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1. Inledning 

Min nyfikenhet inom området gällande bedömning och betygskriterier har sin grund i den 

verksamhetsförlagda utbildning som jag under mina år på lärarprogrammet genomfört. Då har 

jag stött på olika metoder att arbeta med betygskriterier i skolan och på så vis också försökt 

finna mitt eget sätt att bemöta uppgiften. Jag är utifrån detta väldigt intresserad av att 

undersöka hur man generellt sett ser på betygskriterier inom skolan och hur man som lärare 

arbetar med detta. Lindberg har i sin studie gjort en översikt kring vad forskningen, under 

inledningen av 2000-talet, lett till gällande betyg och bedömning i svenska skolor. Det visades 

sig då att den vanligast förekommande delen av forskning bygger på myndighetsuppdrag och 

belyser inte en representativ del av skolvärlden då den bygger på få lärares och elevers 

åsikter. Betygskriterier inom skolan innefattas i dessa undersökningar och sammantaget 

skriver Lindberg kring detta att; ”vad lärare i svensk skola bedömer och hur de använder 

betygskriterierna vid bedömning […] vet vi inte mycket om.”1 Att försöka få svar på vilka 

olika sätt lärare framställer och förmedlar betygskriterier till sina elever har jag också som 

utgångspunkt för mitt arbete då detta alltså anses vara ett relativt outforskat område. 

2. Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med arbetet är dels att se vilka olika metoder lärare använder sig av för att 

framställa och förmedla betygskriterier till sina elever samt att undersöka på vilka olika sätt 

lärare uppfattar elevers inställning till betygskriterierna. Mitt mål med arbetet är också att 

kunna delge en ny dimension i forskningen av lärares åsikter kring betygskriterier.  

 

För att uppnå mitt syfte med det här arbetet har jag formulerat följande frågeställningar som 

fungerar som utgångspunkt för uppsatsen; 

 

• På vilka olika sätt uppger undervisande lärare i grundskolans senare år att de arbetar 

med betygskriterier? 

• Vilka för- respektive nackdelar ser lärarna med arbetet med betygskriterier i skolan? 

• Vilka olika föreställningar finns bland lärarna kring elevers reaktioner på 

betygskriterier? 

                                                 
1 Lindberg, Viveca (2007) Långtgående slutsatser trots få lärare och elever i studierna, I Pettersson, Agneta 
(red.) Sporre eller otyg – om bedömning och betyg, s. 131f 
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3. Arbetets disposition 

Arbetet är upplagt så att jag från och med den här delen kommer att behandla i tur och 

ordning de övergripande kapitlen; litteraturgenomgång, metod, resultat, diskussion och 

slutligen en del om möjlig fortsatt forskning och några avslutande kommentarer. I det första 

kapitlet litteraturgenomgång redogör jag för den tidigare forskning som bedrivits inom 

området för betygskriterier samt skriver om de olika texter som ligger till grund för mitt 

uppsatsval. Här redogör jag också för historiken för betygssystemen i svensk skola. Kapitlet 

metod bygger på information kring mitt val av metod, det vill säga intervju, sedan redogör jag 

för mitt urval av informanter, genomförandet, databearbetningen, de etiska ställningstaganden 

jag utgått ifrån samt avslutar med en metoddiskussion. Sedan redovisar jag mitt resultat 

utifrån rubriker formade av mina frågeställningar. Därefter analyserar och jämför jag mitt 

resultat mot tidigare forskning i diskussionen Slutligen kommer jag att redovisa några förslag 

kring möjlig fortsatt forskning inom ämnet och en avslutning av arbetet i stort. 
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4. Litteraturgenomgång 

I följande avsnitt syftar jag till att undersöka och sammanfatta vad som tidigare är skrivet 

kring betyg och betygskriterier i skolan. De underrubriker jag valt att använda är i följande 

ordning; bakgrund till dagens betygssystem, betygskriteriers betydelse, arbetet med 

betygskriterier, betyg och bedömning samt den avslutande delen kring kritik mot 

betygskriterier. Jag kommer att inleda min litteraturgenomgång med historik och bakgrund till 

dagens tillämpade system och betygsskala och sedan övergå till det mer lokala arbetet och 

tillvägagångssätten. Detta gör jag för att belysa de förutsättningar som lärare ges att arbeta 

med kriterier i dagens skola och hur detta också förändrats och utvecklats till dagens 

tillämpade system. 

