års skolordning där A innebar ”berömlig insikt, 
berömligt flit” och D betecknade ”otillräcklig insikt, ringa flit”. Även elevers ekonomiska 
situation, bärgning, betygsattes i en fyrgradig skala från A = förmögen till D = fattig (SOU 
1942:11, s 291). Runt sekelskiftet 1900 infördes sedan en sjugradig betygsskala i läroämnen, 
först i folkskolan och några år senare i läroverket. Betyg hade tillkommit i ordning och där 
användes tre nivåer; Mycket god, God och Mindre god och i uppförande fanns fyra nivåer; 
Mycket gott, Gott, Mindre gott samt Klandervärt (Andersson 1999:14). 
 
Det tidiga sjugradiga bokstavsbetygssystemet kan sägas ha innehållit absolut betygsättning 
vilket innebar att elevens prestationer bedömdes i relation till kursplanen, oavsett hur många 
elever som nådde de olika nivåerna. Varje betygssteg var kunskapsmässigt bestämt. Det 
kunde göras genom minimikrav, konkretiseringar, provresultat etc bland lärare men systemet 
saknade centrala anvisningar som stipulerade vad som krävdes för de olika betygen (SOU 
1992:86, s 16). Eftersom det sjugradiga systemet inte heller innehöll något instrument för att 
jämföra betygsstegen på ett nationellt plan blev det i praktiken mer eller mindre upp till varje 
lärare att avgöra vad som krävdes för de olika stegen. För realskolan och läroverken fanns det 
nationella student- och realskrivningar som bidrog till en viss enhetlighet i betygsättningen. 
Detta saknades däremot i folkskolan (SOU 1942:11, s 13). Betygen i folkskolan hade inte 
heller någon avgörande betydelse vid urvalet till realskola och läroverk. Så länge som man 
hade godkända vitsord i alla ämnen (utom ett) kunde man göra prövningar, i första hand 
muntliga men även några skriftliga, för att komma in på realskolan eller läroverket. Mot slutet 
av 1930-talet framfördes mycket kritik mot detta urvals- eller antagningsförfarande och en 
utredning ledd av seminarielektor Frits Wigforss tillsattes (Andersson 1999:15ff). 
Utredningens syfte var att göra intagningen till realskola och läroverk så rättvis som möjligt 
så att det blev ett lämpligt urval bland de sökande (SOU 1938:29, s 7). 
 
3.2 Normrelaterade eller relativa betyg 
 
Wigforss utredning lade grunden för ett normrelaterat betygssystem genom att den sjugradiga 
bokstavsskalan anpassades till antagandet om en normalfördelning mellan medelvärde och 
spridning där majoriteten elever ligger runt medelvärdet och antalet elever minskar ju längre 
bort från medelvärdet man kommer. Det är egentligen först i SOU 1961:30 (s 531ff) som 
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betygssystemet beskrivs som relativt vilket förklaras med att ett betyg kan ses som ”en 
gradering i förhållande till medelprestationen i den normgrupp till vilken jämförelse skall 
göras”. De normrelaterade betygens enda syfte var att rangordna eleverna (Korp 2006:58). 
 
Wigforss utgick från normen ”riksklassen”, det vill säga inskickade stickprov från en stor 
grupp elever i hela Sverige som vid ett givet tillfälle i en bestämd årskurs genomgått 
standardiserade prov i ett visst ämne. Grundidéerna härstammar från då rådande 
vetenskapsteorier, framförallt positivismens tro på att allt går att mäta på ett objektivt sätt 
(Selghed 2004:50). Betygsskalan i riksklassen såg ut enligt nedan. 
 
Tabell 3: Riksklassens betygsskala med bokstavsbetyg. (Andersson 1999:18) 
 
A a AB Ba B Bc C 
1 % 6 % 24 % 38 % 24 % 6 % 1 % 
 
Varje lärare kunde sedan jämföra sin klass och dess resultat på det normerande nationella 
standardprovet med riksklassens och eventuellt justera den egna klassens preliminära betyg 
utifrån den jämförelsen. Den egna klassen kunde med andra ord avvika från riksnormen 
(Ibid:18). 
 
