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Sammanfattning 
Undersökningens syfte är att kartlägga och beskriva några NO-lärares uppfattningar om vilka 

bedömningskriterier de använder vid betygssättning. Frågor som är relevanta för den här 

undersökningen är följande: 

1. Vilka bedömningsformer utgör underlag för NO-lärares betygssättning? 

2. Vilka kunskapskvaliteter bedömer och betygssätter NO-lärare? 

3. Hur använder NO-lärare nationella kursplaner och betygskriterier? 

Fem kvalitativa intervjuer genomfördes med NO-lärare. Intervjumaterialet analyserades med 

en fenomenografisk analysmetod. 

Resultatet i den första frågeställningen består av beskrivningskategorierna: Det 

naturvetenskapliga arbetssättet och Muntlig och skriftlig språkanvändning. 

Resultatet i den andra frågeställningen består av beskrivningskategorierna: Elevens förmåga 

att använda den naturvetenskapliga kunskapen i olika sammanhang, Elevens förmåga att 

använda det naturvetenskapliga språket, Elevens förmåga att utveckla sin naturvetenskapliga 

kunskap och Elevens beteende. 

Resultatet i den tredje frågeställningen består av beskrivningskategorierna: Som ett stöd för 

betygssättningen, Som ett diskussionsunderlag och Som ett sätt att förmedla målen till 

eleverna. 

 

Abstract 
The purpose of this research is to survey and describe some science teachers’ conceptions of 

which assessment criterion they use at the marking process. Questions which are relevant for 

this research are the following: 

1. Which assessment methods form the basis for science teachers’ marking process?  

2. Which knowledge qualities are assessed and marked by science teachers? 

3. How do science teachers use national curriculum and marking criterions? 

Five qualitative interviews of science teachers were performed. The interview material was 

analyzed by a phenomenographical analysis method.  

The result from the first problem consists of the descriptive categories: Science methodology 

and Oral and written use of language. 



Det är en het potatis! 

  

The result from the second problem consists of the descriptive categories: The students´ 

ability to use science knowledge in different contexts, The students´ ability to use science 

vocabulary, The students´ ability to develop science knowledge, and The students´ behaviour. 

The result from the third problem consists of the descriptive categories: As a support in the 

marking process, As a material for discussion, and As a way to communicate objects to 

students. 
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Inledning 

Problembakgrund 
 
Bedömnings- och betygssättningsfrågan är en fråga som har varit, är och kommer att vara 

aktuell i grundskolan. 1995 ersattes det relativa betygssystemet med det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet, delvis som en konsekvens av att skolan blivit mer mål- 

och resultatstyrd istället för regelstyrd. Höstterminen 1996 gavs betyg enligt det nya systemet 

för första gången till elever i skolår åtta. 1998 lämnade första kullen elever grundskolan med 

betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Förändringar och modifieringar 

av betygssystemet har gjorts sedan det började gälla. 

Som underlag för bedömning av elevers kunskaper och prestationer finns nu olika 

styrdokument på såväl nationell som lokal nivå. Håkan Andersson, universitetslektor i 

pedagogik vid Pedagogiska institutionen i Umeå, beskriver i inledningen till en antologi med 

artiklar kring bedömning och betygssättning tanken med styrdokumenten: 

På den nationella nivån skulle skollag, skolförordning, kursplaner, betygskriterier 
och nationella prov vara ett stöd för en likvärdig undervisning och bedömning. 
Genom skolplaner och lokala arbetsplaner skulle de nationella målen 
konkretiseras. 1 

Varje enskild skola ska således tolka de nationella kursplanerna och betygskriterierna samt 

konkretisera dessa i lokala arbetsplaner och betygskriterier. Studier2 visar på att det är en svår 

uppgift och att lärarna känner osäkerhet inför det nya betygssystemet och hur det ska tolkas. 

Under min studietid till lärare (som började 1997) har jag också uppmärksammat lärares 

diskussioner kring vad det är som ska bedömas och betygssättas. En del lärare har uttryckt sig 

i formuleringar som att ”man vet ganska snart var man har en elev”, när jag ställt frågor kring 

bedömning. En sådan formulering är enligt min tolkning av Ingrid Carlgren ett uttryck för 

lärarens tysta kunskap, vilken hon beskriver: 

Beteckningen `tyst´ beror på att en stor del av den erfarenhetsgrundande 
kunskapen oftast är oformulerad. Den är personlig och knuten till speciella 

                                                 
1 Andersson (2002) s. 7 
2 Se bl.a. Selghed (2004) & Tholin (2003) 
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omständigheter och situationer. Det går inte att läsa sig till sådan kunskap i 
böcker.3 

Helena Korp4 presenterar i sin skrift en översikt av forskningsläget. Hon skriver att det finns 

ett stort internationellt intresse för bedömningsforskning. Det vetenskapliga intresset i Norden 

och Sverige har däremot varit tämligen svalt. Därför finns ett stort behov av empiriska studier 

av svensk bedömningspraktik. I sitt slutord skriver Korp bland annat att vi behöver ökade 

kunskaper om: 

Vilka kvaliteter i elevernas lärande som lärarna fokuserar i bedömningen (både 
formativ och betygsgrundande), vilken typ av data som utgör underlag för lärares 
betygssättning och hur de tolkar dessa data i relation till betygskriterierna.5 

Det har nu förflutit några år sedan det nya betygssystemet infördes. Skolorna bör nu, enligt 

min mening, haft tid att tolka, formulera och konkretisera de nationella kursplanerna och 

betygskriterierna i sina lokala arbetsplaner och betygskriterier. Därför finner jag det intressant 

att söka ta reda på lärares uppfattningar kring vad det är de bedömer. Min undersökning syftar 

till att kartlägga och beskriva några NO-lärares uppfattningar om vilka bedömningskriterier de 

använder sig av vid betygssättning. Mitt intresse ligger i de naturorienterande ämnena (NO) i 

grundskolan, eftersom det är inom det området jag ska undervisa. I litteratur inom 

bedömningsområdet har jag funnit att författarna oftast relaterar till de ämnen som har 

nationella prov (matematik, engelska och svenska). Därför finner jag det mycket intressant att 

undersökningen gäller lärare som undervisar i NO. Min ambition är att få en djupare 

förståelse för dessa lärares tankar, för att använda den kunskapen i mitt kommande arbetsliv. 

Min förhoppning är också att skolor ska kunna använda den här undersökningen i den 

pågående debatten om bedömning, kriterier och betygssättning. 

  

 

                                                 
3 Skolverket (1998) 
4 Korp (2003) 
5 ibid. s. 148 
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Syfte och problemformulering 
 
Det övergripande syftet med undersökningen är att söka kartlägga och beskriva några NO-

lärares uppfattningar om vilka bedömningskriterier de använder vid betygssättning. 

 

Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet innebär att lärarna måste kunna formulera 

vad som är nödvändigt för eleverna att kunna i ett visst ämne, för att få ett visst betyg. Till sin 

hjälp vid betygssättning har lärare kursplaner och betygskriterier, som måste vara så klart 

utformade att det går att sätta betyg utifrån dem.6 Jag vill med min undersökning söka 

förståelse för vilka kriterier det är som lärare använder vid bedömning och betygssättning. 

 

Utifrån ovanstående bakgrund har jag formulerat följande frågeställning: 

Vilka bedömningskriterier använder lärare vid betygssättning inom de naturorienterande 

ämnena? 

 

Problemprecisering 
 
För att lättare kunna undersöka huvudfrågan (vilka bedömningskriterier lärare använder vid 

betygssättning inom de naturorienterande ämnena) samt uppfylla undersökningens syfte har 

jag delat in den i tre underfrågor: 

• Vilka bedömningsformer utgör underlag för NO-lärares betygssättning? 

• Vilka kunskapskvaliteter bedömer och betygssätter NO-lärare? 

• Hur använder NO-lärare nationella kursplaner och betygskriterier? 

 

Begreppsförklaring 
 
I min frågeställning använder jag tre begrepp: 

• Bedömning 

• Kriterier 

• Betygssättning 

                                                 
6 Davidsson, Sjögren & Werner (2004) s.s.82.ff. 
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För att läsaren ska få en förståelse för vad det är jag avser, när jag använder dessa begrepp, 

ger jag här nedan en förklaring. 

Bedömning 
 
Det finns olika sätt att beskriva begreppet bedömning beroende på vad man syftar på att 

använda bedömningen till. Helena Korp7 beskriver i sin bok två typer av bedömning, formativ 

och summativ. Termerna infördes redan 1967 av Michael Scriven och är numera allmänt 

vedertagna dock med flera andra betydelser än ursprungsbetydelsen. 

I den ursprungliga meningen refererar termerna till ”skillnaden mellan 
utvärderingar som syftar till att förbättra något (t ex ett program) och 
utvärderingar för alla andra syften (framförallt för att fatta beslut och dra 
slutsatser om det)”.8 

Den summativa bedömningen av elever är kopplad till någon form av betygssättning eller 

rangordning av elevers prestationer. Syftet med den summativa bedömningen är att generera 

en tillförlitlig bild av kvalitativa och kvantitativa aspekter av elevers lärande, som är relevanta 

i förhållande till undervisningsmålen, samt värdera och tillskriva dessa aspekter någon form 

av betyg eller omdöme. Vidare beskriver Korp skolans ansvarssyfte med den summativa 

bedömningen. Den svenska skolan har ett ansvar gentemot elever och föräldrar att ge eleven 

tillräcklig undervisning för att uppnå godkändnivån i ämnena svenska, matematik och 

engelska. Summativa bedömningar kan också användas för att granska olika skolors kvalité 

genom att göra nationella utvärderingar. Ett exempel är de nationella proven, vilka används 

för att säkerställa alla elevers likvärdiga utbildning, samt att den nationella läroplanen 

existerar. 

Formativ bedömning när det gäller bedömning på individnivå beskrivs i litteraturen enligt 

Korp som: 

• att diagnostisera problem och identifiera elevens behov av hjälp och stöd 
i lärandet 

• att inventera elevers förkunskaper/förförståelse för att kunna planera 
undervisningen 

                                                 
7 Korp (2003) 
8 Korps citering och översättning av Scrivens text Beyond Formative and Summative. (1991) 
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• att hjälpa elever att reflektera över sitt eget lärande och bli varse om sin 
progression och sina svårigheter och behov 

• att vägleda elever i utvecklingen av effektiva inlärnings- och 
tankestrategier 

• att definiera den aktuella disciplinens kunskap för eleverna, dvs. markera 
diskursens gränser och överföra kulturella begrepp och 
förståelsehorisonter 

• att motivera elever i skolarbetet.9 

 

Paul Black10, professor vid King´s College London, beskriver också summativ och formativ 

bedömning i sin bok. Black menar att det finns tre huvudsakliga syften med bedömning vilka 

är: 

• formativ, för att främja lärande, 

• summativ för överblick, förflyttning och certifiering (betygssättning), och 

• summativ för skolans kvalitetssäkring.11 

Den formativa bedömningen måste enligt Black vara integrerad med ämnet och pedagogiken 

och är central för god kvalité i undervisningen. Det är med hjälp av den formativa 

bedömningen som läraren formar sin undervisning efter den enskilde elevens behov. Black 

menar att formativ och summativ bedömning i skolan inte utgör två totalt skilda funktioner. 

De beskriver snarare två ändar av ett användningsområde. 

Black menar, liksom Korp, att den summativa bedömningen kan delas upp i olika nivåer och 

användas för olika syften. Till exempel för att läraren ska få en överblick över ett 

arbetsområde, när elever byter klass eller skola, eller när elever får anställning. 

Resultatet av den summativa bedömningen, avseende skolans kvalitetssäkring, anser Black 

ska vara relaterat till gemensamma kriterier och mått. Det ska vara sammankopplat med 

uttömmande och detaljerad information om skolors intagning och kontext för att vara rättvis 

och rättvisande. Resultatet ska även vara formulerat och utformat så att det kan visa skolors 

förbättring.  

 

                                                 
9 ibid. s. 81 
10 Black (1998) 
11 Min översättning och tolkning av ibid. s. 35 
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I min undersökning leder lärarens bedömningsresultat till ett betyg. Jag syftar således på den 

summativa bedömningen i min frågeställning. 

Kriterier 
 
Begreppet kriterier kan enligt Korp12 beskrivas som de krav som ställs på en prestation för att 

den exempelvis ska bedömas som godkänd. Egidius använder sig av ordet kriterium vilket 

han förklarar: 

...det med vars hjälp man kan avgöra om ett visst villkor är uppfyllt.13 

I min frågeställning använder jag begreppet bedömningskriterier. Jag avser då både de krav 

som ställs på en prestation (betygskriterierna) och Egidius beskrivning. Enligt min tolkning av 

Egidius innebär det i den här undersökningen, de bedömningsformer som utgör underlag för 

lärares betygssättning.  

 

Betygssättning 
 
Selghed ger en god beskrivning av det jag avser med begreppet betygssättning: 

Betygsättning innebär att läraren, vid en given tidpunkt, skall sammanfatta sina 
bedömningar av elevens kunskaper och kunnandet i de ämnen som ingår i 
kursplanen och uttrycka detta i ett av betygen godkänd, väl godkänd eller mycket 
väl godkänd, beroende på kvaliteten i kunskaperna och kunnandet hos eleven.14 

De ämnen som ingår i kursplanen för de naturorienterande ämnena är kemi, biologi och fysik. 

Författarens förförståelse 
 
Min förförståelse grundar sig på min sociala bakgrund, utbildning och erfarenhet. Som 

trebarnsmor, med ett barn i skolår sju och ett barn i skolår nio, har jag naturligtvis skaffat mig 

förförståelse kring bedömning och betygssättning. Min egen utbildning på grundskolan, 

gymnasiet, grundskollärarutbildning, samt litteraturstudier under arbetets gång har också gett 

mig förförståelse för forskningsfenomenet. 