 

4.1 Bakgrund till dagens betygssystem 

Att bedöma och att utvärdera elever är vardagen som alla lärare står inför. Bedömningen sker 

kontinuerligt och syftar till att redogöra för utvecklingen av elevens kunskaper och 

färdigheter. Tholin redogör i sin bok för tre olika principer av bedömningar. Dessa principer 

är sådana som kan tillämpas i flera olika sammanhang och är samtliga utarbetade för att 

användas i förhållande, jämförelse, med någonting annat. Den första modellen är 

normrelaterad och innebär att bedömningen av en elev sker utifrån andras prestationer och i 

förhållande till gruppen som utför samma uppgift. Den andra är mål- eller kriterierelaterad 

och syftar till att förhålla sig till tidigare uppsatt mål och bedöma huruvida detta har uppnåtts 

eller ej. Slutligen nämner han en tredje variant, den individrelaterade, som handlar om att 

bedöma individens insats utifrån egna tidigare prestationer över tid och på så sätt mäta 

utvecklingen.2 Tholin hänvisar samtliga dessa modeller till skolans värld och den bedömning 

som sker gällande betygssättning. Enligt läroplanen skall skolan sträva efter att varje elev; 

”utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna”3 Med utgångspunkt i det här 

målet från läroplanen kan man se tendenser till framförallt två av Tholins 

bedömningsmodeller. Den målrelaterade, eller som den också benämns, den 

kriterierelaterade modellen fungerar som ett betygsunderlag och är i slutändan grunden för att 

bedöma elevens färdigheter och kunskap i jämförelse med vad som var intentionen från 

början. Men även utvecklingen från hur situationen varit tidigare eller hur eleven tidigare 

                                                 
2 Tholin, Jörgen (2006), Att kunna klara sig i okänd natur, s. 59 
3 Lärarförbundet (2004), Lärarnas handbok, s. 20 
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legat till i sin skolgång uppskattas genom en individrelaterad bedömning från lärarens sida. 

Den här typen av bedömning sker ju dock över tid och är en utvecklande process över en 

större del av elevens tid i skolan och är inte en del i betygssättningen då den inte mäter 

elevens kunskapsmässiga nivå vid det specifika tillfället.4 Den normrelaterade 

bedömningsmodellen användes främst då skolorna använde sig av ett relativt betygssystem 

och tillämpas i stort sett inte alls i dagens skola.5 

 

För att möjligen kunna redogöra för den bedömning som ska ske inom skolan så måste det 

också finnas en medvetenhet kring vad som styr bedömningen och hur detta på lämpligast sätt 

ska kunna praktiseras. Jag kommer nu att redogöra för utvecklingen av betygssystemen och 

hur detta gått från ett absolut till ett målrelaterat system. Betygen har alltid inom skolans värld 

varit en debatterad företeelse och diskussionen om huruvida man ännu har hittat en ultimat 

lösning på detta kvarstår. Selghed anser att något idealt betygssystem inte existerar utan det 

finns bara en strävan efter att finna ett så komplett system som möjligt med målet att 

minimera bristerna.6 Betygssystemen och de betygsskalor som ingår i dessa har som nämnts 

förändrats genom åren och en schematisk bild över detta ses i figur 1.7 

 

 

 

                                                 
4 Davidsson, Leif (2004), Betyg, s. 72 
5 Jansdotter Samuelsson, Maria (2008), Betyg i teori och praktik, s. 19 
6 Selghed, Bengt (2007), Oförtjänt kritik mot lärare, I Pettersson, Agneta (red.) Sporre eller otyg – om 
bedömning och betyg, s. 37f 
7 Egenkonstruerad figur utifrån uppgifter i Davidsson, s.13ff. Den här figuren är dock inte fullständig utan 
hänvisar bara till relevanta uppgifter för detta arbetes utformning. 