I samband med att betygssystemet justerades ändrades också intagningsrutinerna till realskola 
och läroverk. Betygen från folkskolan blev i många fall avgörande och man införde särskilda 
intagningsnämnder som granskade betyg och omdömen från lärare. I första hand var det den 
sökandes totala betygspoäng i läroämnen, med extra tyngd på modersmål och räkning34, som 
avgjorde möjligheten att komma in. I andra hand skedde en rangordning i förhållande till 
kamraterna i den klass den sökande kom ifrån och i tredje hand spelade lärarens omdöme stor 
roll. Ett sådant omdöme gällde den sökandes lämplighet för studier, fysiska och psykiska 
egenskaper, till exempel flit, uppförande, studieförutsättningar, arbetstakt och eventuella 
handikapp (SOU 1938:29, s 155). 
 
Det förändrade antagningsförfarandet och de nya betygen innebar i praktiken en maktför-
skjutning från läroverken till folkskolan och det ledde också till en konflikt mellan dessa två 
lärargrupper. Även om intagningsnämnderna till största delen bestod av representanter från 
läroverken, kom de flesta eleverna in direkt på sina folkskolebetyg. Läroverkslärarna var emot 
förändringarna och varnade för lägre kunskapsnivåer och betygsinflation (Andersson 
1999:22). Folkskolelärarna å andra sidan var för förändringarna eftersom de tidigare hade 
upplevt att läroverkens intagningsprövningar i för stor utsträckning styrt undervisningen och 
skapat jäkt och oro i folkskolan (SOU 1938:29). 
 
Med Lgr 62 infördes sedan den svenska grundskolan och då byttes också den sjugradiga 
bokstavsskalan ut mot en relativ femgradig sifferskala. Fördelningen för riksklassen såg då ut 
enligt nedan. 
 
Tabell 4: Riksklassens betygsskala med sifferbetyg. (Andersson 1999:29ff) 
 
1 2 3 4 5 
7 % 24 % 38 % 24 % 7 % 
 

                                                 
34 Modersmål och räkning räknades tredubbelt medan resten av ämnena var lika mycket värda. 
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Fortfarande användes standardprov som ett hjälpmedel för betygsättningen. Detta 
normrelaterade betygssystem var ett exempel på summativ bedömning, det vill säga resultat 
summerades i slutet av arbetet och ledde då till ett visst betyg (Tholin 2006:20). I och med 
Lgr 62 fick alla stadier inom grundskolan normrelaterade betyg. Gymnasiet och 
yrkesutbildningen hade dock kvar sina absoluta betyg ytterligare några år. 
 
I gymnasieutredningen 1960 poängterades de relativa betygens jämförbarhet som det 
viktigaste skälet till att införa det normrelaterade systemet även på gymnasiet och i och med 
Lgy 70 fick så gymnasiet det femsiffriga relativa betygssystemet med centrala prov i vissa 
ämnen (Andersson 1999:30ff). Genom Lgy 70 blev även fackskolan och de olika 
yrkesutbildningarna en del av gymnasieskolan, då i form av tvååriga linjer. De befintliga 
gymnasieutbildningarna var redan treåriga och behörighetsgivande till högskolan (Korp 
2006:48). I och med denna reform blev slutbetyget från gymnasiet instrumentet för 
antagningen till högre studier. 
 
Genom Lgr 62, Lgr 69 och Lgy 70 reglerades skolverksamheten från grunden och Tholin 
(2006:72) hävdar att i och med dessa läroplaner fick formuleringsarenan35 sin starkaste 
ställning någonsin medan realiseringsarenan36 tappade mark. Korp (2006:49) påpekar just att 
dessa tre läroplaner ”hade mycket detaljerade anvisningar om hur undervisningen i olika 
program skulle organiseras, vad den skulle innehålla, och vilka undervisnings- och 
arbetsformer som skulle användas.” Centralproven var styrande på betygen genom att rektor 
ansvarade för att genomsnittsbetygen i varje ämne och program överensstämde med skolans 
provresultat (Ibid). 
 