                                                 
12 Korp (2003) 
13 Egidius (1994) 
14 Selghed (2004) s. 26-27. 
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Bakgrund 

Det svenska betygssystemet 
 

I det svenska betygssystemet styrs skolverksamheten av skollagen, läroplanerna och 

kursplanerna. Enligt Skolverket15 är en idé i den nya styrningen att detaljbestämmelser skall 

undvikas, samt att kommunernas och skolornas frihet ska vara så stor som möjligt.  

Bedömningen i vårt nuvarande mål- och kunskapsrelaterade betygssystem ska ske utifrån 

kursplanernas mål och kriterier. Detta skiljer sig från det föregående relativa betygssystemet 

där bedömningen var normrelaterad.  

 
Korp tar i sin avhandling upp begreppen norm- och kriterierelaterad bedömning.16 Hon 

beskriver normrelaterad bedömning som att elevens svar eller andra former av prestationer 

värderas i förhållande till andra elevers prestationer. I den kriterierelaterade bedömningen 

värderas eleven i förhållande till kriterier eller mål. Begreppet kriterierelaterad bedömning är 

ett mycket vitt begrepp. Korp använder sig bland annat av Pophams definition av 

kriterierelaterad bedömning där syftet beskrivs som att: 

möjliggöra tolkning av studerandes prestationer på prov i relation till en 
uppsättning väl definierade kompetenser.17  

Hon skriver samtidigt att det enligt Hambleton och Sireci18 är den vanligaste definitionen av 

begreppet. Kriterierelaterad bedömning görs bland annat för att kontrollera i vilken 

utsträckning, som elever har uppnått uppställda undervisningsmål och som grund för 

betygssättning. Normrelaterad bedömning syftar enligt Korp inte till att fastställa vad en elev 

kan, utan enbart till hur väl elevens prestationer hävdar sig i relation till kamraternas. 

Eftersom den syftar till differentiering och rangordning är den främst användbar för urval. 

Korp beskriver också hur norm- och kriterierelaterad bedömning skiljer sig åt avseende hur 

utfallet uppfattas. Om utfallet enligt den kriterierelaterade bedömningen skulle visa att alla 

                                                 
15 Skolverket (2004a) 
16 Korp (2003) 
17 ibid. s. 104 
18 Hambleton & Sireci (1997) 
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elever blir godkända skulle det uppfattas som ett mycket gott utfall. Men enligt normrelaterad 

bedömning är det inte önskvärt, då syftet är att rangordna och sprida. 

 

Carlgren19 skriver att man i tidningarna kan läsa om hur ett ökande antal elever inte blir 

godkända. Hon skriver att det i tidningarna förmedlas som nyheter, med en underton att det 

skulle vara ett tecken på en sjunkande standard i skolorna. Men Carlgren menar att det som är 

nytt är att tidningarna har börjat skriva om andelen icke godkända elever, samt att de jämför 

olika skolor avseende betyg. Det relativa betygssystemet förväntades producera en viss 

procent 1-or, 2-or osv. därför skrevs det inte om andelen icke godkända elever, eller gjordes 

jämförelser mellan olika skolor avseende betyg. Eftersom det nya betygssystemet är ett 

kunskapsrelaterat system menar Carlgren att det inte är förknippat med några sådana 

förväntningar. Däremot har det blivit förknippat med ett krav att alla elever i grundskolan ska 

bli godkända. Det nya betygssystemet har enligt Carlgren gjort det möjligt att mäta skolors 

resultat, vilket inte det relativa gjorde på grund av dess konstruktion. 

 

Betyg 
 
Carlgren20 skriver att det vi kallar betyg är olika saker i olika betygssystem.  

Ett betygssystem är inte bara en ´teknisk´ konstruktion utan är inbyggt i sociala 
system och nätverk och förbundet med ett visst sätt att tänka om betyg, kunskap, 
människor etc. Betygen griper in i olika sociala system och fyller olika 
funktioner. Det bidrar till att (rang)ordna människor för olika levnadsbanor. På så 
vis kan man säga att betyg och betygssystem är kraftfulla socio-tekniker med 
konsekvenser på många nivåer.21 

 

I kursplanerna22 och Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94)23 anges två typer av mål, mål att sträva mot och mål att uppnå. Enligt 

kursplanen uttrycker mål att sträva mot den inriktning undervisningen ska ha när det gäller att 

utveckla elevernas kunskaper. 

                                                 
19 Carlgren (2002) 
20 ibid. s. 13 
21 ibid. s. 15 
22 Skolverket (2000a) 
23 Utbildningsdepartementet (1998) 



Det är en het potatis! 

9  

De tydliggör därmed de kunskapskvaliteter som är väsentliga i ämnet. Dessa mål 
utgör främsta underlaget för planeringen av undervisningen och sätter inte någon 
gräns för elevens kunskapsutveckling.24 

Mål att uppnå anger vad eleverna minst ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Betyg 

ska sättas höst- och vårterminen i skolår åtta och nio. Enligt Lpo 9425 uttrycker betyget i vad 

mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen. Som stöd för 

betygssättningen finns ämnesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg. Dessa betygskriterier 

anges i anslutning till respektive kursplan. Enligt kursplanen ska en elev för att bli godkänd i 

ett ämne ha uppnått de kunskaper som motsvarar mål att uppnå i kursplanen.  

När betyg sätts innan ett ämne eller ett ämnesblock avslutats, skall de kunskaper 
bedömas som eleven inhämtat i ämnet eller ämnesblocket fram till och med den 
aktuella terminen. Denna bedömning sker utifrån mål som bestäms lokalt med 
hänsyn tagen till de mål eleven skall ha nått då ämnet avslutas.26 

Betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd finns specificerade i de nationella 

betygskriterierna. De nationella betygskriterierna är bindande föreskrifter för betygssättningen 

i slutet av skolår nio och har på regeringens uppdrag fastställts av Skolverket. 

Även för de högre betygen gäller att bedömningen skall ske utifrån kriterier som 
bestäms lokalt när de görs vid tidpunkter då ämnet eller ämnesblocket inte 
avslutats.27 

Davidsson28 m.fl. skriver att ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem innebär att betyget 

ska relateras till innehållet i elevens kunskaper på en viss kunskapsnivå. Varje betygssteg 

svarar mot en bestämd och en angiven kunskapsnivå. Enligt Davidsson skulle det innebära 

fördelar för eleverna, eftersom de har möjlighet att få veta vad som fordras för att få ett visst 

betyg. 

 

                                                 
24 Skolverket (2000a) s. 5 
25 Utbildningsdepartementet (1998) s. 18 
26 Skolverket (2000a) s. 6 
27 ibid. s. 6 
28 Davidsson. m.fl. (2004) 
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Lärarrollen 
 
Enligt styrdokumenten är det läraren som har ansvaret att sätta betyg i det svenska 

betygssystemet. Detta skiljer sig från de flesta andra länder där lärarens ansvar endast utgör 

den formativa bedömningen.29 Den summativa bedömningen när det gäller slutbetyg görs i 

många andra länder av externa examinatorer och/eller med hjälp av examensprov. 

 

Utfärdande av betyg och betygssättning utgör, i vart fall när det gäller slutbetyg, 

myndighetsutövning gentemot eleven.  

Läraren gör vid betygsättningen en värdering av elevens studieresultat, en 
värdering som har stor betydelse för elevens möjligheter att komma in på andra 
utbildningar och för att få ett arbete. Slutbetyget har med andra ord 
rättsverkningar för eleven och det finns ytterst begränsade möjligheter att ändra 
på ett slutbetyg. Det är därför viktigt att bestämmelserna om bedömning och 
betyg tillämpas på ett likvärdigt och rättssäkert sätt.30 

Black31 menar att för att en summativ bedömning ska vara användbar i jämförande syfte 

måste lärare arbeta med gemensamma kriterier. Har man inte gemensamma kriterier så 

kommer bedömningsresultatet att bli olika beroende på vad läraren bedömer. Black ger som 

exempel en elevrapport, där lärare kan ge olika betyg beroende på vad de prioriterar i 

bedömningen. Den ena läraren kanske prioriterar innehåll och vetenskapligt tänkande medan 

den andra läraren prioriterar struktur och uttrycksfullhet. Men även om lärare är överens om 

vilka kriterier som ska användas vid bedömning är det inte säkert att bedömningsresultatet blir 

lika i fråga om vilket betyg som ges. Detta beroende på att lärare kan ha olika åsikter om vad 

ett betyg är värt. Därför menar Black att man också måste ha gemensamma betygsramar. 

 

Enligt skollagen32 (1 kap.2§) ska utbildningen vara likvärdig varhelst den anordnas i landet. I 

en av Skolverkets33 skrifter om betyg och bedömning står att likvärdigheten är styrsystemets 

svåraste fråga. Eftersom kunskaperna formuleras som kunskapskvaliteter, vilka utvecklas 

genom studier inom olika kunskapsområden och med olika urval av stoff, blir bedömningen 

                                                 
29 Se bl.a. Black (1998) & Korp (2003) 
30 Skolverket (2004a) s. 3 
31 Black (1998) s. 28 
32 Skollagen (1985:1100) 
33 Skolverket (2004b) s. §7 



Det är en het potatis! 

11  

betydligt svårare än om kraven uttrycks i form av mycket preciserade kunskaper. 

Konsekvensen blir ett mer krävande system för bedömning både av den enskilde eleven och 

för likvärdigheten mellan skolor. Nationella styrdokument och en lokal, professionell tolkning 

av dessa ska borga för en effektiv, stimulerande och likvärdig utbildning. Skolverket34 har 

utformat allmänna råd till stöd för det lokala arbetet vilka syftar till att påverka utvecklingen i 

en viss riktning och att främja en enhetlig rättstillämpning. Här följer några punkter som är 

relevanta för min undersökning: 

Nationella kursplaner bör tolkas och utvecklas lokalt på ett sådant sätt att det 
klargörs vad undervisningen ska innehålla och hur den ska utformas för att leda 
mot de nationellt fastställda målen. 

Nationella betygskriterier bör tolkas och utvecklas lokalt på ett sådant sätt att det 
klargörs vilka kunskaper eleven ska ha utvecklat för att få ett visst betyg utifrån 
de nationella betygskriterierna. 

Det lokala arbetet för att tydliggöra och konkretisera de nationella målen och 
betygskriterierna har olika syften. Det utgör underlag för planeringen av 
undervisningen, det ligger till grund för information, diskussion och samråd med 
elever och föräldrar och för bedömningen av elevens kunskaper. 

De lokala tolkningarna av betygskriterierna bör jämföras med tolkningar som 
görs av andra lärare och analyseras utifrån bl.a. resultaten på nationella prov. De 
lokala tolkningarna tillsammans med de nationella betygskriterierna ligger till 
grund för information till eleverna om vilka kunskaper de ska ha utvecklat för att 
erhålla ett visst betyg. 

Det är viktigt att det förs diskussioner om de lokala tolkningarna av kursplaner 
och betygskriterier mellan lärare i olika program, årskurser och skolor, både för 
att inspirera och lära av varandra och för att skapa likvärdiga förutsättningar för 
undervisningen och bedömningen av elever i skolan och i olika skolor. Rektorn 
ansvarar för att sådana diskussioner kommer till stånd.35 

 

Betygssystemet innebär således att det är mycket viktigt för den enskilde läraren att kunna 

analysera kursplaner och betygskriterier, för att kunna använda dessa dokument som ett stöd 

vid bedömning och betygssättning av elever. I ämnena svenska, matematik och engelska kan 

lärare finna stöd för sin betygssättning genom de nationella proven. Lärare som undervisar i 

de naturorienterande ämnena har inte detta stöd då det inte förekommer nationella prov i 

dessa ämnen. 

 

                                                 
34 SKOLFS (2004:23) 
35 Skolverket (2004b) s. 12 
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Vad ska läraren bedöma? 
 

Korp36 skriver att konventionella prov troligen är den vanligaste formen att utvärdera kunskap 

i de teoretiska skolämnena. Med konventionella prov avses enligt Korp ett papper med ett 

antal skriftliga frågor, som ska besvaras individuellt, på en viss tid och under övervakning. 

Frågorna är av reproducerande karaktär och kan besvaras antingen rätt eller fel. Alternativa 

prov består enligt Korp av praktiska uppgifter, där eleven får demonstrera sin kunskap i 

handling, eller genom någon produkt som är resultatet av deras handlingar. Svarsutrymmet 

definieras inte i förväg, utan sätten att lösa uppgifterna kan varieras i det oändliga om de ger 

ett tillfredsställande resultat. 

 

Håkan Andersson37 menar att det av styrdokumenten framgår att skolan ska utveckla den 

sociala kompetensen. Däremot ska den sociala kompetensen inte utgöra underlag för 

betygssättning, utan enbart den kunskapsmässiga utvecklingen. Skolverket38 anger också att 

den sociala kompetensen inte ska betygssättas. Här menar man att det av skrivningarna i 

läroplanen framgår att betyg endast ska gälla kunskaper i ämnet. Närvaro, flit, ambition, 

läxläsning, lektionsarbete m.m. ska inte i sig vara grund för betygssättningen, såvida det inte 

är en direkt förutsättning för att målen ska kunna nås. Som exempel ger man 

laborationsarbete. Enligt skolverkets föreskrifter39 kan läraren bortse från enstaka kriterier om 

särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl definieras som funktionshinder eller andra liknande 

personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur. I samråd med berörda parter är det den 

betygssättande läraren som avgör om en elev har en funktionsnedsättning som gör det 

omöjligt för en elev att nå vissa mål. Läraren bör grunda sin bedömning på varierande 

bedömningsformer och vid flera bedömningstillfällen, eftersom det enligt Lpo 9440 framgår 

att läraren skall göra en allsidig bedömning. 

  

Anders Jönsson41 har gjort en kursplaneanalys av ett naturvetenskapligt arbetssätt. Hans syfte 

var att utarbeta ett konkret instrument för bedömning av ett naturvetenskapligt arbetssätt i 

                                                 
36 Korp (2003) s. 94 
37 Andersson (1999) 
38 Skolverket (2001) s. 5 
39 SKOLFS (2000:141) 
40 Utbildningsdepartementet (1998) s. 18 
41 Jönsson (2004) 
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grundskolan. Jönsson jämför styrdokumenten för de naturorienterande ämnena med Harlens42 

undersökning, vilken behandlar förutsättningarna för att bedöma naturvetenskapligt arbetssätt. 