Figur 1 – schematisk bild över utvecklingen av Sveriges betygssystem från ett absolut till ett 
målrelaterat system 
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Figuren, som är sammanställd utifrån uppgifter från Davidssons bok Betyg, syftar alltså till att 

övergripande redogöra för den utveckling Sverige har genomgått när det gäller 

betygssystemet. Här klargörs en övergång från ett absolut till ett relativt och slutligen till ett 

målrelaterat system i skolan. Gruppen, det vill säga hela klassen, som tidigare sattes före 

individen tas bort. Skolan blev alltså genom den här övergången mer individbaserad än 

tidigare. Skolan lämnade också i den här processen statligt huvudmannaskap under 1990-talet 

och blev kommunaliserad vilket innebar stora omfattande förändringar för skolorna. Skolan 

fortsatte dock att vara under statlig kontroll.8 Idag arbetar alltså lärare och annan undervisande 

personal på skolan med ett så kallat kunskapsrelaterat eller målrelaterat system. Färdigheter 

och uppnåenden av mål är väsentligt för läraren och läraren ska bedöma såväl vad det är som 

ska bedömas samt hur detta ska göras.9 

 

Genom det nya systemet blev också skolorna bedömda av skolmyndigheterna för att mäta 

effektivitet och resultat.10 Skolverkets arbete med att konkretisera betygssystemet har lett till 

att det ska finnas såväl nationella som lokala kriterier. Alltså både övergripande statliga och 

kommunalt konkretiserande som är anpassade för skolan i sig. Elevens kunskapsutveckling 

eller de kvalitéer som skall bedömas kan ses i mål att sträva mot. När målen var fastslagna 

inom respektive ämne skulle också nivåerna eller indikatorerna på utvecklingsfasen tecknas 

ned. Då formuleras kriterier för respektive kurs och detta resulterade till en mer 

kunskapsbaserad bedömning.11 Samtliga tidigare använda betygssystem och/eller 

betygsskalor, inklusive det nuvarande, har blivit omdebatterade och flera brister har 

upptäckts. I skrivandets stund har den tillsatta betygsberedningen kommit med ett nytt förslag 

för betygsskala som är planerat att genomföras från och med 2010 eller 2011. Den nya skalan 

ska bestå av stegen A-E som godkända och F för icke-godkänt resultat. Förändringen innebär 

inte någon omställning av systemet i sig som fortfarande ska vara målbaserat och med 

nationella betygskriterier.12 Efter att jag nu översiktligt redogjort för utvecklingen från 

föregångarna av betygssystem till dagens tillämpade variant övergår jag till att beröra 

historiken kring det lokala arbetet och utvecklingen av betygskriterier. 

 

                                                 
8 Jansdotter Samuelsson, a.a., s. 29 
9 Carlgren, Ingrid (2002), Det nya betygssystemets tankefigurer och tänkbara användningar, I Skolverket Att 
bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning, s. 17f 
10 Jansdotter Samuelsson, a.a., s. 30 
11 Carlgren, a.a., s. 19 
12 Jansdotter Samuelsson, a.a., s. 31f 
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4.2 Betygskriteriers betydelse 

Som hjälpmedel för lärarnas bedömning av elevens prestation under den specifika 

ämneskursen fastställdes alltså vid tillkomsten av Lpo94 att det skulle finnas betygskriterier. 

Dessa ska förtydliga betygsstegen och definiera på vilka sätt och i vilken mån eleven kan 

uppnå de kunskapsmål som innan ämnesområdet startade var fastställda. Kunskapernas art 

och kvalitet ska på så sätt redogöras och kriterierna ska tydligt relatera till kursplanens mål. 