Andersson (1999:33, 40ff) redogör för den kritik som växte fram mot det relativa betygs-
systemet. Kritiken handlade bland annat om att man konstaterade en samvariation mellan 
betyg och socialgrupp. Detta blev tydligast med de lägre betygen. Det uppstod också en del 
tekniska problem vad gällde referensgruppen. Det var inte lätt att finna en riksklass som 
kunde användas som referens till allt fler och dessutom mindre undervisningsklasser. Ett 
annat mer tekniskt problem gällde betygsglidningen. Den innebar att medelbetygen höjdes 
successivt för varje årskurs. Vidare kvarstod läroverkslärarnas tidiga kritik gällande 
kunskapsstandarden. Vad stod de relativa betygen egentligen för rent innehållsligt? Under den 
utbildningsteknologiska perioden handlade betygsättning snarare om hur betygen skulle sättas 
än vad som skulle betygsättas. Betygen visade helt enkelt inte vad eleverna kunde. 
 
Dessutom var det relativa betygssystemet svårt att informera om. Ett problem var att en del 
lärare använde fördelningskurvan direkt på sin klass, som en naturlag, istället för att använda 
den som referens att jämföra mot. Andersson (1999:45) kallar detta fenomen ”århundradets 
informationsmiss”. En annan aspekt som började uppmärksammas var att de relativa betygen 
byggde upp en konkurrensanda mellan eleverna. Detta sågs som problematiskt eftersom man 
från statens håll ville se mer av samarbete (SOU 1981:96, s 28, 82). Själva jämförandet elever 
emellan, att en elevs prestation var avhängig andra elevers resultat, kunde till och med ses 
som ”moraliskt stötande” (Tholin 2006:70). 
 
Redan under 1970-talet började den dominerande behavioristiska kunskapssynen, med ett 
kvantitativt, faktareproducerande perspektiv på inlärning, ifrågasättas. I Sverige bedrevs 
forskning om kunskap och lärande utifrån ett mer kvalitativt och förståelseorienterat 

                                                 
35 Den centrala makten som formulerar politiken. 
36 Skolor och lärare som ska genomföra den uppsatta politiken. 
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(konstruktivistiskt) perspektiv av INOM-gruppen37. När Selghed (2004:16) redogör för 
gruppens kunskapssyn menar han att de såg lärande som en process där vi når kunskap genom 
att våra egna uppfattningar om omvärlden förändras, genom att vi förstår hur saker hänger 
ihop. Denna kunskapssyn har vuxit sig allt starkare och har bidragit till utformningen av mål 
och kriterier i nuvarande system. 
 
Skolöverstyrelsen (SÖ) började också utreda betygsfrågan för att försöka hitta alternativ till 
de relativa betygen. Man inrättade MUT-projektet (Målbestämning och utvärdering) som 
under några år bland annat utredde olika typer av betyg. SÖ presenterade begreppet 
kursrelaterade betyg för gymnasiet där bara mittenbetyget preciserades och ämnesinnehållet 
angavs detaljerat. Senare ändrade man innebörden lite och angav att antalet betyg på varje 
nivå inte skulle styras av något annat än om eleverna uppnått kompetenskraven, på vissa sätt 
en föregångare till dagens målrelaterade system. Även i ÖGY-utredningen (Översyn av 
gymnasieskolan) från slutet av 1970-talet föreslogs en form av målrelaterade betyg i det som 
kallades det modulbaserade betygssystemet för gymnasiets praktiska linjer. Här betonades 
profilering och individualisering och systemet bar tydliga influenser från näringslivet 
(Andersson 1999:36ff). MUT-projektets förslag kritiserades emellertid hårt av lärarna på 
grund av de detaljerade målens starkt styrande effekt på undervisningen. Kritiken ledde till att 
hela projektet samt tankarna kring ett målrelaterat betygssystem lades på is (Tholin 2006:75). 
 
Mot bakgrund av kritiken mot det relativa normrelaterade betygssystemet föreslogs i 1976 års 
gymnasieutredning (SOU 1981:96, s 243) en övergång till kursrelaterade betyg eftersom man 
ansåg att det var ”både nödvändigt och önskvärt” att det skulle finnas ”krav på godkända 
studieprestationer” i gymnasieskolan. Utredningen konstaterade också att linjegymnasiet inte 
motverkade den sociala reproduktionen och att statusskillnaderna mellan två- och treåriga 
linjer kvarstod. 
 