Jönssons kursplaneanalys av Skolverkets43 formuleringar kring naturvetenskapligt arbetssätt 

visade att arbetssättet innefattas av följande aspekter; 

Skapa frågeställningar och hypoteser 

Planera en undersökning 

Beskriva och förklara ett förlopp 

Redovisa iakttagelser, slutsatser och kunskaper 

Utvärdera.44 

Jönssons analysering och tolkning av betygsnivåerna visade att de kräver delvis olika 

färdigheter och kunskaper, samt olika grad av autonomi från elevens sida. Betygsnivåerna 

visade också på skillnader i vilka kunskapskvaliteter som krävdes för de olika nivåerna. Jag 

använder mig här av Jönssons analys för att exemplifiera vad det är NO-lärare ska bedöma i 

de olika betygsnivåerna.  

 

För att bli godkänd ska eleven kunna utföra en viss procedur i en given situation, 
där han/hon förmår slutföra uppgiften Eleven förväntas inte handla självständigt, 
utan kan ha stöd av instruktioner, lärare eller kamrater under hela processen. 
Han/hon ska emellertid beredas möjlighet att med egna ögon studera hur 
experiment utformas och analyseras. Vidare ska eleven kunna beskriva vad 
han/hon observerat samt vilka slutsatser han/hon dragit (utan några egentliga krav 
på att slutsatserna ska vara teoretiskt underbyggda eller ”korrekta”)45 

 

För att uppnå betyget Väl godkänd krävs ett mer aktivt deltagande jämfört med 
Godkänd. Eleven måste vara delaktig och bidra vid urskiljandet av 
frågeställningar, planering och utvärdering i anslutning till en undersökning. 
Dessa aktiviteter kan vara mer mödosamma än att förstå och tillämpa kunskaper, 
eftersom de många gånger kräver mer arbete och djupare förkunskaper. Vidare 
ska eleven kunna utföra en undersökning från början till slut, samt kunna förklara 
resultatet utifrån orsak och verkan.46 

 

                                                 
42 Harlen (1999) 
43 Skolverket (2000b) 
44 Jönsson ( 2004) s. 3 
45 Jönsson (2004), s. 5 
46 ibid. s. 6 
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Sammantaget innebär de krav som ställs på eleven för Mycket väl godkänd en 
mycket högre grad av självständighet och stora möjligheter att tillämpa sina 
kunskaper. Eleven ska på egen hand kunna formulera frågeställningar och 
hypoteser, men också gå vidare och planera ett försök för att undersöka dessa. 
Han/hon ska kunna utföra en undersökning från början till slut, för att sedan 
utvärdera resultatens rimlighet och pålitlighet. Eleven ska dessutom kunna 
utvärdera slutsatsernas rimlighet, samt kunna dokumentera undersökningen i en 
laborationsrapport.47 

 

Steve Wretman48 tar i sin artikel bland annat upp frågan hur man mäter förmågan och 

resultatet av att argumentera, bearbeta, bedöma, beskriva, dra slutsatser eller finna samband. 

Wretman menar att den kunskap som skolan ska hjälpa eleverna att utveckla inte är mätbar, 

men den är möjlig att bedöma. Han menar att alla bedömningar är jämförelser med liknande 

elevalster man tidigare har mött som lärare. Enligt Wretman leder det till att bedömningen blir 

subjektiv när den gäller komplexa intellektuella kompetenser. För att en subjektivt grundad 

utvärdering eller bedömning ska fungera måste de kriterier som används vara kända, tolkade 

och förstådda av både lärare och elever.  

 

Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemets kunskapssyn 
 
I ett särtryck till läroplanskommitténs huvudbetänkande49 ger Ingrid Carlgren en beskrivning 

av kunskapssynen som ligger till grund för betygssystemet. Hon skriver att det är viktigt att 

vidga kunskapsbegreppet när man försöker ge det en innebörd. Carlgren menar att 

kunskapsbegreppet inte endast ska innefatta kognitiva, generella och formella kunskaper som 

man kan läsa sig till i böcker.  

Kunskapen 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. Kunskapen fyller en funktion, löser ett problem eller underlättar en 
verksamhet.50 

I särtrycket fastslås också vad kunskap inte är: 

                                                 
47 ibid. s. 7 
48 Wretman (2004) s. 7 
49 SOU (1992:94) 
50 Skolverket (1998) s. 29 
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Kunskap är inte en avbildning av världen, utan ett sätt att göra världen 
begriplig.51 

Vidare skriver Carlgren att kunskap inte bara är kognitiv, utan också sinnlig och praktisk. 

Varje individs kunskap är bara till en del synlig och formulerad. En stor del av individers 

kunskaper är tysta och finns som underförstådd bakgrundskunskap. Carlgren menar att den 

tysta kunskapen är oundgänglig exempelvis när man ska lösa problem eller göra 

bedömningar. Hon ger en beskrivning av olika kunskapsformer: fakta, färdighet, förståelse 

och förtrogenhet. Carlgren beskriver sammanfattningsvis de fyra kunskapsformerna som: 

Fakta är kunskap som information. 

Förståelse är kunskap som meningsskapande. 

Färdigheter är kunskap som utförande. 

Förtrogenhet är kunskap som omdöme.52 

Syftet att skilja ut olika former anges vara att man vill visa på mångfalden när det gäller hur 

kunskaper kommer till uttryck samt förhindra ensidiga reduktioner av kunskapsfenomenet. 

 

I en senare utkommen skrift skriver Carlgren53 att de olika kunskapsformerna ibland har 

tolkats som att de utgör en hierarki och att kvalitetsbedömningen har knutits till 

kunskapsformerna. Hon framhåller att det inte var läroplanskommitténs syfte. Avsikten var att 

visa olika aspekter av vad det är att kunna något. Carlgren ger som exempel att det inte går att 

vare sig lära sig sy i en knapp eller läsa en text utan att samtliga kunskapsformer finns med. 

Syftet med kunskapskvaliteter är enligt Carlgren: 

att kunna beskriva innebörden i det eleverna skall lära sig på ett sätt som svarar 
mot mål att sträva mot i ämnet och som gör det möjligt att bedöma samma 
kunskapskvaliteter oavsett vilket konkret innehåll man lokalt har valt att arbeta 
med.54 

 

                                                 
51 ibid. s. 26 
52 ibid. s. 47 
53 Carlgren (2002) s. 21 
54 ibid. s. 22 
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Korp55 menar att den nya kunskapssynen har inneburit en teoretisk omorientering för 

bedömningsforskningen. Den kognitiva psykologin och senare också sociokulturella teorier 

har till stora delar konkurrerat ut behaviorismen som inlärningsteoretisk grund. Korp menar 

att bedömningsuppgiften har vidgats från att främst summativt konstatera resultatet till att bli 

ett medel att hjälpa elever att förbättra sina inlärningsstrategier. Bedömningen fokuserar 

därför såväl lärprocessen som resultatet. Om bedömningar ses som en integrerad del i 

undervisningen, kan de inte bara mäta och konstatera resultat, utan måste också stimulera 

elever i det lärande som avses. 

 

Undersökningar och forskning 
 
Jag har funnit det svårt att hitta relevant internationell forskning eftersom betygssystemen är 

så olika i olika länder. I de flesta länder innefattar lärarens bedömningsansvar endast den 

formativa bedömningen, vilket jag beskrev tidigare i uppsatsen. Den nationella forskningen 

och undersökningar inom mitt problemområde är också mycket begränsad, vilket också 

Korp56 påpekar. Jag har här valt att presentera den nationella undersökning och forskning som 

till viss del berör min undersökning. 

 

I början av år 2000 genomförde kvalitetsgranskningsnämnden vid Statens skolverk en 

kvalitetsgranskning av 20 kommuner.57 Föremål för granskningen var en likvärdig och rättvis 

betygssättning. Uppdraget från regeringen var att beskriva, bedöma och värdera hur 

skolhuvudmannen och skolan arbetade med de instrument som huvudmannen förfogade över 

för att kvalitetssäkra betygssättningen. Med tanke på att betygssättningen är en form av 

myndighetsutövning, med enskilda lärare som beslutande och där skolan och huvudmannen 

som helhet har betydande ansvar, framhölls kvalitetssäkringen betydelse.  

 I granskningsresultatet framkom att betydande brister förelåg beträffande en rättvis och 

likvärdig betygssättning. Det visade sig att såväl stat som kommun hade: 

                                                 
55 Korp (2003) s. 11 
56 ibid. 
57 Skolverket (2000b) 
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underskattat komplexiteten i det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet och 
den tid och kraft som var- och är- nödvändig för att genomföra det.58 

Granskningsgruppen ansåg att en del av förklaringen till att betygssättningen inte hade 

framstått som rättvis i granskningen var att lärarna hade saknat reella förutsättningar för att i 

grunden sätta sig in i och skapa förståelse för systemet. 

 

Jörgen Tholin59 har gjort en undersökning om hur grundskolor har formulerat sina lokala 

betygskriterier. Tholin har studerat hur 93 svenska grundskolor, i ämnena engelska, kemi och 

idrott och hälsa, hade formulerat sina lokala mål för skolår åtta. Dessa betygskriterier skulle 

av lärarna själva ha arbetats fram inför första betygsättningstillfället hösten 1996. Tholins 

resultat visade att de lokala betygskriteriernas utseende och innehåll varierade i hög grad 

mellan de skolor som ingick i undersökningen. Trots att undersökningen gjordes efter det att 

betygsättningen skett hösten 1996, visade resultatet att det i ungefär 15 % av de undersökta 

skolorna inte fanns lokala betygskriterier för skolår åtta i ett eller två av de tre ämnen som 

studerades. 

 

Viveca Lindberg60 har på uppdrag av Skolverket genomfört en studie som syftade till att 

utreda på vilka olika sätt lärare inom grundskolans högstadium och gymnasieskolan 

uppfattade att införandet av godkändgränsen påverkade deras arbete. Studien syftade också 

till att utreda vilka elever lärarna uppfattade i något avseende som ”drabbade” av att 

godkändgränsen införts. Studien genomfördes för grundskolans del under slutet av 1997 och 

fram till maj 1998. 16 lärare från fyra skolor intervjuades. Lärarna undervisade i skolämnena 

svenska, engelska och matematik. Resultatet visar i ett helhetsperspektiv att: 

godkändgränsen, i samspel med andra delar av reformen, inneburit att så många 
faktorer påverkats att man kan säga att läraruppdraget har förändrats.61 

Lindberg menar att före reformen fokuserades läraruppdraget på lärarens undervisning, men 

efter reformen fokuserades läraruppdraget på elevens lärande. Kommunikationen mellan såväl 

lärare, som elev lärare, samt lärare och föräldrar, påstods ha förändrats i grundskolan på grund 

                                                 
58 ibid. s. 167 
59 Tholin (2003) 
60 Lindberg (2002) 
61 ibid. s. 40 
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av betygsreformen. Kommunikationen lärare emellan hade enligt Linbergs studie både ökat 

och fått ett förändrat innehåll. Framförallt talade man mer om betyg och kunskap än tidigare. 

När det gällde gränsdragningen för godkändnivån uppgav flera lärare att deras motto var  

hellre fria än fälla.62  

 

Bengt Selghed63 har skrivit en doktorsavhandling vilken avser lärares sätt att erfara 

betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen. Syftet med studien har varit att 

beskriva behöriga lärares sätt att erfara det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt 

vad lärare säger att det får för konsekvenser för deras uppgift att betygsätta elever. Selghed 

intervjuade 30 lärare från fyra olika kommuner fördelade på 10 skolenheter. Lärarna 

undervisade i ämnena svenska, matematik och engelska. Intervjuerna genomfördes april 2000 

till juni 2000. Selghed har i sin studie använt sig av tre frågeställningar vilka var: 

1. Vilka olika sätt att erfara det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
kan urskiljas i lärarutsagor? 

2. Vad uttrycker lärare att det får för konsekvenser för deras lärararbete? 

3. Vilka aspekter säger sig lärare urskilja vid betygsättningen av elevens 
prestationer?64 

Den tredje frågeställningen anser jag är relevant för min undersökning, därför presenterar jag 

Selgheds resultat av den frågeställningen. Eftersom Selghed använde sig av en 

fenomenografisk analys består resultatet av kategorier. De aspekter lärare sa sig urskilja vid 

betygsättningen av elevens prestationer var i Selgheds studie A. Elevens kunskaper och 

färdigheter B. Elevens sätt att agera i skolarbetet C. Eleven som person D. 

Skolorganisatoriska aspekter E. Externa krav och förväntningar F. Lärares personliga 

läggning.65 Kategori A var den enda kategorin som överensstämde med de officiella 

anvisningarna för vad som ska ingå i betyget. Selgheds sammanfattning av hela studien visar 

att betygssystemet fungerade otillfredsställande fem år efter införandet. Lärare hade enligt 

Selghed inte erbjudits tillräckliga möjligheter att skapa sig en förståelse av antaganden och 
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principer som systemet vilar på. Lärare hade inte heller fått tillräcklig möjlighet att skapa sig 

en förståelse för statsmaktens intentioner med betygssystemet. 

Metod 

Val av forskningsansats 
 
Syftet med undersökningen var att söka kartlägga och beskriva några NO-lärares 

uppfattningar om vilka bedömningskriterier de använder sig av vid betygssättning, utifrån 

deras egna beskrivningar, tankar och funderingar. Jag har därför valt att göra en kvalitativ 

undersökning med en fenomenografisk forskningsansats. 

 

Inom den kvalitativa forskningen finns flera inriktningar; etnografi, hermeneutik, 

fenomenologi och fenomenografi.66 Syftet med den fenomenografiska inriktningen är att 

beskriva, analysera, tolka och söka förstå människors uppfattningar. Eftersom syftet med min 

undersökning var att beskriva uppfattningar om det fenomen jag undersökte, samt att jag 

sökte få en djupare förståelse för lärares uppfattningar, ansåg jag att den fenomenografiska 

inriktningen var en lämplig inriktning för min undersökning. 