Men till en början, alltså från och med genomförandet 1994-95, fanns det bara kriterier för 

nivån Väl Godkänd.  Regeringens motivering till att inte ha några kriterier för betyget 

Godkänd var att de uppnåendemål i kursplanen som fastslagits för år 9 var tillräckligt 

tillfredställande. Godkända blir eleverna således om de uppfyller uppnåendekraven med 

kursen. Kriterierna som sedan införts lokalt på skolor är bara ett förtydligande av kursplanen, 

inte något tillägg. Från år 2000 så infördes det också kriterier för Mycket Väl Godkänd och på 

så sätt var betygssystem tillsammans med kriterier kompletta.13 Men Skolverket fick mycket 

kritik för den brist på information som gavs lärarna ute på skolorna runt om i landet vid 

införandet av det nya betygssystemet kopplat till betygskriterierna. Den fortbildning som var 

planerad att hjälpa lärarna vid formulerandet av betygskriterier utifrån uppsatta mål uteblev, 

vilket skapade stor förvirring bland landets lärare och rektorer. Detta ledde till flera lokala 

tolkningar och det fanns ingen samstämmighet eller kommunikation landets skolor emellan.14 

En förbättringsgrupp bestående av enbart politiker tillsattes för att komma till bukt med 

problemet. Syftet var att komma fram till ett enat nationellt förslag till ett betygssystem som 

inte skulle kunna bli ifrågasatt då systemet skulle godkännas av regeringen och användas över 

hela landet. Den här betygsberedningen tog fram målbeskrivningar och betygskriterier som 

skulle krävas för de olika betygen. Läroplanskommitén som tidigare strukturerat upp arbetet 

med betygssystemet hade formulerat svårigheten kring att definiera begreppet kunskap och på 

så sätt tagit fram en åtskillnad mellan fyra olika kunskapsformer som grund till inlärning. 

Dessa var fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, eller som de kom att kallas; de fyra 

f:en.15 Tanken var egentligen i betygsberedningens syfte att de fyra f:en inte skulle blandas 

samman med kunskapskvaliteérna hos eleverna utan ses som varandras förutsättningar i 

bedömningssituationer. Men detta har i stor utsträckning idag övergetts och är istället basen 

för kriterierna då betyget godkänd kännetecknas av faktakunskaper medan överkurserna (väl 

godkänd och mycket väl godkänd) kopplas till förmågor inom förtrogenhet och förståelse. 

                                                 
13 Davidsson, a.a., s. 82ff 
14 Tholin, a. a., s. 91ff 
15 SOU (1992:94), s. 31f 
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Läroplanen skulle stå för de övergripande målbeskrivningarna och kriterierna medan 

kursplaner och lokala arbetsplaner skulle konkretisera mål och kriterier för respektive skola. 

Med fastställda kriterier och mål för de olika ämnena skapades en tydligare enighet mellan 

skolorna och det var enklare för både elever och föräldrar att kunna ta del av dessa.16 

 

4.3 Arbetet med betygskriterier 

I följande avsnitt avser jag att redogöra för det lokala arbetet med betygskriterier. Jag kommer 

att redovisa några olika tankegångar kring forskares syn på betygskriterier och även visa på 

några företeelser som förändrat lärargärningen de senaste åren. Enligt läroplanen skall läraren 

sträva efter att varje elev får ett faktiskt inflytande över arbetssätt, planering och 

undervisningens utformning oavsett kön eller ålder i sann demokratisk anda.17 Inom området 

att arbeta med betygskriterier på skolan påstår forskare, som jag senare i kapitlet kommer att 

redogöra för, att förutsättningen för att eleverna ska kunna integreras i besluten krävs en 

medvetenhet, delaktighet och kunskap hos eleverna. För att eleverna själva ska kunna ta 

ansvar för sin utbildning krävs att de får hjälp med att använda de verktyg som läraren ska 

tillhandahålla såsom kunskaper och beteenden. Airasian påpekar vikten av att lära eleverna 

själva att ifrågasätta sitt arbete och sin utveckling och på så sätt också utveckla och 

effektivisera sin självuppfattning. Han menar att läraren kan hjälpa eleverna genom att de 

själva får ställa frågor som leder till att de också får bedöma om de gjort rätt eller fel. Detta 

skulle i så fall alltså leda till ett större samarbete mellan lärare och elev och ge en rättvisare 

användning av kriterierna för undervisningen.18 

 