I Lgr 80 ersattes de detaljerade innehållsanvisningarna från föregående läroplaner med över-
gripande mål (Tholin 2006:39). Betygssystemet reviderades igen och en förändring var att 
betyg nu bara skulle sättas i årskurs 8 och 9. Betygens relativa karaktär tonades också ned 
genom att man tog bort de givna procentsatserna för varje betygssteg. Istället uttalades att det 
normalt sett skulle ges ut fler tvåor och fyror än ettor och femmor. Betyg 3 är fortfarande 
medelbetyget och då för hela landet. Klassens medelbetyg behövde inte följa landets (Lgr 80, 
s 39). Detta modifierade relativa betygssystem kan ses som en kompromiss mellan två starka 
viljor, nämligen en önskan att ha kvar de relativa betygen (mest på grund av urvalsfunktionen) 
och en önskan att införa målrelaterade betyg (bland annat för att öka motivation och 
möjliggöra mera samarbete både mellan elever och mellan elever och samhälle) (Andersson 
1999:37ff). 
 
I slutet av 1980-talet ville den dåvarande regeringen inte bara ändra betygssystemet utan även 
hela styrsystemet för skolan. Trots massiva lärarprotester kommunaliserades den svenska 
skolan 1990 genom propositionerna 1989/90:41 och 1990/91:18. En av grundtankarna med 
den nya styrningsmodellen var att verksamhetsbeslut ska fattas så nära utövarna som möjligt 
vilket innebär ett ökat lokalt inflytande och en decentralisering (Korp 2006:54). Regeringens 
argument var enligt Korp (Ibid:55) för det första att med inflytande följer motivation och 
kreativitet i det dagliga arbetet. För det andra ansåg man att lärarna är bäst lämpade att planera 
och organisera undervisningen eftersom de bättre känner båda sina elever och lokalsamhället. 

                                                 
37  INOM står för Inlärning och Omvärldsuppfattning och gruppen bestod av F Marton, L-O Dahlgren, L 
Svensson & R Säljö som 1977 publicerade Inlärning och omvärldsuppfattning. En bok om den studerande 
människan. 
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Ett tredje argument var att det är på den lokala nivån man kan hitta mer kostnadseffektiva 
lösningar när alltfler elever (på grund av kravet på högskolebehörighet oavsett 
gymnasieprogram) behöver extra resurser. Det fjärde argumentet var att varje skolas 
organisation måste bli flexibel utifrån hur elever väljer och hur den lokala arbetsmarknaden 
förändras. Med andra ord förutsätts kommunerna och skolorna kunna lösa de ökande 
problemen utan några kostnadsökningar och utan att kvaliteten försämras. Den förutsätts 
snarare stiga. Korp (Ibid:52ff) ser här tydliga kopplingar mellan dessa argument och public 
choice-teorin38 och hon refererar till Englund som hävdar att socialdemokraterna i och med 
denna förändring lämnat den traditionella social-demokratiska tanken om ”en skola för alla” 
och att de istället anammat ett neoliberalt utbildningsperspektiv där valfrihet för individen och 
marknadsstyrning ses som metoder för att höja kvalitet samtidigt som man tror sig använda 
resurserna mer effektivt. Tholin (2006:90) menar också att mål- och resultatstyrning av 
offentlig verksamhet i stort var en västerländsk trend under 1980-talet.  
 