 
Fenomenografin intresserar sig för hur människor uppfattar verkligheten till skillnad från att 

studera hur verkligheten faktiskt är. Ference Marton67 beskriver denna skillnad som ett första 

och ett andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv handlar om fakta, vad som 

kan observeras utifrån. Andra ordningens perspektiv handlar om hur någon upplever 

någonting. Jag avsåg att fokusera på andra ordningens perspektiv. Min avsikt var inte att 

utröna om lärare gör rätt eller fel, utan att söka förståelse för deras uppfattningar utifrån deras 

perspektiv. 

  

Datainsamlingsmetod 
 
Eftersom upplevelser och känslor inte kan mätas, ansåg jag det vara mest relevant att använda 

en datainsamlingsmetod, som på bästa sätt kunde utröna vilka uppfattningar NO-lärare har om 

vilka bedömningskriterier de använder sig av vid betygssättning. Jag valde att genomföra 
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halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Enligt Svedner och Johansson68 är syftet med den 

kvalitativa intervjun att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt, om det 

intervjun behandlar. Kvale69 menar att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att 

erhålla beskrivningar från den intervjuades livsvärld, i avsikt att tolka de beskrivna 

fenomenens mening. Då jag sökte tolka och förstå lärarnas uppfattningar utifrån deras 

beskrivningar ansåg jag att det var en lämplig metod. 

 

Analysmetod 
 
Jag har valt en fenomenografisk analysmetod. Fenomenografin använder ofta intervjun som 

bas för att analysera och beskriva människors uppfattningar av fenomen i omvärlden, vilket 

jag också har gjort. Den fenomenografiska analysen syftar till att upptäcka variationer i 

uppfattningar av fenomenet. Som resultat sammanfattas denna variation i kvalitativt skilda 

beskrivningskategorier av fenomenet i fråga.70 Min avsikt var att beskriva variationen i 

lärarnas sätt att uppfatta vilka bedömningskriterier de använder vid betygssättning. Genom att 

uppmärksamma skillnader och likheter i uttalanden som gjordes i intervjusituationen, 

resulterade dessa uttalanden i beskrivningskategorier vilka skapades av mig genom min 

analys och tolkning av intervjuerna.  

Urval 
 
Vid urvalet av informanter beaktade jag vissa variabler som jag ansåg vara av vikt. Jag ville 

intervjua NO-lärare som undervisade i år sju till nio. Lärarna skulle ha satt betyg minst en 

gång och vara positivt inställda till att bli intervjuade. Detta beroende på att de skulle ha 

någon kunskap och erfarenhet om det fenomen jag efterfrågade, samt vara villiga att samtala 

om det. 

 

Beskrivning av skolor och lärare 
 
Här följer en beskrivning av de skolor och lärare som deltagit i min undersökning. 

                                                 
68 Johansson & Svedner (2001) 
69 Kvale (1997) 
70 Alexandersson (1994) 



Det är en het potatis! 

21  

 
Skola A är belägen i en mindre ort i södra Sverige. Skolverksamhet bedrivs här i skolår f-9. 

Mina informanter L1, L2, L3 och L4 är verksamma på skolan. 

 

Läraren som jag valde att benämna L1 är utbildad Ma/NO- lärare i skolår 4-9. Hon tog sin 

examen 2001 och har varit yrkesverksam i två år. L1 undervisar i matematik, men har tidigare 

också undervisat i biologi och kemi. 

 

Läraren som jag benämner L2 är utbildad ämneslärare i matematik och kemi. Han tog sin 

examen 1977 och utbildade sig efteråt även i fysik. L2 har varit yrkesverksam i 27 år och 

undervisar i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik. 

 

Läraren som jag har valt att benämna L3 är utbildad maskiningenjör. Han har varit 

yrkesverksam på skolan i 27 år. L3 undervisar i teknik och fysik. 

 

Läraren som jag benämner L4 är utbildad ämneslärare i kemi, biologi och matematik. Hon tog 

sin examen 1986 och har varit yrkesverksam sedan hon tog sin examen. L4 undervisar i 

matematik, biologi och kemi. 

 

Skola B är belägen i en större stad i södra Sverige och bedriver verksamhet i skolår 7-9. Där 

arbetar min informant L5. 

 

Läraren som jag har valt att benämna L5 är utbildad Ma/NO - lärare i skolår 4-9. Han tog sin 

examen 2003. L5 har varit yrkesverksam sedan vårterminen 2004 och undervisar i matematik, 

biologi, kemi, fysik och teknik. 
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Genomförande 

Pilotintervju 
 
Min avsikt var att den första intervjun skulle karaktäriseras som en provintervju, för att utröna 

om mina frågor svarade mot syftet i undersökningen. Det skulle ha inneburit att jag endast 

fick fyra informanter. Dock fann jag efter genomförd intervju att den svarade väl mot 

undersökningens syfte. Det enda som framkom var att jag inte tänkt på en väsentlig fråga 

vilken informanten själv påpekade var viktig i sammanhanget. Frågan var hur NO-

undervisningen organiserades på skolan. Eftersom intervjun svarade väl mot mitt 

undersökningssyfte fann jag den värd att betraktas som en del i mitt resultat. 

 

Urval av informanter 
 
Jag kontaktade rektorn på en skola för att få tillåtelse att genomföra min undersökning, samt 

ta reda på hur kontakten med lärarna skulle ske. Vi bestämde att lärarna skulle anmäla intresse 

till rektorn, varefter rektorn skulle förmedla kontakten till mig. Min avsikt var från början att 

genomföra mina intervjuer endast på den skolan. Ett brev med information om min 

undersökning skickades ut till NO-lärarna.71 Dock visade det sig att ingen lärare var villig att 

genomföra en intervju på den skolan. Olika orsaker angavs bland annat tidsbrist. Eftersom 

min undersökning behandlar en känslig fråga, beslutade jag mig för att formulera om brevet. 

Jag tog kontakt med två andra skolors rektorer där jag fick två kontaktpersoner. Därefter 

skickade jag ut brevet till kontaktpersonerna vilka vidarebefordrade det till NO-lärarna på 

respektive skola.72 Efter påminnelse från kontaktpersonerna anmälde fyra lärare från den ena 

skolan och en lärare från den andra skolan sitt intresse. Jag kunde naturligtvis ha kontaktat 

fler skolor för att få fler lärare men jag ansåg att fem lärare räckte för att uppfylla mitt syfte.  

 
 
Lärarna kontaktades av mig per telefon och vi bestämde datum och tidpunkt för intervjun. De 

informerades om att jag avsåg att spela in intervjuerna på band och tillfrågades om de 

godkände det. 

                                                 
71 Se bil.1 
72 Se bil.2 
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Datainsamling 
 

Intervjuerna genomfördes i september 2004. Varje intervju tog mellan 20-45 minuter. Enligt 

överenskommelse med varje lärare hade de sett till att ordna ett rum, på den skola där läraren 

arbetar, där vi kunde sitta ostört. En lärare hade vid intervjutillfället en lärarstudent med som 

han önskade få närvara vid intervjun. Jag ansåg att det var i sin ordning, men bad studenten att 

inte yttra sig under själva intervjun, eftersom det var lärarens uppfattningar som intervjun 

skulle behandla. Innan intervjuerna började informerades varje lärare om sin rätt att ångra sig 

och avbryta, samt möjligheten att ställa frågor under intervjun. Även syftet med intervjun och 

min undersökning klarlades. 

 

Under intervjuerna använde jag mig av en samtalsguide med frågeområden.73 Frågorna 

ställdes i olika ordning och en del ställdes inte alls. Samtalets gång var helt beroende på hur 

läraren svarade och tolkade frågorna. Under intervjun lyssnade jag noggrant till vad läraren 

sa, samt ställde följdfrågor för att klargöra om jag tolkade läraren rätt. Jag var noga med att 

inte ställa frågor som skulle verka ledande. Samtliga intervjuer spelades in på band för att 

sedan transkriberas. Efter varje genomförd intervju frågade jag om de ville se det 

transkriberade materialet, men samtliga lärare avböjde. 

Databearbetning 
 
För att underlätta databearbetningen transkriberades de inspelade intervjuerna. 

Mikael Alexandersson74 beskriver fyra olika faser i analyseringen och tolkningen av 

intervjun, vilka jag har följt. 

Fas 1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck. 

Fas 2. Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna. 

Fas 3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. 

Fas 4. Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet.75 

I första fasen läste jag igenom alla intervjuerna för att skapa mig en helhetsbild. 

 

                                                 
73 Se bil.3 
74 Alexandersson (1994)  
75 ibid. s. 125–128. 
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Fas två inleddes med att jag i varje intervju sökte särskiljande drag, som var relevanta för min 

undersökning. Dessa markerades med olika färg i det transkriberade materialet. Därefter 

urskiljdes de olika utsagorna från intervjumaterialet och sammanställdes i respektive 

underfråga. Här kunde jag sedan finna skillnader och likheter mellan de olika utsagorna. Min 

tolkning ställde jag i relation till den helhetsbild jag skapat mig i första fasen. Detta innebar 

att jag försökte skapa mig en bild av delens relation till helheten, vilket medförde att jag läste 

igenom alla intervjuer ett otal gånger. 

 

I den tredje fasen skapade jag olika beskrivningskategorier som skiljde sig åt, på ett distinkt 

och kvalitativt sätt, men som enligt min tolkning var intressanta och relevanta för 

undersökningen. I resultatredovisningen ges en beskrivning där karaktären hos de olika 

uppfattningarna framgår. 

 

Fas fyra utgör, enligt min tolkning av Alexandersson, hur jag framställer resultatet. Enligt 

Alexandersson kan inte uppfattningar rangordnas om inte ett yttre kriterium finns. Som 

exempel på kriterium ger han ett bestämt utbildningsmål eller att man i sin rangordning tar 

hänsyn tagen till aktuell forskning.76 Det finns officiella handlingar för vad som ska bli 

bedömt och betygssatt, därför har jag valt att till en viss grad rangordna uppfattningarna i 

rapporteringen av resultatet. 

 

Avgränsningar  
 
För att göra mitt arbete hanterbart gjorde ett antal avgränsningar vilka var: 

• Antal informanter i undersökningen. En orsak var svårigheten att få tag på frivilliga 

informanter. Eftersom tiden för genomförandet av ett examensarbete är begränsad, 

ansåg jag mig inte ha den tid som krävdes för att söka finna fler informanter. Den 

andra orsaken var med avseende på att datamaterialet måste vara hanterbart i 

förhållande till den begränsade tid som examensarbetet omfattar. 

• Begränsa tidsperioden för genomförande av intervjuerna, för att få tid till analysering 

och tolkning. 
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• Min avsikt var från början att även söka svar på varför lärare hade vissa 

uppfattningar. I ett tidigt skede insåg jag min begränsning, därför blev några frågor i 

samtalsguiden inte relevanta i min undersökning.  

Undersökningens trovärdighet 
 
En viktig aspekt vilken undersökningen vilar på är min förförståelse för det fenomen jag 

avsåg att undersöka. Sjöström77 menar att man aldrig kan frigöra sig från sina farhågor och 

förväntningar, åsikter och fördomar, känslor och värderingar. Men genom att medvetandegöra 

dem så långt man förmår, kan man aktivt prova om tolkningar påverkats av dem och söka 

andra tolkningar. Jag har redovisat min förförståelse, för det fenomen jag avsåg att undersöka, 

i det inledande avsnittet. Genom att vara medveten om min förförståelse, har jag 

förhoppningsvis i större grad kunnat undvika både påverkan av informanterna i 

intervjusituationen, samt att göra felaktiga tolkningar i analysarbetet.  

 

Intervjuerna spelades in på band dels för att jag skulle kunna koncentrera mig på vad 

informanten berättade om, men också för att kunna lyssna på samtalen efteråt för att försäkra 

mig om att jag uppfattat informanten rätt. Jag transkriberade de delar av intervjuerna som jag 

ansåg vara relevanta för min undersökning. Det innebar att i stort sett hela intervjuerna 

transkriberades. Delar som inte transkriberades var exempelvis när en informant gjorde en 

lång beskrivning om hur man reparerar cyklar. Jag använde mig av Per Linells78 skrift för att 

transkriberingarna skulle få en likartad utformning samt för att få med informanternas nyanser 

i talspråket. Eftersom det är en tolkning jag gör, när jag omvandlar talspråk till skriftspråk, 

anser jag att det är viktigt att transkriberingen är noggrant genomförd.  

 

Eftersom jag är ovan vid att genomföra intervjuer kan detta ses som en brist i min 

undersökning. Jag var därför noggrann med att läsa litteratur om kvalitativa intervjuer innan 

intervjuerna genomfördes. För att kontrollera om mina frågor svarade mot syftet i 

undersökningen gjorde jag en pilotintervju. Pilotintervjun visade att frågorna svarade mot 

undersökningens syfte. 
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Resultatet i en undersökning ska svara mot kraven på trovärdighet, giltighet och noggrannhet. 

Jag har därför med stöd av utdrag från mitt transkriberade material sökt skapa belägg för mina 

beskrivningskategorier. En del utfyllnadsord i citaten, såsom eh, ähm, upprepningar o.s.v. har 

redigerats bort för att göra materialet mer läsbart. Dock kan det uppfattas som svårläst, 

eftersom de flesta är vana vid att läsa ett skriftspråk som är korrekt skrivet. Det är ett 

medvetet val jag har gjort, för att göra så lite intrång i den ursprungliga utsagan som möjligt. 

Beskrivningskategorierna är resultatet av min egen analys av informanternas svar. Det innebär 

att dessa är min tolkning av lärarnas uppfattningar.  

Forskningsetik 
 
Kvale ger exempel på tre etiska riktlinjer för forskning om människor, vilka jag följt: 

• Informerat samtycket innebär att informanterna är informerade om undersökningens 

generella syfte. Det innebär också att de deltar frivilligt och att de har rätt att när som 

helst dra sig ur. 

• Konfidentialitet betyder att data som kan avslöja identiteter inte kommer att redovisas. 

För att göra detta krävs att man ändrar namn och identifierande drag vid redovisning 

av intervjuer. 