Arbetet med vad Dysthe kallar för portföljsarbete eller portföljsmetodik kan liknas vid ett 

utvärderingsarbete av den enskilda elevens prestationer, såväl inom ett genomfört 

arbetsområde som för förväntningarna för kommande områden. Hon redogör för några 

förutsättningar för att läraren skall kunna jobba med modellen portföljsarbete, och det är 

bland annat att läraren ska ha en pedagogisk grundsyn som både väger in det individuella som 

det gruppbaserade arbetet i sin bedömning.19 Dysthe menar att det inom den här sortens arbete 

finns två olika varianter av verksamheter med kriterier. Antingen arbetar man med kriterier 

uppsatta av andra och redogör sedan dessa utan förändringar för eleverna, eller också 

                                                 
16 Utbildningsdepartementet (U 2007: A), En ny betygsskala, s. 25 
17 Lärarförbundet, a. a., s. 18 
18 Airasian, Peter. W (2008), Classroom Assessment – Concepts and applications, s. 114 
19 Dysthe, Olga (2002), Om förhållandet mellan individ och grupp i portföljprocessen, I Skolverket Att bedöma 
eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning, s. 94 
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diskuterar man fram kriterier i samverkan med eleverna och skapar då ett större elevinflytande 

på utbildningen.20 Selghed tänker sig också en variant där det anses nödvändigt att lärare 

arbetar ämnesvis på skolan med att formulera och konkretisera kriterier för betygen. Detta 

anser han vara relevant då lärarna kan diskutera vilka olika kvalitéer av kunnandet som krävs 

av eleverna vilket troligtvis skapar en rättvisare och mer likvärdig bedömning. Det är dock 

enligt honom en naiv tanke att tro att alla lärare, på alla skolor och inom samtliga ämnen 

skulle kunna genomföra detta på lika premisser och skapa ett likvärdigt nationellt underlag.21 

 

Marklund skriver i sin studie om flera olika modeller när det gäller att kommunicera mål och 

kriterier till elever. Han redovisar i sin studie en sammanställning över de olika metoder som 

lärarna använder sig av för framställningen av betygskriterier. Dessa är att använda sig av 

skolverkets kriterier rakt av, skriva om dessa kriterier och förklara krångliga ord, att 

konkretisera mål och kriterier genom att visa på färdiga exempel som tidigare elever gjort 

eller att eleverna får i uppgift att formulera egna kriterier utifrån skolverkets. Dessa är de 

vanligaste metoderna för att framställa och arbeta med kriterierna som redovisas i Marklunds 

studie. Marklund finner också tre olika skiljelinjer kring lärarnas sätt att arbeta med kriterier. 

Den första skiljer på lärare som delar ut kriterier skriftligt till eleverna eller inte alls, den 

andra handlar om huruvida läraren använder konkreta exempel som kopplas från kriteriet till 

saker man bör kunna till provet. Den tredje och sista skillnaden görs mellan lärare som låter 

eleverna göra självbedömningar under och efter kursen med läraren och dem som inte 

involverar eleverna alls.22 

 

Wennerholm redogör i sin studie för två huvudsakliga varianter av förmedlingssätt av 

betygskriterier som hon kunnat urskilja i sina undersökningar. Det är dels en så kallad 

förmedlande process och dels en elevinbjudande process. Hon menar i sina resultat att den 

förmedlande processen grundar sig i Skolverkets betygskriterier. Dessa läses upp för eleverna, 

eleverna lyssnar, inget dokument delas ut men läraren går igenom de olika kriterierna och 

kraven med hela klassen muntligt. Redogörelse av schema och inlämningsuppgifter kommer 

därefter och tillfället avslutas med en gruppdiskussion där frågor behandlas inom klassen. Den 

andra varianten, den elevinbjudande processen, handlar om en kontinuerlig uppföljning av 

mål, kriterier och betyg inom klassen. En medveten strategi med aktiva elever eftersträvas och 

                                                 
20 Dysthe, a.a., s. 99 
21 Selghed, Bengt (2006), Betygen i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis, s. 69 
22 Marklund, Per-Erik (2006), Att tala om vad eleverna bör kunna, s. 44ff 
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såväl eleverna som läraren når en medvetenhet och ömsesidighet kring betygsättningen. 