I och med målstyrningen ansåg Göran Persson, dåvarande skolminister, att det också krävdes 
en förändring av läroplaner och kursplaner i samma riktning. Persson skriver i propositionen 
Växa med kunskaper (Prop. 1990/91:85, kap 2.1) att utgångspunkten ska vara ”det livslånga 
lärandet och de enskilda människornas vilja att ständigt växa med kunskaper”. Detta utgör 
grunden dels för en demokratisk samhällsutveckling där individer vill ha större egenmakt och 
dels för landets välstånd samt konkurrenskraft. En översyn av betygssystemet blev också 
nödvändig så att mål och betyg samverkade. Persson tillsatte därför en parlamentarisk grupp 
som kallades Betygsberedningen (Dir 1990:62, s 3) vars uppgift var att föreslå ett nytt 
betygssystem för såväl grundskolan som gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det nya 
systemet skulle fokusera på vad eleverna faktiskt presterade samt att de skulle nå upp till en 
viss fastställd kompetensnivå, liknande de absoluta betygens miniminivåer. Det tillsattes 
också en läroplanskommitté som skulle arbeta parallellt med nya läroplaner och kursplaner 
där det formulerades mål att uppnå och mål att sträva mot för varje ämne alternativt kurs. 
 
Betygsberedningens arbete (SOU 1992:86, s 62ff) genomsyrades av en tanke om generella 
kunskapsnivåer och en kunskapsprogression39 och de menade att betygskriterier skulle skrivas 
på ett sådant sätt att det tydligt framgår vad som krävs för olika betygssteg i ett ämne samt 
vilken kvalité i ämneskunnande de olika stegen innebär. Med hjälp av dessa nationella 
kriterier skulle betygsättningen bli jämförbar men samtidigt skulle lokala betygskriterier 
utarbetas. Carlgren (2002:14) framhåller just att det i betygsutredningen fanns en enighet 
kring en kvalitativ kunskapsuppfattning. Under arbetets gång hade Betygsberedningen givit ut 
ett uppdrag till 30 lärare på tre olika nivåer i fem olika ämnen40 att pröva om det var möjligt 
att urskilja sex kvalitativt åtskilda betygssteg samt om det var möjligt att fastställa en 
godkändgräns i dessa ämnen (SOU 1992:59, s 48). Uppdraget kallades ”Läraruppdraget” och 
resultatet blev jakande. Lärarna upplevde att det skulle vara möjligt att formulera kriterier för 
sex olika nivåer, inklusive en rimlig betygsgräns för år 9 (Ibid:152). Ytterligare 120 lärare 
intervjuades och drygt 90 % av dem var positiva till förslaget (Ibid:28). 
 

                                                 
38 Public choice-teorin skapades av Buchanan, en amerikansk ekonom som fick Nobelpriset i ekonomi 1986. 
Buchanans grundantagande var att den offentliga sektorn på olika sätt fungerade för dåligt och att detta bäst 
kunde lösas genom att offentliga tjänster konkurrensutsattes så att medborgarna med hjälp av ’vouchers’ kunde 
välja bästa alternativ. På så vis skulle de väl fungerande verksamheterna gynnas medan de dåliga skulle 
rationaliseras bort och resultatet skulle bli högre kvalitet och en ökad kostnadseffektivitet (Korp 2006:27f). 
39 Enligt Betygsberedningen sker lärandet i en progression som i en del ämnen kan ses över tolv år, från 
grundläggande kunskaper till ett avancerat kunnande som erhålls först i gymnasiet (SOU 1992:86, s 61). 
40 I gruppen ingick två lärare från grundskolan, gymnasieskolan samt högskolan vardera i ämnena engelska, 
fysik, historia och musik. Dessutom ingick karaktärsämneslärare från naturbrukslinjen på gymnasiet. 
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Det slutliga förslaget från Betygsberedningen möttes av en hel del kritik från remiss-
instanserna, bland annat de båda lärarfacken. På vissa punkter var kritiken omfattande och en 
majoritet av remissinstanserna avvisade förslaget och krävde att det skulle utredas vidare. Till 
exempel ansåg man att förslaget var motsägelsefullt och svårgenomförbart i praktiken 
eftersom det var långt ifrån färdigt (Andersson 1999:46ff). Selghed (2004:66) redogör för den 
kritik som framfördes av Marton som ifrågasatte antagandet att en elevs kunskapsutveckling 
följer en generell ordning. Marton hävdade istället att varje individ har starkare och svagare 
sidor i varje ämne, vilket kräver mer av en helhetsbedömning i ämnet. 
 