• Konsekvenser av en undersökning måste fokuseras. Det är viktigt att tänka igenom 

möjliga konsekvenser för informanterna eller den grupp som dessa representerar.79 

 

Samtliga informanter, kontaktpersoner samt rektorer har informerats om syftet och målet med 

undersökningen och deltagit frivilligt. Informanterna har erbjudits att ta del av mina 

transkriberingar, men samtliga har avböjt. Jag har också informerat om att allt råmaterial 

kommer att kasseras när undersökningen är klar. Redan i intervjusituationen gavs informanten 

ett fingerat namn. I mitt arbete finns inget som skulle kunna leda en läsare till att känna igen 

informanterna.  
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Metoddiskussion 
 
Eftersom jag söker finna förståelse för lärarnas uppfattningar, anser jag att en 

enkätundersökning inte är relevant. Där har jag inte möjlighet att ställa följdfrågor till läraren 

för att förtydliga svar. Jag kan heller inte kontrollera om jag har tolkat lärarens svar korrekt, 

vilket jag kan göra i en intervjusituation. 

 

Undersökningen har begränsats till fem lärares uppfattningar. Resultatet är därför endast 

representativt för dessa lärare. Min avsikt är inte att generalisera, därför anser jag att antalet 

informanter inte en avgörande betydelse för undersökningen. Jag har därför valt bort 

enkätundersökningen där jag troligtvis hade fått fler informanter. 

 

Selghed80 skriver i sin doktorsavhandling att intervjun som insamlingsmetod har utsatts för 

kritik av olika forskare. 

Den anses bland annat vara en onaturlig situation för datainsamling, därför att den 
inbegriper en maktaspekt, som är svår att överbrygga, Konsekvensen skulle 
kunna bli att intervjupersonen inriktar sig mot att försöka komma underfund med 
vilka svar intervjuaren förväntar sig.81 

Selghed menar att intervjun, istället för att tolkas som ett maktspel, kan ur informantens 

perspektiv ses som ett positivt tillfälle att få samtala kring angelägna och svårbemästrade 

frågor i yrkesutövningen med en person som uppfattas ha insikt i de frågor som informanten 

brottas med. Detta skulle enligt Selghed kunna leda till att informanten öppnar sig och lyfter 

fram sina uppfattningar på ett för informantens uppriktigt sätt. Här håller jag med Selghed. 

Samtidigt vill jag poängtera att det är av största vikt hur man som intervjuare förhåller sig till 

informanten, för att informanten ska se det som ett positivt tillfälle och våga lyfta fram sina 

uppfattningar på ett uppriktigt sätt. Mina intervjuer, liksom Selgheds, behandlade frågor om 

betygssättning vilket av lärare kan uppfattas som ett känsligt ämne. För att skapa en bra 

relation till informanten var jag mycket noggrann med att poängtera att jag inte var ute efter 

att finna rätt eller fel svar. Jag var noga med att inte framföra mina egna åsikter, utan lyssnade 

på vad informanten sa och visade mig intresserad genom att ställa följdfrågor. 

                                                 
80 Selghed (2004) 
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Det är en het potatis! 

28  

Resultat och analys 
 

Jag kommer här att presentera resultatet och analysen av min undersökning. Resultatet av den 

empiriska undersökningen presenteras med hjälp av mina tre underfrågor. Varje underfråga 

har genom min analys resulterat i ett antal beskrivningskategorier. Kategorierna har jag själv 

skapat och finns således inte beskrivna i datamaterialet. Min avsikt är att kategorierna ska 

beskriva variationen i NO-lärares uppfattningar om vilka bedömningskriterier de använder sig 

av vid betygssättning.  

Vilka bedömningsformer utgör underlag för lärares betygssättning? 
 
I intervjuerna förekommer utsagor där olika bedömningsformer utgör underlag för NO-lärares 

betygssättning. Bedömning av elevers prestationer pågår kontinuerligt och sker enligt 

utsagorna i olika sammanhang. Genom analysarbetet har två kategorier skapats, vilka rymmer 

olika aspekter av NO-lärares bedömningsformer. I kategori A förkommer utsagor där det 

framgår att det naturvetenskapliga arbetssättet utgör underlag för lärares betygssättning. 

Kategori B innehåller utsagor där det framkommer att muntlig och skriftlig språkanvändning 

utgör underlag för NO-lärares betygssättning. Nedan följer kategorierna med förklaring. 

 

A. Det naturvetenskapliga arbetssättet 
 

I den här kategorin förekommer utsagor där det naturvetenskapliga arbetssättet utgör underlag 

för NO-lärares betygssättning. I det naturvetenskapliga arbetssättet ingår laborationer, 

rapporter, samt hur man jobbar i en laborationssal. Samtliga lärare anger att det 

naturvetenskapliga arbetssättet utgör underlag för betygssättning, men utsagorna visar på 

skillnader i vilken betydelse det har som underlag för betygssättning. 

 

Det naturvetenskapliga arbetssättet utgör en liten del i betygsunderlaget. 

 

L3: Jag vet inte om ja ä lite gammalmodig men ja tittar ju naturligtvis på lite 
grann när ja väger in, å när ja rättar, å när dom jobbar så att säja mäd 
laborationer å såna här kopplingsövningar. Hur de jobbar, å intresset dä tittar ja 
på defenitivt. Men sen är dä natulitvis KUNSKAPEN man ska sätta betyg på 
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också å dä ä ju PROVET (.)hur dä går på provet sen som ja väger in. Dä ä ganska 
tungt i fysik. Ja vet inte om man e gammalmodig där men ja försöker då få mäd 
nån praktisk övning (.) å sen ä dä ju då prov ja gör på dä vi har läst. (4s) va ska vi 
säja att dä kanske ä allafall sjutti åtti procent(.) av bedömningen ä utifrån (va de 
läst) hur dä går på proven.  

Det naturvetenskapliga arbetssättet utgör ett betygsunderlag bland alla andra. 

L4: Helheten försöker man ju göra det låter fint värre (.) men dä ä klart att visst 
tittar man väl på resultat men man måste ju också se hur de jobbar på timmarna. 
Å de laborativa också natulitvis (2s) väger man ju in dom ska ju göra uppgifterna. 

Det naturvetenskapliga arbetssättet utgör en viktig del i betygsunderlaget.  

L5: ... Om vi tar NOn å kemin till exempel där tycker ja dä ä fel å bara sätta på 
prov där kan man inte göra. Man måste också bedöma hur jobbar dom när dom 
labbar? alltså funkar dä smidigt (.) visar dom intresse för labben (.) förstår dom 
vad dom gör med laborationen asså står dom bara å mixar ihop nåt å tycker dä ä 
fränt när dä bubblar eller är dom mä om va som händer...  

L1: - Ja har du inte...(skratt) kan du inte allt om säkerheten i en kemisal så är du 
en farlig elev (.) så dä vi diskutera just om det här med säkerheten dä var ju att dä 
ska dom kunna. (2s) Dom får hålla på att traggla det tills dom kan det. Det är sån 
baskunskap den ska dom ha. Laborationsrapporten är också en sån kunskap att dä 
ska de klara av att göra eftersom dä är ju den som ligger till grunden för alla no-
ämnen...  

 

B. Muntlig och skriftlig språkanvändning 
 
I kategorin förekommer utsagor där elevers muntliga och skriftliga språkanvändning är 

bedömningsformer som utgör underlag för NO-lärares betygssättning. Lärarens bedömning 

sker när elever visar sina kunskaper och färdigheter genom muntliga prestationer, skriftliga 

prov och inlämningsuppgifter. Muntliga prov uppfattas också vara ett alternativ till skriftliga 

prov för bedömning av elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 

Samtliga lärare anger att skriftliga prov utgör betygsunderlag, men utsagorna skiljer sig åt 

avseende vilken vikt läraren anser att provet utgör som betygsunderlag. 

 

Läraren använder sig av skriftliga prov men anser inte att det utgör ett viktigt betygsunderlag. 

L5: ...JAG personligen vill INTE sätta betyg på prov bara alltså att dom ska ha ett 
slutbetyg på prov. Dä ä ju bara va dom har lärt sej i utantillkunskap... 
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Läraren anser att provet inte utgör ett viktigt betygsunderlag om hon vet vad eleven kan. 

L4:- - De ä ju ändå vi som känner dom å VET vad dom kan på timmarna (.) 
skriver dom ner sej på ett prov ibland så kanske man kan glömma bort dä när man 
vet att dä där kan den här eleven i alla fall. 

Läraren anser att provet utgör ett mycket viktigt betygsunderlag. 

L3: Men sen är dä natulitvis KUNSKAPEN man ska sätta betyg på också. Dä ä ju 
PROVET. Hur dä går på provet sen som ja väger in (1s) Dä ä ganska tungt i 
fysik. Ja vet inte om man e gammalmodig där men ja försöker då få mäd nån 
praktisk övning (.) å sen ä dä ju då prov ja gör på dä vi har läst (4s) va ska vi säja 
att dä kanske ä allafall sjutti åtti procent(.) av bedömningen ä utifrån va de läst 
hur dä går på proven.  

I två utsagor framgår att lärare gör undantag i sin bedömning och betygssättning av elever. 

Detta sker när en elev har läs- eller skrivsvårigheter och enligt läraren inte kan bedömas på 

samma sätt som de andra eleverna. Det som framkommer i de två utsagorna är att muntliga 

prestationer utgör underlag, i stället för skriftliga prestationer. 

 

I följande utsaga framgår att elevens muntliga prestationer utgör betygsunderlag i stället för 

elevens skriftliga prestationer. Eleven blir enligt utsagan inte bedömd på samma sätt som 

andra elever när han gör ett skriftligt prov. 

L4: ...Sen finns de ju vissa undantag å då försöker man ju natulitvis att väga in 
dä. Ja har till exempel en pojke nu i min klass som har väldit svårt att skriva (.) å 
han är inte godkänt i svenska men han har VG i NO. Å de får han ju på sina 
muntliga prestationer. (2) Å de tycker ja är väldit viktit att man tänker på. Å då 
kan ja ju inte bedöma hans prov på samma sätt natulitvis. 

I följande utsaga framkommer att ett muntligt prov utgör samma betygsunderlag som ett 

skriftligt prov. Eftersom läraren i det muntliga provet för en diskussion med eleven blir det ett 

annat sätt för läraren att bedöma eleven. 

L5: ...Den svåra vägen är till exempel om du har elever som har olika hinder i 
form av lässvårigheter å sånt härnt då. Dom måste ju få ändå samma möjligheter 
(.) å då måste man ta hänsyn till dä då. Alltså möjligheter till deras lässvårigheter 
alla kan inte göra skriftliga prov så är de bara av (.) olika orsaker, å då måste du 
ta de muntlit. Jag måste ju göra ändå en likadan bedömning men när man tar de 
muntlit så för man ju en diskussion mä eleven dä blir ju ett annat sätt... 
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Följande utsaga visar att det muntliga samtalet är ett sätt för läraren att samla in 

betygsunderlag. Det framkommer att läraren ställer frågor för att få elever att visa sina 

kunskaper. 

L1: - (harkling) Mja det är ju många bitar...(2s) Man bedömer ju proven som 
barnen gör och sen bedömer jag hur de jobbar i grupp med praktiska uppgifter 
hur de pratar hur de bearbetar sina uppgifter när de lämnar in... sen bedömer jag 
också hur de resonerar sig fram till svar när man pratar med dom... 

I: - Ja hur gör du då menar du? 

L1: -...Ja en del elever räcker ju upp handen ganska ofta och frågar men 
egentligen så kan dom svaret... när man ställer då en motfråga så kan de själva 
lista ut vad det blir medans andra har jättesvårt att komma fram till jättesvårt åh 
förstå å jättesvårt åh... åh...(2s) å då ser man ju det väldigt tydligt när man pratar 
med dom. 

 

 

Vilka kunskapskvaliteter bedömer och betygssätter NO-lärare? 
 

I intervjuerna förekommer utsagor, vilka rymmer olika kunskapskvaliteter som NO-lärare 

bedömer och betygssätter. Genom mitt analysarbete har jag skapat fyra 

beskrivningskategorier som rymmer olika aspekter av detta fenomen. I kategori A 

förekommer utsagor där det framkommer att NO-lärare bedömer och betygssätter elevens 

förmåga att använda den naturvetenskapliga kunskapen i olika sammanhang. Kategori B 

innehåller utsagor där det framgår att elevens förmåga att använda det naturvetenskapliga 

språket utgör underlag för NO-lärares betygssättning. I kategori C förekommer utsagor där det 

framkommer att NO-lärare bedömer och betygssätter elevens förmåga att utveckla sin 

naturvetenskapliga kunskap. Kategori D innehåller utsagor där det framgår att elevens 

beteende utgör underlag för NO-lärares betygssättning. Nedan följer beskrivningskategorierna 

med förklaring.  

A. Elevens förmåga att använda den naturvetenskapliga kunskapen i olika 
sammanhang 
 
I denna kategori förkommer utsagor som rymmer olika aspekter av elevens förmåga att 

använda den naturvetenskapliga kunskapen i olika sammanhang. Här är elevens förmåga att 
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tillämpa sina kunskaper i nya situationer i fokus.  Det framkommer i utsagorna att det är en 

kunskapskvalitet som bedöms och betygssätts av NO-lärare. 

 

I följande utsaga framkommer att lärarens uppfattning är att det är en kunskapskvalitet som 

resulterar i betyget Väl godkänd.  

L1. – Om vi pratar om no-ämnena jaa... (.) dä materialet ja jobbar mä så har vi 
massor med grundord... begrepp och dom begreppen vill jag att dom ska förstå i 
godkänd att de förstår vad det står för. (2s) En VG-elev ska kunna använda dä här 
på ett annat sätt mera tydligt kunna sätta in det i ett sammanhang. 

De två följande utsagorna skiljer sig från föregående utsaga. Här är lärarnas uppfattningar att 

det är en kunskapskvalitet som resulterar i betyget Mycket väl godkänd. 

L2: ...den som får MVG på den här laborationen han (2s) han sätter den här 
laborationen i nå större sammanhang (.) 