Uppföljning sker både muntligt och skriftligt och läraren leder processen framåt men låter 

hela tiden eleverna vara med i besluten och kan påverka sin egen studiegång.23 

 

Om eleven förstår kriteriet som ligger som bedömningsgrund för deras betyg kan de också 

använda det samma i praktiken för att utveckla deras egen insats. De måste alltså få 

information kring vad kriterierna handlar om för att verkligen kunna tillgodogöra sig dem. I 

Ferraras studie har han kommit fram till olika metoder som detta sker i praktiken genom 

lärares förmedling och förklaringar av betygskriterier för elever. I stort sett samtliga lärare 

delger informationen som innefattar den kunskap som de förväntar sig att eleverna ska ha lärt 

sig i slutet av kursen. Detta sker således också i inledningen av en kurs och antingen muntligt, 

skriftligt eller genom exempel i klassrummet. Av de lärare som deltog i undersökningen sa en 

väldigt liten del att de berättar i ett tidigt skede för eleverna vad som kommer att komma på 

provet och även en väldigt liten del involverade elever i framställningen av kriterier.24 

 

Lindberg skriver om utvecklingen från den tidigare skolformen till dagens system format av 

Lpo94 och hur detta har förändrat lärargärningen på flera olika plan. Hon hämtar 

informationen till sin undersökning från intervjuer som hon gjort med lärare i såväl 

grundskolor som på gymnasier. Nya inslag såsom utvecklingssamtal, åtgärdsprogram, 

lärarlagsindelning och ekonomiska nedskärningar har förändrat lärarens sysslor enligt 

informanterna, dock inte nödvändigtvis negativt. Lindberg framhäver utöver detta också ett 

mycket positivt fragment av förändringen genom den utvecklade kommunikationen mellan 

lärare, elever, föräldrar och framförallt med kollegor. De nya diskussionerna lärare emellan 

handlar om betyg och kunskaper kopplat till de nya betygskriterierna vilket förbättrade den 

kollegiala kommunikationen och gjorde den väsentlig för lärarens yrkesroll. 25 

Kommunikationen med hemmet har som sagt också ökat successivt. Men samtalen med 

hemmet kring kriterier och betyg verkar lärare tycka är en del av arbetet som de helst skulle 

slippa. Majoriteten amerikanska lärare i Brookharts undersökning svarar att det såväl är ett 

svårt som en obehaglig del av arbetsuppgifterna.26 Något vidare motiv från undersökningen 

till detta finns inte att redogöra för. Vad gäller kommunikationen mellan lärare och elev, har 

                                                 
23 Wennerholm, Lisbeth (2007), Jag vill ha koll på mina betyg!, s. 28ff 
24 Ferrara, Steven (1995), Ways in which teachers communicate learning targets, criteria and standards for 
performance to their students, s. 7ff 
25 Lindberg Viveca (2002), Införandet av godkändgränsen – konsekvenser för lärare och elever, I Skolverket Att 
bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning, s. 40f 
26 Brookhart, Susan. M (2001), The ”standards” and classroom assessment research, s. 3ff 
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även den här typen av interaktion ökat sedan införandet av det nya betygssystemet enligt 

Lindberg. Läraren förväntas reflektera och berätta om vilka krav de egentligen ställer på 

eleven och eleven förväntas uppnå de krav som ställs på honom/henne. Några av lärarna har 

en klar och tydligt utarbetad modell för arbetet med betygskriterierna och grundar sig i 

återkommande diskussioner med eleven om dennes prestationer. Betygskriterierna har alltså 

oavsett konstellation av människor lett till en bredare interaktion inom och omkring skolan.27 