I samband med att de nya läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 introducerades, färdigställdes också 
det nya betygssystemet, utifrån Socialdemokraternas förslag som skilde sig en del från de 
direktiv och förslag som den borgerliga regeringen tagit fram. Det uppdrogs åt ett antal yrkes-
verksamma lärare i Örebro att under ganska kort tid ta fram förslag på betygskriterier som 
efter en kort remissomgång och vissa justeringar lyftes in i det nya betygssystemet. Av 
betygsberedningens föreslagna sex betygssteg blev det tre på grundskolan från och med år 8; 
Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd, och fyra på gymnasiet; Icke godkänd, 
Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd. I Lpo 94 (s 16) förklaras hur betygen 
målrelateras: 
 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för respektive 
ämne. Som stöd för betygsättningen finns ämnesspecifika kriterier för de olika kvalitetsstegen. 

 
Samma system gäller för gymnasiet förutom att man i Lpf 94 skriver ’kurs’ istället för 
’ämne’. Huvudsyftet med betygen är att visa elevens måluppfyllelse. För grundskolan 
fastställde Skolverket betygskriterierna för betyget Väl godkänd i slutet av årskurs 9 i varje 
ämne. Kriterierna för Godkänd och Mycket väl godkänd fick varje skola själva formulera med 
hjälp av de centralt uppsatta målen (mål att uppnå). För gymnasieskolan gavs färdiga kriterier 
för både Godkänd och Väl godkänd i de olika kurserna av Skolverket. Det var bara nivån för 
Mycket väl godkänd som skulle fastställas lokalt. 
 
Uppgiften att ta fram mål och kriterier för terminsbetygen i grundskolans år 8 och 
höstterminen i år 9 lämnades helt till skolorna. Skolan, lärarlaget och eleverna skulle 
tillsammans tolka de nationella målen till lokala mål och kriterier. Trots att det vid tidigare 
diskussioner kring målrelaterade betyg framkommit att det är problematiskt att få till 
fungerande mål och kriterier sjösattes hela systemet utan att grundskolorna fick några 
riktlinjer för detta digra arbete. Den utlovade fortbildningen uteblev också i stor utsträckning 
och Skolverket vägrade svara på hur-frågorna (Tholin 2006:91ff). 
 
1998 tog Skolverket initiativ till en översyn av centrala kursplaner och betygskriterier. I 
översynen framkom att det fanns brister i lärares kunskap om det gällande betygssystemet 
samt att man på en del håll inte lyckats överföra de nationella kursplanernas mål till lokala 
undervisningsmål (Skolverket 2000). I samband med sin granskning 2000 konstaterade 
Skolverket vidare att lärarna inte i praktiken (tid och ledning) fått möjlighet att ta till sig det 
nya systemet (Skolverket 2000:17). Med anledning av granskningsresultatet reviderade så 
Skolverket under år 2000 kursplaner bland annat genom att ta bort de delar som på något sätt 
angav riktlinjer för metod eller innehåll. Kursplanerna i språk anpassades också till 
Europarådets språkliga ramverk och man införde en för grund- och gymnasieskolan 
sammanhängande språktrappa med sju steg. Vidare innehöll revisionen centrala 
betygskriterier för betyget Mycket väl godkänd både för slutbetygen i grundskolans år 9 och 
för kurserna i gymnasieskolan (Tholin 2006:96f). 
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En bit in på 2000-talet, fem till tio år efter att nuvarande målrelaterade system hade införts, 
började den socialdemokratiska regeringen att skissa på en ny gymnasiereform som skulle 
träda i kraft 2007, den så kallade GY07 som man i ett par år arbetade mycket med ute i 
landets skolor41. När den nya regeringen tillträde efter valet 2006 meddelade den nye 
skolministern Jan Björklund snabbt att hela GY07 blåstes av. Björklund ville se en mer 
genomgripande förändring av hela skolsystemet och beslutade i mars 2007, i U2007:A, att 
tillsätta en ny betygsberedning som skulle utreda en ny betygsskala. En utgångspunkt för 
betygsberedningen var att betygssystemet fortfarande ska vara mål- och kunskapsrelaterat. 
Avsikten är därför att på sikt även ta fram nya kursplaner och betygskriterier 
(www.regeringen.se).  
 