L4: Men vi har ju de fyra Fn förståelsen (.) de ligger ju mer- förståelse å färdighet 
(.) där har vi ju VG. Att man själv kan- Och MVG ä ju mer en högre kvalite å 
frågan ä ju då för att nå MVG då ska man ju kunna vara <otrolit> självständig 
(4s) att alltid kunna dra egna slutsatser och använda alla sina gamla kunskaper å 
sätta in dom i nya sammanhang.(2s) 

 
I följande utsaga förekommer inte ordet sammanhang, men enligt min tolkning beskriver 

läraren att eleverna ska kunna använda sin kunskap i andra sammanhang än i skolan. Det 

framgår inte vilket betyg det resulterar i, men det är en kunskapskvalitet som ingår i lärarens 

bedömning. 

L5: ...Ja vill också att dom ska förstå varför dom lär sej nånting ”va ska ja ha 
kunskapen till”. När ja drar igång ett tema brukar ja kunna presentera temat eller 
arbetsavsnittet vi ska köra igång på. Sen kan ja stå tyst- - ”Har ni inte glömt nåt 
säjer ja” ” jaa vadå?” ”jaa ska ni inte fråga va ni ska ha kunskapen till” frågar ja 
(skratt) Asså dä ä ju här då (.) Jag försöker hela tiden å föra dä här varför ska ja 
lära mej dä här å de ä ju också en del i min bedömning. Dom som verklien 
intresserar sej å sätter sej in i varför ska ja lära mej härå, va kan ja använda dä här 
till (.) dom vidareutvecklar ju en tankegång som gör att dom liksom förstår 
innebörden av kunskapen och va man ska ha den till. (3s) Tror ja- - 

 

B. Elevens förmåga att använda det naturvetenskapliga språket 
 

Den här kategorin rymmer aspekter där elevens förmåga att använda det naturvetenskapliga 

språket är i fokus. Det innefattar elevens förmåga att förstå och använda naturvetenskapliga 
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begrepp i samtal och skrift. I utsagorna framkommer att det är kunskapskvaliteter som 

bedöms av NO-lärare samt ingår i betygsunderlaget. 

 

Följande utsaga visar att en elev ska ha fullständiga kunskaper om hur man skriver en 

labbrapport, samt vissa naturvetenskapliga begrepp. Enligt läraren är det ett minimikrav för 

att en elev ska bli godkänd. Lärarens uppfattning är att de lärare som ingått i diskussionen är 

överens om det. 

L1: - Ja jag var ju bara med halva dan men vi utgick från våra böcker och sen 
utgick vi från våra erfarenheter. Vi var ju sex lärare så vi diskutera ju ganska vilt 
emellanåt (skratt) men vi har ju alla en grund som vi tycker är viktig. Att man ska 
ha för att va godkänd ska man ha en fullständig kunskap om säkerheten i 
kemisalen till exempel...man ska en fullständig kunskap om hur man ska skriver 
en labbrapport...man ska ha fullständiga kunskaper om...ja vissa begrepp som jag 
prata om förut. 

I följande utsaga framgår det också att vissa naturvetenskapliga begrepp är ett minikrav för 

betyget godkänd. Läraren anser sig ha stöd av de nationella betygskriterierna för att ställa det 

kravet. Om eleven inte muntligt eller skriftligt kan redogöra för begreppen får den inte 

godkänt. 

L2: Om man tittar i betygskriterierna då tycker ja då har den eleven tappat 
baskunskaperna, sammanhanget, har inte deltagit i övningar som de här gick ut 
på (2s) har inte grundbegreppen, kan inte grundbegreppen såsom det står i 
skolverkets papper ”ska känna till” (.) >å så står de uppräknat lite olika saker<. 
Den eleven har man sett på lektionen (.) att eleven har inte jobbat mä att lära in, 
man har sett på proven eleven kan inte svara på frågorna som finns på proven, 
eleven, kan inte MUNTLIT , trots upprepade försök, redogöra för begreppen. Jaa- 
- Den eleven får inte godkänt.  

 

C. Elevens förmåga att utveckla sin naturvetenskapliga kunskap 
 
Den här kategorin rymmer olika aspekter av elevens förmåga att utveckla sin 

naturvetenskapliga kunskap. I denna kategori är elevers förmåga att vidga och fördjupa sitt 

kunnande i fokus. Här ingår elevens förmåga att använda det naturvetenskapliga arbetssättet 

för att utveckla sin kunskap. Gemensamt för utsagorna är att NO-lärare bedömer och 

betygssätter kvalitativa skillnader i elevers förmåga att jobba och tänka självständigt. 
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Enligt de tre följande utsagorna består den godkända elevens förmåga i att göra det den blir 

tillsagd att göra. Självständighetsgraden vad gäller att jobba och tänka är kvalitativt lägre än 

hos den väl godkända eleven.  

L2: ...den godkända eleven han genomför laborationen å han (1s) tar till sej han 
får öva på att lära in i fysik å han tar till sej utav det han gör. Han får fram nåt 
slags resultat nå´t slags resultat (.)... 

L4: En G elev gör vad den ska göra vad han eller hon ska göra . Kan ta reda på 
fakta å svara på enklare frågor... 

L5: Jaa ¨hh så lätt är de ju inte om dä ändå vore dä. Om vi tar den lätta vägen 
först så är de ju G (.) nivån G dä ä grunderna i dä området vi jobbar i, dä ä 
grunden för att du ska kunna kanske förstå dom enklare momentet å förstå saker å 
ting... 

 

De två följande utsagorna visar på att en kvalitativt högre grad av självständighet krävs för att 

få det högre betyget. Eleven ska göra något mer än det den blir tillsagd samt tänka mer 

självständigt.  

L2: ...medan den som får kanske bättre betyg (2s) gör nånting utöver de kan asså 
tänka lite mer principiellt runt ikring den här laborationen vad går de här ut på, 
dra slutsatser av dä kanske... 

L5: ...VG då utvecklar du dä här lite mer du tar reda på lite mer kunskap, du kan 
göra saker å du förstår sakerna mycke tydligare å klarare (.) 

  

Om en elev helt självständigt kan göra en egen laboration, ställa egna frågor samt reflektera 

över sina resultat uppfattas det enligt följande tre utsagor som mycket bra kunskapskvalitet 

och resulterar i betyget Mycket väl godkänd.  

L1: ...Och MVG-elever ska ju kunna tänka till och göra en egen laboration ställa 
upp en fråga och göra en laboration... 

L2: ... MVG-eleverna börjar fundera över va har ja för nytta av å veta de här? Det 
vill man ju att alla ska göra (.) men MVG-eleverna hugger DIREKT och kommer 
med egna saker (.) å just den hära reflekterande, utvärderande delen de tycker 
jag visar högre kvalite. 

L5: ...å MVG då vidareutvecklar du alltså då kan du saken på dina fem fingrar 
plus att de sjätte fingret kan du lägga till. Alltså du kan tillföra, du kan 
ifrågasätta.  
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D. Elevens beteende 
 

I den här kategorin är det elevens beteende som är i fokus. I utsagorna framgår att elevens 

arbetsinsats i skolarbetet, till exempel om eleven är ambitiös och visar intresse, utgör underlag 

för NO-lärares betygssättning. Även elevens personlighet, till exempel om eleven är 

ordningsam och noggrann, utgör enligt utsagorna underlag för bedömning och betygssättning.  

 

I följande utsaga framgår att läraren är medveten om att arbetsinsatsen enligt betygskriterierna 

inte ska utgöra underlag för bedömning. Men i de fall läraren anser att en elev ligger på 

gränsen till den högre betygsnivån utgör arbetsinsatsen en del i betygsunderlaget. 

 

L4: Det där det känner man- - 

I: Det känner man? 

L4: Mm- - 

I: För det ä dä som ja har hört nu under många år. När man kommer ut som ny 
lärare ”hur sjutton ska man känna dä där? ” 

L4: Ny ja, jo jag förstår det. Men sen är det ju också så att jag är ju inskolad på 
dä gamla betygssystemet. Där kände man ju vad som var en trea å vad som va en 
fyra också. Och jag tycker ju inte om det här nya betygssystemet (2s) jag tycker 
dä ä grymt G ä så stort. Och det är klart att i årskurs nie då å man alltid har haft 
väldit stabila godkända kunskaper och jobbar ambitiöst å ja tvekar mellan G å VG 
så (6s) sätter ja nog (3s) VG i många fall i just i biologi. För TVEKAR man 
mellan dom betygen det är ju ändå ett orienteringsämne gränserna ä ju inte 
jättetydliga då vill man ju hellre fria än fälla. (2s) 

 

L4: - - För att till slut då- eller du når aldrig VG (xx xx) fast du har ett starkt G. 
Dä svider när man ser en del elever som sliter å inte når upp till VG. De ä svårt 
det där tycker ja, ja menar förr fick dom en fyra (.) dom eleverna. (2s) För dä här 
mä att de ska analyseras å dras egna slutsatser- följer man betygskriterierna så till 
punkt å pricka så är dom väldit hårda. (4s) 

 

Följande utsaga visar att det enligt lärarens uppfattning inte är tillräckligt att en elev visar sin 

kunskap för att få ett högre betyg. Eleven ska dessutom visa att den är väldigt intresserad. För 

att få Mycket väl godkänd i betyg, ska eleven också skriva snyggt och korrekt. Enligt utsagan 
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utgör både arbetsinsatsen och elevens personlighet underlag för bedömning och 

betygssättning. 

L3: ...Men också tycker ja att då ska man va att ska man ha VG eller MVG då ska 
man va (2s) man ska visa att man ä väldit intresserad, att man läser att man ska 
ha bra resultat på flera prov i rad. Man ska inte kunna bara läsa upp till ett VG på 
ett prov dä menar ja inte utan man ska va stabil å jämn å va duktig. ^hja dä tycker 
ja! 

I: Då har vi då MVG eleven också hur är den då? 

L3: Jaa (1s) dä är ytterligare en förstärkning då av den här VG eleven. Då ska 
man vara JÄTTEDUKTIG man ska verkligen hänga mä å man ska vara ÄNNU 
kanske mera stabil. Ha VG eller MVG resultat på proven om man nu räknar 
poäng det tycker ja faktist. ”Vad mer kan jag göra” säger ju en del elever ”vad 
mer kan ja göra för att få ett bra betyg”. (2s) Ja dä ä väl då när du har dom här 
individuella uppgifterna att man ska skriva om nånting. Att man skriver snyggt, 
korrekt, gör en redogörelse för dom saker som ja ä ute efter. Då har man chansen 
att få MVG.  

 

 

Hur använder NO-lärare nationella kursplaner och betygskriterier? 
 
I intervjuerna förekommer utsagor som rymmer olika aspekter av hur NO-lärare använder 

nationella kursplaner och betygskriterier. Genom mitt analysarbete har jag skapat tre 

beskrivningskategorier som rymmer olika aspekter av detta fenomen. I kategori A 

förekommer utsagor där det framgår att NO-lärare använder kursplaner och betygskriterier 

som ett stöd för betygssättningen. Kategori B innehåller utsagor där det framkommer att NO-

lärare använder kursplaner och betygskriterier som ett diskussionsunderlag. Kategori C består 

av en utsaga där det framkommer att NO-läraren använder kursplaner och betygskriterier som 

ett sätt att förmedla målen till eleverna. Nedan redovisas kategorierna med förklaring. 

 

A. Som ett stöd för betygssättningen 
 
I kategorin förekommer utsagor där NO-lärare använder kursplaner och betygskriterier som 

ett stöd för betygssättningen. Lärare söker i kursplaner och betygskriterier utröna vilka krav 

som ställs på elever för de olika betygsnivåerna. 
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I följande utsaga framgår att läraren tar reda på vilka krav som skolverket ställer för de olika 

betygsnivåerna. Detta gör han genom att läsa betygskriterierna. 

L2: ...jaa jag läser vad som skolverket har skrivit i betygskriterierna (.) vad som 
krävs för G(.) å vad som krävs för VG å vad som krävs för MVG och då läser jag 
fram till nu har jag ju mest läst dom här delbeskrivningarna som finns för de finns 
beskrivningar för kemi å de finns för fysik å teknik å biologi… 

I utsagan nedan framgår det enligt min tolkning att läraren läser betygskriterierna. Hennes 

uppfattning är enligt utsagan att betygskriteriernas krav är högt ställda. 

L4: - - För att till slut då- eller du når aldrig VG (xx xx) fast du har ett starkt G. 
Dä svider när man ser en del elever som sliter å inte når upp till VG. Det är svårt 
det där tycker ja, ja menar förr fick dom en fyra (.) dom eleverna. (2s) För det här 
med att det ska analyseras å dras egna slutsatser- följer man betygskriterierna så 
till punkt å pricka så är dom väldit hårda. 

 

B. Som ett diskussionsunderlag 
 
Kategorin innehåller utsagor där NO-lärare uppfattar att de använder kursplaner och 

betygskriterier som ett diskussionsunderlag. 

 

I följande utsaga framkommer att det inte finns några lokala betygskriterier på skolan. 

Lärarens uppfattning är att de på skolan utgår från Skolverkets direktiv. Däremot är de inte 

överens om hur dessa ska tolkas. Läraren skulle vilja att de jämför sina bedömningar mer än 

vad de gör i dag.  

L2: ..nej vi har inga lokala betygskriterier från skolan mer än vad som finns som 
nån slags resultat som blir av att man har konferenser. Man sitter och pratar om 
va e re här. Men vi är nog tror ja lite dåliga på att få en gemensam referensbas. 
Vi har skolverkets direktiv och dom försöker vi utgå ifrån (.) å jag skulle nog 
vilja att vi hade betydlit mer jämförande matrial att nån mer lärare kommer mä å 
jämför eleverna. 

I följande utsaga framkommer att det finns någon slags arbetsplan. Men läraren föredrar 

Skolverkets betygskriterier. 

I: Har ni jort nåra lokala betygskriterier här? 