Lärargärningen förändrades också enligt forskare på området så till vida att fokus på specifika 

elevgrupper förändrades. Tidigare låg koncentrationen på elever som strävade efter de högre 

betygen och utmana dessa till utökad och djupare inlärning. Nu ligger istället fokus på den 

elevgrupp inom skolan som riskerar att inte uppnå målen för att bli godkända.28 

 

Avsnittet som jag precis gått igenom berör främst hur forskningen har visat att lärare arbetar 

med betygskriterier. Marklunds och Wennerholms studier visar på hur förmedlingen och 

framställningen av betygskriterier sker och deras resultat är relevanta för det arbete jag själv 

utför. Även Selghed och Dysthe skriver om framställningen av kriterier som ett viktigt 

fundament och ger olika förslag på hur detta kan gå till i sina texter. Lindberg redogör för den 

utvecklade kommunikationen inom och omkring skolan och hon skildrar också några andra 

delar av lärargärningen som utvecklats sedan gamla skolformer. Dessa är de mest centrala 

bitarna av detta stycke och i följande avsnitt kommer jag att skriva om betyg och kritik mot 

systemet. 

 

4.4 Betyg och bedömning 

I de följande två avsnitten kommer jag att definiera vad bedömning och betyg innebär i 

praktiken samt redogöra för de tre betygssteg som skolorna idag arbetar efter. Därefter 

kommer jag att belysa vissa delar av svårigheter och kritik som uppstått kring det mål- eller 

kriterierelaterade betygssystemet. 

 

Imsen skriver i sin bok Lärarens värld att den viktigaste funktionen bedömning har ligger i att 

handleda och att motivera. Eleven måste således alltså få någon typ av respons på det 

genomförda och då blir också inlärningsprocessen den bästa möjliga. Hon fortsätter sedan 

med att nämna ett annat nyckelord gällande bedömning och det är information. Det är inte 

bara information som eleven behöver i form av ett betyg. Hon menar att läraren behöver 

                                                 
27 Lindberg (2002), a.a., s. 44f 
28 Lindberg (2007), a.a., s. 142f 
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information om elevernas kunskaper för att kunna planera och föräldrarna behöver 

information för att kunna hjälpa till och veta om barnets/ungdomens prestationer.29 För 

eleverna har betyget främst två syften enligt Airasian; först och främst är det, precis som 

Imsen redogjort för, ett informationsmoment för eleven själv, föräldrar och andra inblandade 

om insatsen i skolan. Men betyget är också ett motivationsmoment för att antingen fortsätta på 

en påbörjad framgångsrik bana eller till att försöka förbättra sin insats i skolan om den 

tidigare inte varit helt tillfredställande.30 

 

Betygets funktion ligger i att mäta i vilken mån eleven uppnått det mål som utryckts i 

kursplanen för respektive ämne.31 Linde delar in betygets funktioner i fem olika grundsatser 

där tre av dessa är relevanta för grundskolans senare år. Dessa är diagnos och information, 

som handlar om återkoppling till berörda parter. Behörighet och kvitto på genomgånget 

stadium, vilket är en avslutande del som ger behörighet till framtida studier eller godkänd 

fortsättning på de aktuella. Samt en yttre motivation som handlar om att betyg är en sporre 

och belöningsfunktion för genomförd prestation.32 Betyget kan också delas upp inom läsåret i 

olika avseenden på det sätt vissa skolor har det genom ämnesblock. För exempelvis de 

samhällsorienterade ämnena skulle detta alltså då innebära ett betyg i vardera historia, 

geografi, samhällskunskap och religion. Även slutbetyget är en variant som inte innebär betyg 

direkt efter avslutad kurs utan där enbart det slutliga betyget för ämnet för hela grundskolan 

skall redovisas. Betyget som eleverna får ska sättas i samtliga ämnen i skolan och oavsett om 

det då finns en betänklig frånvaro från undervisningen. Detta skulle alltså i sådana fall inte 

syfta till att mäta de tidigare uppsatta kunskapskraven i respektive ämne som eleven har som 

uppgift att uppnå, närvaro kan alltså ses som irrelevant för bedömningen av eleven.33 

 

Elevernas egna åsikter kring bedömning kommer inte fram i ljuset i lika hög grad som lärares. 