Betygsberedningen presenterade i våras (2008-02-07) sitt förslag till ny sexgradig 
betygsskala. Enligt förslaget återinförs bokstavsbetyg, men i skalan A-F, där A är det högsta 
betyget som motsvarar det översta skiktet av dagens MVG och F motsvarar dagens IG (på 
gymnasiet). Betygen A-E är alltså godkända betyg. Dessutom kan streckbetyg ges i de fall 
betygsunderlag saknas på grund av stor frånvaro. Betyg ska enligt förslaget sättas från och 
med höstterminen i år 6 i grundskolan och sedan varje termin. Om betyget F sätts på en elev i 
grundskolan ska detta kompletteras med ett skriftligt omdöme om elevens 
kunskapsutveckling. Syftet med den nya skalan är enligt betygsberedningen inte att ”höja 
ribban” (Ibid:3) utan att underlätta differentieringen inom nuvarande betygssystem. Vidare 
föreslår man att det ska finnas centrala, nationella betygskriterier för det lägsta, mellersta och 
högsta av de godkända betygsstegen. Det finns vidare en tanke om generella betygssteg och 
att dessa ”ska vara så fristående som möjligt från övriga delar av betygssystemet” (Ibid:2). 
 
 

                                                 
41  Reformen innehöll bland annat förändringar av betygen på så sätt att kursbetyg i kärnämnen skulle bytas ut 
mot ämnesbetyg. 
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      Bilaga 6 
 
Resultat av Black & Wiliams projekt avseende bedömning för lärande 
 
Resultatet av Black & Wiliams projekt delades upp i fyra delar: 1) klassrumsdialog, 2) feed-
back genom rättning, 3) kamrat- och självbedömning samt 4) formativ användning av 
summativa prov. 
 
När det gäller klassrumsdialogen upplevde lärare att deras roll förändrades från att vara 
informatörer till att leda en grupp aktiva elever i utforskningen och utvecklandet av idéer, där 
ansvaret för lärandeprocessen var gemensamt dem emellan. Lärare tvingades fokusera mer på 
att ställa frågor som inte syftade till att visa vad eleverna redan visste och vad de förstod utan 
som hjälpte dom att utveckla sina tankar, med Blacks (2006:14f) ord: ”the aim being to 
develop thoughtful improvement rather than to evoke expected answers”. Dessutom krävdes 
att lärarna också lyssnade aktivt och gav relevant respons för att hjälpa eleven att utvecklas 
vidare. 
 
Lärares respons på skriftliga arbeten gavs uteslutande som kommentarer med råd för 
förbättringar. På så vis blev uppföljningen av kommentarerna en del av lärandeprocessen. I 
takt med att både lärare och elever blev duktigare på att hantera denna bedömningsform 
skärptes också kvalitetskraven på själva utformningen av uppgifterna. Kamraters feedback, 
kamratbedömningen, visade sig å sin sida stimulera självbedömning. För elever tycks det vara 
lättare att förstå bedömningskriterierna för ett arbete om de även får undersöka andra elevers 
arbeten, inte bara sitt eget. Då sker utbytet elever emellan på deras eget naturliga språk. 
 
Lärarna fann vidare sätt att använda de summativa proven formativt, det vill säga för att 
främja lärandet, bland annat genom att eleverna i grupp rättade varandras prov och att 
eleverna själva fick ta fram egna provfrågor och besvara dessa som en förberedelse inför 
provet.  
 
Black & Wiliam poängterar i sitt projekt vikten av att det är lärarnas uppdrag att finna 
metoderna. Det handlar om deras professionella utveckling och då behöver lärarna bland 
annat ges tid till det. Lärare behöver få  
 

time, freedom and support from colleagues, in order to reflect critically upon and to develop their practice 
whilst also offering practical strategies and techniques about how to begin the process (Black & Wiliam 
2006:19). 

 
De använder metaforen ’den trojanska hästen’ om införandet av formativ bedömning i 
undervisningen. Det börjar som ett sätt att förbättra interaktionen mellan lärare och elever 
men denna förändring utlöser en rad andra förändringar som leder till ett ökat lärande, både 
hos elever och lärare (Black & Wiliam 2006b:99f). 
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Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
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