L5: Näe inte betygskriterier. Vi har lite kriterier som ligger på nätet. Men ja kör 
mot skolverkets. 
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Här nedan är lärarens uppfattning att lärare inte sätter lika betyg. Enligt utsagan förs 

diskussioner på skolan, men läraren uppfattar att de inte tolkar betygskriterierna lika. 

Dessutom upplever hon betygssystemet som orättvist. 

 
L4: ^hh jaa å vi i sätter naturlitvis inte lika betyg de tror ja inte. DET ÄR ÄNDÅ 
SUBJEKTIVT! Å en del dom säjer ju så att MVG är ouppnåeligt (2s) å andra 
sätter en hel del MVG. För ska man tolka kriterierna bokstavlit så är det 
ouppnåelit. Ja har haft kollegor som har sagt att inte ens jag skulle kunna få MVG 
om man skulle tolka kriterierna. Då tycker jag att så får det inte vara heller. Så att 
de här debatteras de om hela tiden. Vi diskuterar (2s) vi grälar ja men det ä så det 
är en sån het potatis. Å det ä ju för att alla känner ett sånt engagemang å ja vet att 
många ä irriterade över att godkänt är så stort å att dä ä (2s) dom här då som 
precis har näsan över vattenytan å kan lära in nåra saker utantill å följa mä i 
undervisningen å dom som egentligen ä ganska duktiga å klarar allting första 
gången, å går oklanderlit genom skolan, att dom båda har G dom eleverna (.) för 
den sanningen lever vi i. 

  

C. Som ett sätt att förmedla målen till eleverna 
 
I kategorin förekommer en utsaga där NO-läraren använder betygskriterier som ett sätt att 

förmedla målen till eleverna. 

 

Enligt utsagan uppfattar läraren att lärarna på skolan är överens om att målen ska förmedlas 

till eleverna. Diskussioner om vilka kriterier eleverna ska få ta del av diskuteras i arbetslaget 

eller på ämneskonferenser. 

L5: Ja alltså dä som vi vill ha mä det ä ju betygskriterier så att eleverna vet vad 
dom ska lära sej. Så dä försöker vi ju förmedla till eleverna å dä diskuterar vi ju i 
arbetslaget eller ämnesgrupperna att nu så skickar vi mä dom här kriterierna på 
NOn eller på matten. Som till exempel sjuorna nu ska få vad som krävs av dom. 
Inte på alla planeringar kan ja säga för man ska inte tjata ihjäl dom. För det mesta 
har vi mä va krävs det för att jag ska klara dä här stycket. (2s) 
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Resultatsammanfattning och diskussion 
 

Det har nu gått nio år sedan det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet infördes. I 

litteratur och artiklar används ofta begreppet paradigmskifte, för att markera hur annorlunda 

det nya betygssystemet är jämfört med det föregående. En förändrad syn på kunskap och 

lärande, missnöje med det tidigare normrelaterade betygssystemet, samt en förändrad styrning 

av skolan, var några orsaker som bidrog till utformningen av det nuvarande betygssystemet. 

Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet innebär ett helt nytt sätt att tänka kring 

bedömning och betygssättning. Det nya styrsystemet med bland annat kursplaner och 

betygskriterier som styrdokument ställer helt andra krav på lärare i deras bedömnings- och 

betygssättningsarbete. 

  

Min undersökning visar NO-lärares varierade uppfattningar om vilka bedömningskriterier de 

använder vid betygssättning. Jag kommer i den här delen sammanfatta och diskutera 

undersökningens resultat i förhållande till mitt bakgrundsmaterial. 

 

Bedömningsformer som utgör underlag för NO-lärares betygssättning 
 
Min första fråga i undersökningen avsåg att besvara vilka olika bedömningsformer som utgör 

underlag för NO-lärares betygssättning. Det finns inga regler i styrsystemet för vilka 

bedömningsformer lärare ska använda sig av. Dock finner man i Lpo82 att läraren vid 

betygssättning skall utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 

kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning. I skolverkets kommentarmaterial 

Bedömning och betygssättning83 menar man att läraren därför bör grunda sin bedömning på 

varierande bedömningsformer och använda sig av flera bedömningstillfällen. I det nionde 

skolåret är ett av uppnåendemålen, i de naturorienterande ämnena, att eleven ska ha kunskap 

om det naturvetenskapliga arbetssättet. Till skillnad från andra ämnen ska läraren i de 

naturorienterande ämnena bedöma elevers lektionsarbete, men endast när det är fråga om 

laborationsarbete. 

                                                 
82 Utbildningsdepartementet (1998) s. 18 
83 Skolverket (2001) s. 5 
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Två kategorier har kunnat urskiljas i utsagorna, A. Det naturvetenskapliga arbetssättet och B. 

Muntlig och skriftlig språkanvändning.  

 

Av utsagorna i beskrivningskategori A framgår att samtliga lärare anger att det 

naturvetenskapliga arbetssättet är en bedömningsform som utgör underlag för betygssättning. 

Dock skiljer sig utsagorna åt i vilken betydelse det har för lärarens betygssättning. Det 

framkommer inte i någon utsaga att lärare använder sig av laborationer som prov, vilket enligt 

min tolkning av Korp84 skulle benämnas alternativt prov. Jag anser att det borde vara en 

bedömningsform man kan använda sig av som lärare, eftersom det naturvetenskapliga 

arbetssättet innefattar laborationer. Därmed har jag inte sagt att det är en bedömningsform 

som är lätt att genomföra, eftersom det kanske är 30 elever som ska genomföra laborationen. 

 

Utsagorna i beskrivningskategori B visar att skriftliga prov är en bedömningsform som 

samtliga lärare använder. Här skiljer det sig också åt vilken betydelse läraren anser det har för 

betygssättningen. En utsaga visar att 70-80 procent av lärarens betygunderlag utgör skriftliga 

prov på vad eleverna har läst. Det är intressant att relatera denna utsaga till den kunskapssyn 

som ligger bakom vårt betygssystem. Carlgren85 menar att kunskapsbegreppet inte endast ska 

innefatta kunskaper som man kan läsa sig till i böcker. Kunskapen är inte, enligt särtrycket86 

till läroplanskommitténs huvudbetänkande, en avbildning av världen, utan ett sätt att göra 

världen begriplig. Om skriftliga prov utgör en så stor procentandel av betygsunderlaget kan 

man ställa sig frågan vilken slags kunskap som blir bedömd och betygssatt. Förstår man 

världen bättre om man kan lära sig utantill det man läser i böcker? Jag är av den åsikten att 

man inte gör det. Naturligtvis måste man också ta i beaktande hur det skriftliga provet är 

utformat vilket inte framgår av utsagan. 

 

I andra utsagor i beskrivningskategori B framkommer att en del lärare anpassar sina 

bedömningsformer, när en elev har något slags handikapp. En elev med läs eller 

skrivsvårigheter får göra ett muntligt prov i stället för skriftligt prov. Muntliga prestationer 

utgör också, i de här fallen, ett viktigare underlag för lärarens betygssättning än skriftliga 

                                                 
84 se sid. 12 
85 Skolverket (1998) s. 29 
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prov. Enligt skolverkets föreskrifter87 kan läraren bortse från enstaka kriterier om särskilda 

skäl föreligger. Särskilda skäl definieras som funktionshinder eller liknande personliga 

förhållanden som inte är av tillfällig natur. Det är den betygssättande läraren, i samråd med 

berörda parter, som avgör om en elev har en funktionsnedsättning. Som konsekvens får det 

naturligtvis att lärare måste anpassa bedömningsform efter elevers förutsättningar.  

 

Det muntliga samtalet är en annan bedömningsform som enligt utsagorna i 

beskrivningskategori B utgör betygsunderlag. Av utsagorna framgår att lärare ställer frågor 

för att få elever att visa sina kunskaper. 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att NO-lärare använder många olika 

bedömningsformer vilka utgör underlag för betygssättning. Dock skiljer sig lärarna åt 

avseende hur de varierar sina bedömningsformer, samt vilken betydelse bedömningsformen 

utgör vid betygssättningen. Skolverkets kvalitetsgranskning88 visade att prov föreföll betyda 

mer i matematik och naturorienterande ämnen än i andra ämnen. Eftersom min undersökning 

endast gäller lärare som undervisar i de naturorienterande ämnena kan jag inte göra en sådan 

jämförelse av mitt resultat. Jag kan dock konstatera att endast en utsaga visar att provet är ett 

mycket betydelsefullt underlag för lärarens betygssättning. 

 

Kunskapskvaliteter som NO-lärare bedömer och betygssätter 

 

Min andra fråga i undersökningen avsåg att besvara vilka kunskapskvaliteter som NO-lärare 

bedömer och betygssätter. Enligt Lpo 94 ska betyget ge uttryck för 

i vad mån den enskilde eleven uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för 
respektive ämne eller ämnesblock.89 

Det är endast elevers kunskaper och färdigheter i förhållande till målen som ska betygssättas. 

Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg. Syftet 

med begreppet kunskapskvaliteter är enligt Carlgren; 

                                                                                                                                                         
86 ibid. s. 26 
87 SKOLFS (2000:141) 
88 Skolverket (2000c) 
89 Utbildningsdepartementet (1998) s. 18 
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att kunna beskriva innebörden i det eleverna skall lära sig på ett sätt som svarar 
mot mål att sträva mot i ämnet och som gör det möjligt att bedöma samma 
kunskapskvaliteter oavsett vilket konkret innehåll man lokalt har valt att arbeta 
med.90 

Jag har kunnat urskilja fyra kategorier i utsagorna. A. Elevens förmåga att använda den 

naturvetenskapliga kunskapen i olika sammanhang, B. Elevens förmåga att använda det 

naturvetenskapliga språket, C. Elevens förmåga att utveckla sin naturvetenskapliga kunskap, 

D. Elevens beteende.  

 

I beskrivningskategori A framgår det av utsagorna att lärare bedömer och betygssätter elevens 

förmåga att använda den naturvetenskapliga kunskapen i olika sammanhang. I denna kategori 

är elevens förmåga att tillämpa sina kunskaper i nya situationer i fokus. Av utsagorna framgår 

att lärare har olika uppfattning om vilket betyg denna kunskapskvalitet ska resultera i. En 

lärare anser att det resulterar i betyget Väl godkänd medan två andra anser att det är en 

kunskapskvalitet som resulterar i betyget Mycket väl godkänd. Min undersökning avser inte 

att göra en kursplaneanalys därför kan jag endast konstatera att lärarnas uppfattningar här är 

olika. I en annan utsaga framgår att läraren bedömer elevens förmåga att använda sin kunskap 

i andra sammanhang än i skolan. Enligt utsagan vill läraren att eleven ska sätta sig in i varför 

den ska lära sig något och vad den kan ha kunskapen till. Korp91 och Black92 beskriver detta 

som en formativ bedömning där bedömningen är till för att hjälpa elever att utveckla sitt eget 

lärande. I Lpo 94 uttrycks detta som ett mål att sträva mot; 

Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära.93 

I kursplanerna finns det däremot inget mål som uttrycker att elevens förmåga att förstå varför 

den ska lära sig något ska betygssättas. Eftersom bedömning och betygssättning ska ske 

utifrån kursplanernas mål och kriterier, är detta således inte något som ska betygssättas. 

Däremot är det en viktig förutsättning för att eleven ska bli framgångsrik i sitt lärande. Korp94 

menar att lärares bedömningsuppgift har vidgats, från att främst summativt konstatera 

resultatet till att bli ett medel som hjälper elever att förbättra sina inlärningsstrategier. 

 

                                                 
90 Carlgren (2002) s. 22 
91 Korp (2003) 
92 Black (1998) 
93 Utbildningsdepartementet (1998) s. 11 
94 Korp (2003) s. 11-12 
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I beskrivningskategori B framgår det av utsagorna att lärare bedömer och betygssätter elevens 

förmåga att använda det naturvetenskapliga språket. Utsagorna visar att NO-lärare bedömer 

och betygssätter elevens förmåga att förstå och använda naturvetenskapliga begrepp i samtal 

och skrift. Enligt styrdokumenten är det en kunskapskvalitet som ska bedömas och 

betygssättas i de naturorienterande ämnena. 

 

I beskrivningskategori C framgår av utsagorna att lärare bedömer och betygssätter elevers 

förmåga att utveckla sin naturvetenskapliga kunskap. I denna kategori är elevers förmåga att 

vidga och fördjupa sitt kunnande i fokus. Gemensamt för utsagorna är att lärare bedömer och 

betygssätter kvalitativa skillnader i elevers förmåga att jobba och tänka självständigt. 

Utsagorna visar att lärare ger betyget Godkänd om en elev gör det den blir tillsagd att göra. 

Lärarens krav på eleven vad gäller att jobba och tänka självständigt är kvalitativt lägre än för 

betyget Väl godkänd. Betyget Väl godkänd kännetecknas enligt utsagorna av att eleven ska 

göra något mer än den blir tillsagd. Lärarens krav är också att eleven ska tänka mer 

självständigt. Utsagorna visar att lärare ger betyget Mycket väl godkänd om en elev helt 

självständigt kan göra en egen laboration, ställa egna frågor samt reflektera över sina resultat. 

Utsagorna stämmer ganska väl överens med Jönssons95 analysering av vad lärare ska bedöma 

i det naturvetenskapliga arbetssättet. En del utsagor beskriver generellt elevers 

kunskapsutveckling i de naturorienterande ämnena. Detta skiljer sig från Jönssons analys som 

endast avser det naturvetenskapliga arbetssättet. 

 

I beskrivningskategori D framgår av utsagorna att lärare bedömer och betygssätter elevens 

beteende. Utsagorna visar att lärare bedömer och betygssätter elevers arbetsinsats i 

skolarbetet. Även elevens personlighet utgör i vissa fall underlag för lärares betygssättning. 

Enligt styrdokumenten ska den sociala kompetensen inte betygssättas såvida det inte är en 

direkt förutsättning för att målen ska nås. Andersson96 menar också att skolan ska utveckla 

den sociala kompetensen, men inte betygssätta den. En utsaga visar att läraren är medveten 

om att arbetsinsatsen inte ska utgöra underlag för betyget. Trots det ingår arbetsinsatsen i 

                                                 
95 se sid. 13 
96 Andersson (1999) 
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lärarens betygsunderlag i de fall en elev ligger på gränsen mellan två betygsnivåer. Som 

förklaring ges att läraren anser att godkändnivån är för stor och uttrycker: 

man vill ju hellre fria än fälla.97 

Av utsagan framgår också att läraren i det tidigare betygssystemet gav dessa elever betyget 4. 

Detta resultat återfinns även i Selgheds98 avhandling och Lindbergs99 studie. Selghed100 

skriver att en del lärare ser det som naturligt att väga in elevens sätt att förhålla sig till ämnet 

och skolarbetet vid betygssättning. Det uppfattas vara alltför snävt att enbart bedöma elevens 

faktiska kunskapstillägnande. Förhållningssätt som är positiva vägs därför in i betyget. Som 

förklaring ges att elevens positiva beteenden måste uppmuntras, så att eleven känner sig 

motiverad att prestera bättre resultat. Lindbergs studie visade att flera grundskollärare uppgav 

att deras motto var “hellre fria än fälla”, beträffande gränsdragningen för det lägsta betyget. I 

studien framkom att lärare upplevde den tregradiga betygsskalan som demoraliserande. De 

menade att elever som presterat för betyget godkänd slutade att anstränga sig, eftersom de inte 

kunde nå det högre betyget. Lärarna i Lindbergs studie jämförde detta mot betyget 4 i det 

tidigare betygssystemet. Deras uppfattning var att betyget 4 kunde ges i motiverande syfte. 

Detta är och har tydligen varit ett återkommande problem i betygssättningen. Skolverket101 

skriver att närvaro, flit och ambition i princip inte utgör betygsunderlag. Däremot menar de att 

det har betydelse för betyget i den meningen att det är en förutsättning för att nå målen. 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det finns många aspekter som NO-lärare bedömer. 

Enligt utsagorna betygssätts både det som enligt styrdokumenten ska betygssättas, och det 

som enligt styrdokumenten inte ska betygssättas. Beträffande kunskapskvaliteter är 

tolkningen lite olika avseende vilken betygsnivå som ges av läraren. Wretman102 skriver att 

det inte går att mäta hur bra en elev argumenterar, beskriver, drar slutsatser o.s.v. Däremot 

menar han att det är bedömningsbart, genom att man som lärare gör jämförelser med liknande 

elevalster man mött tidigare. Här ställer jag mig frågan hur man som nyutbildad lärare kan 

bedöma sådana kunskapskvaliteter, då man inte har den erfarenhet som äldre lärare har. 

                                                 
97 se sid. 35 
98 Selghed (2004) 
99 Lindberg (2002) 
100 Selghed (2004) s. 164 
101 Skolverket (2001) s. 33 
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Selghed103 anser att det även är problematiskt för erfarna lärare att göra kvalitativa 

bedömningar. Han menar att lärares tidigare utvecklade kunskap i att göra kvantitativa 

bedömningar genomsyrar deras sätt att sätta betyg även i det nuvarande betygssystemet. 

 

Hur NO-lärare använder nationella kursplaner och betygskriterier 
 
Den tredje frågan i min undersökning avsåg att besvara hur NO-lärare använder nationella 

kursplaner och betygskriterier. Tanken med styrdokumenten i det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet är att skolor ska konkretisera de nationella målen i lokala 

arbetsplaner och betygskriterier. I Lpo 94104 finner man att läraren ska utnyttja all tillgänglig 

information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen när betyg sätts. 

Läraren ska också utifrån kursplanernas krav muntligt och skriftligt kunna redovisa elevens 

kunskapsutveckling för eleven, hemmet och rektorn. Den enskilde läraren ska således kunna 

analysera kursplaner och betygskriterier, för att med dessa dokument som stöd kunna bedöma 

eleverna och sätta betyg.  

 

Jag har i min undersökning kunnat urskilja tre kategorier i utsagorna. A. Som ett stöd för 

betygssättningen, B. Som ett diskussionsunderlag, C. Som ett sätt att förmedla målen till 

eleverna. Samtliga beskrivningskategorier är, ur Skolverkets perspektiv, önskvärda sätt att 

använda styrdokumenten. Dock förekom inga utsagor där lärare beskrev att styrdokumenten 

användes för att konkretisera målen i lokala arbetsplaner.  

 

I beskrivningskategori A framkommer av utsagorna att NO-lärare använder styrdokumenten 

som ett stöd för betygssättningen. En utsaga visar att läraren anser att betygskriteriernas krav 

är för hårda. 

 

I beskrivningskategori B framkommer av en utsaga att läraren uppfattar att de på skolan följer 

styrdokumentens direktiv. Däremot är de inte överens om hur dessa ska tolkas. En annan 

utsaga visar att läraren är övertygad om att lärare inte sätter lika betyg på grund av att 

betygskriterierna inte tolkas lika. Av utsagorna framgår också att det på den ena skolan inte 

                                                                                                                                                         
102 Wretman (2004) 
103 Selghed (2004) s. 79 
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finns någon lokal arbetsplan för de naturorienterande ämnena. På den andra skolan finns en 

lokal arbetsplan men läraren föredrar att använda sig av Skolverkets betygskriterier. 

 

I beskrivningskategori C framkommer av en utsaga att läraren använder styrdokumenten för 

att förmedla målen till eleverna. Detta är något som varje elev har rätt till. 

 

Black105 och Korp106 beskriver att summativa bedömningar kan användas för att granska 

skolors kvalitet. För att en summativ bedömning ska vara användbar i jämförande syfte anser 

Black att lärare måste arbeta med gemensamma kriterier. Tholins107 undersökningsresultat 

visade att det på våren 1997 inte fanns lokala betygskriterier för skolår åtta i ungefär 15 % av 

de undersökta skolorna. Kvalitetsgranskningen år 2000 visade att betydande brister förelåg 

beträffande en rättvis och likvärdig betygssättning. Selgheds108 sammanfattning av sin studie 

visar att betygssystemet fungerade otillfredsställande år 2000. Selghed menar att lärare inte 

hade erbjudits tillräckliga möjligheter att skapa sig en förståelse av antaganden och principer 

som systemet vilar på. Carlgren109 skriver att det inte är särskilt utförligt beskrivet, 

kommunicerat eller uppfattat vilka tankar som fanns bakom betygssystemets konstruktion. 

Samtidigt är det problematiskt att betrakta betygssystem som en konstruktion i 
sig, och att det som händer när systemet skall börja fungera kan beskrivas i termer 
av att det uppfattas rätt eller fel.110 

Enligt Skolverket111 är likvärdigheten styrsystemets svåraste fråga, vilket ställer krav på att 

nationella styrdokument tolkas professionellt lokalt. För att ge stöd åt det lokala arbetet har 

Skolverket112 helt nyligen gett ut allmänna råd om hur skolor bör tillämpa de nationella målen 

och betygskriterierna. Jag anser att lärare på skolorna måste diskutera betygskriterier och 

kursplaner på skolorna, vilket också görs. Men det räcker inte med att diskutera och 

argumentera om vi ska få en likvärdig betygssättning. Det krävs att man konkretiserar 

kriterier och mål i lokala arbetsplaner. Detta anser jag för att; 

                                                                                                                                                         
104 Utbildningsdepartementet (1998) s. 18 
105 Black (1998) 
106 Korp (2003) 
107 Tholin (2003) 
108 Selghed (2004) 
109 Carlgren (2000) 
110 ibid. s. 16 
111 Skolverket (2004c) 
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• lärare ska känna ett stöd i sin betygssättning 

• elever ska få kännedom om vilka krav lärare ställer för olika betygsnivåer 

• föräldrar ska få kännedom om kraven för de olika betygsnivåerna 

• synliggöra och jämföra olika skolors krav. 

Enligt Skolverket113, har regeringen i utvecklingsplanen 2001/02 aviserat, att man bör ta bort 

kravet på arbetsplaner. Syftet är att ge kommuner och skolor större frihet att forma de 

processer och den dokumentation som behövs för kvalitetsarbetet. Man menar att kraven på 

planering och uppföljning inte kommer att minska i framtiden, men formuleras på ett annat 

sätt. Jag undrar vilka konsekvenser det får för likvärdigheten, då det redan i dag är 

styrsystemets svåraste fråga. 

 

Reflektioner 
 

Att bedömning och betygssättning är en svår och komplex fråga, står helt klart för mig efter 

att ha genomfört denna undersökning. Det är många aspekter i bedömningsarbetet som NO-

lärare ska ta hänsyn till. Styrsystemet ställer också stora krav på att lärare ska kunna tolka 

kursplaner och betygskriterier. Om det inte finns lokala arbetsplaner har man som lärare 

väldigt lite stöd vid betygssättningen. Detta anser jag gäller speciellt i de ämnen där det inte 

finns nationella prov. Jag har också insett att det är en fråga som är känslig för många lärare, 

främst genom att det var svårt att få tag på informanter som var villiga att bli intervjuade. 

Naturligtvis berodde det också på andra orsaker, men jag tror att en bidragande orsak kan vara 

att lärare fortfarande känner sig vilsna i det nya betygssystemet. Därför är jag väldigt tacksam 

för de lärare som ställde upp på mina intervjuer. Jag har fått en större förståelse för dessa 

lärares bedömningsarbete. Detta kommer jag att ha nytta av i min blivande roll som lärare. 

Dock står det helt klart för mig att jag, som nyutexaminerad, inte kommer att kunna göra 

tillfredsställande kvalitativa bedömningar av elevers kunskaper om jag inte har erfarna 

medarbetare som kan hjälpa mig. 

 

 

                                                                                                                                                         
112 SKOLFS (2004:23) 
113 Skolverket (2004c) s. 11 



Det är en het potatis! 

48  

När jag arbetat med min uppsats har en mängd olika frågor väckts. När det gäller betyg och 

bedömning har väldigt lite nationell forskning bedrivits. Den lilla forskning som finns avser 

ämnena svenska, matematik och engelska. Frågor som jag anser skulle vara av intresse att 

belysa i kommande examensarbeten är; 

• Hur dokumenterar NO-lärare sitt bedömningsarbete? 

• Vilka bedömningskriterier upplever elever utgör underlag för NO-lärares bedömning? 

• Utgör NO-lärares bedömningsunderlag av det som han/hon uppfattar att det gör? 

• Finns det någon koppling mellan NO-lärares bedömningar och deras syn på vad som 

är viktig naturvetenskaplig kunskap?  
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Bilaga 1 – Intresseförfrågan 1 
 
 
Norrköping 2004-08-06 
 
Till lärarna i de naturvetenskapliga ämnena år 7-9 
 
Jag heter Eva-Lott Malm och läser till lärare på Campus Norrköping, Linköpings universitet. 
Jag ska under hösten skriva en D-uppsats som handlar om vilka bedömningskriterier lärare 
använder sig av vid betygssättning inom de naturvetenskapliga ämnena. För att lyckas med 
det behöver jag intervjua lärare som undervisar samt har betygssatt elever i de ämnena.  
 
Intervjuerna kommer att ske i slutet av augusti och början på september. Jag beräknar att en 
intervju kommer att ta cirka en halvtimme. Inga namn vare sig på lärare eller skola kommer 
att nämnas i min uppsats, vilket medför att de som bidrar till mitt arbete kommer att vara helt 
anonyma för läsarna. 
 
Jag vill med det här brevet ge en kort information om syftet med min uppsats. Fundera över 
om du kan tänka dig att bli intervjuad och meddela rektorn om ditt beslut. Det är naturligtvis 
helt frivilligt att delta. Jag hör av mig till rektorn i början på vecka 33 och kontaktar sedan de 
som kan tänka sig att delta. 
Om det är något ni undrar över går det bra att skriva eller ringa till mig. 
 
Hälsningar 
 
Eva-Lott Malm 
Mail: evama352@student.liu.se 
Tele: 011-66456 
 

 



  

  

Bilaga 2 – Intresseförfrågan 2 
 
Norrköping 2004-08-30 
 
Till lärarna i de naturorienterande ämnena år 7-9 
 
Jag heter Eva-Lott Malm och läser till lärare på Campus Norrköping, Linköpings universitet. 
Jag ska under hösten skriva en D-uppsats som handlar om lärares tankar kring bedömning och 
betygssättning i de naturorienterande ämnena. För att lyckas med det behöver jag intervjua 
lärare som undervisar samt har betygssatt elever i de ämnena.  
 
Intervjuerna kommer att ske under v.37-38. Jag beräknar att en intervju kommer att ta cirka en 
halvtimme. Inga namn vare sig på lärare eller skola kommer att nämnas i min uppsats, vilket 
medför att de som bidrar till mitt arbete kommer att vara helt anonyma för läsarna. 
 
Jag vill med det här brevet ge en kort information om syftet med min uppsats. Utförligare 
information ges när du kontaktat mig. Fundera över om du kan tänka dig att bli intervjuad och 
meddela mig senast 2 september, så att vi kan bestämma plats och tid för intervju. Det är 
naturligtvis helt frivilligt att delta, men varje deltagare bidrar till att min uppsats kan 
genomföras. 
 
Om det är något ni undrar över går det bra att maila eller ringa till mig. 
 
Hälsningar 
 
Eva-Lott Malm 
Mail: evama352@student.liu.se 
Tele: 011-66456 
 
 

 



  

  

Bilaga 3 - Samtalsguide 
 
 
Samtalsguide 
 
Bakgrund 
Antal år i yrket 
Utbildningsbakgrund 
Annat yrke 
År på skolan 
Hur organiseras NO-undervisningen arbetslaget/skolan 
 
 
Berätta vad det är du bedömer när du sätter betyg. 
 
Vad är skillnaden mellan G-, VG- och MVG-elever? 
 
Nationella betygskriterierna 
 
Hur har du resonerat och tänkt när du arbetat med att formulera betygskriterier? 
 
Vilka mål har du med din undervisning? 
 
Vad anser du är viktig naturvetenskaplig kunskap? 
 
Följdfrågor 
 
Varför? 
Hur menar du? 
Vad tänker du då? 
Kan du berätta mer? 
Vad anser du om det? 
 