Studier som dock har utförts för att belysa elevperspektivet på bedömning har visat att 

eleverna har varierade uppfattningar kring bedömningens funktion. Eleverna är i stort eniga 

om att bedömningen faktiskt görs i syfte för någon annan än dem själva. Detta kan dels handla 

om att bedömningen görs för att läraren ska ha koll på dem eller för att informationen ska nå 

berörda föräldrar. Majoriteten elever anser att bedömningen leder till stress och leder till 

                                                 
29 Imsen, Gunn (1999), Lärarens värld, s. 320f 
30 Airasian, a.a., s. 255 
31 Lärarförbundet, a.a., s. 20 
32 Linde, Göran (2003), Kunskap och betyg, s. 85f 
33 Davidsson, a.a., s. 63f 
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sämre resultat i skolan.34 Detta bortses det likväl ifrån i hög grad då bedömningen är ett 

fundamentalt moment i lärarens yrke i relation till eleverna. Eleverna förväntas helt enkelt 

följa de mål och kriterier som är uppsatta och nå upp till kraven som ställs på dem oavsett 

deras egen inställning till systemet. 

4.4.1 Betygsstegen i dagens skola 

Jag kommer i det följande stycket göra en sammanfattning av de olika betygsnivåerna 

Godkänd, Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd, som gäller för elever på grundskolans 

senare år. De här uppgifterna handlar om kraven för att kunna få ett visst betyg. Den här 

sammanställningen har jag gjort utifrån kursplaner, läroplanen samt de texter jag refererar till 

i avsnittet. 

 

Godkänd – för grundskolan finns inga specifika nationella betygskriterier fastställda för 

betyget Godkänd, men enligt Skolverkets föreskrifter skall eleven ”ha kunskaper enligt 

samtliga kriterier som gäller för betyget”35. Finns det kunskapsluckor i något av områdena 

inom ämnet ska dessa tas i beaktande och eleven ska således heller inte ha uppfyllt de 

målkrav som ställts på honom/henne. Att bli Godkänd innebär alltså att uppfylla alla de 

uppnåendemål som kursen innefattar, men enligt Tholin finns en oro i samhället över att det 

egentligen bara krävs att närvara vid lektioner för att erhålla betyget Godkänd.36 

 

Väl Godkänd & Mycket Väl Godkänd – betygen Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd är 

definierade som fördjupningar av kunskaperna från Godkänd. Eleven ska alltså kunna 

fördjupa sig inom något eller några av de områden som berörts i kursen. Det finns dock inte 

någon säkerställd nivå på hur stor skillnad det är mellan dessa tre nivåer eller betyg eller som 

Davidsson skriver; ”det går inte att säga att VG är 40 cm längre än G osv.”37 Det handlar 

enligt honom om erfarenhet och övervägning från lärarens sida vilket kan leda till att nivån på 

ett och samma betyg kan variera från ämne till ämne. Selghed skriver att för att kunna nå de 

högre betygen krävs att alla krav för de lägre nivåerna först måste uppnås. Detta är hierarkiskt 

ordnat genom kvalitativa skillnader av förståelse och en större förståelse innebär också ett 

högre betyg. För betyget Mycket Väl Godkänd krävs att eleven klarar av alla kraven för mål 

                                                 
34 Lindberg (2007), a.a., s. 134 
35 Davidsson, a.a., s. 100 
36 Tholin, a.a., s. 145 
37 Davidsson, a.a., s. 104 
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att uppnå samt att flertalet kriterier för betygsstegen Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd 

är uppfyllda. 38 

 

Icke Godkänd eller Underkänd – är idag inom grundskolan inte ett betygssteg utan används 

enbart inom de frivilliga skolformerna. Den nya betygsskala som kommit som förslag innebär 

ett tillägg även av Icke Godkänd i form av betygssteget F på grundskolan. Betyget ges om 

eleven deltagit i undervisningen men inte nått upp till kraven för nivån Godkänd.39 

  

4.5 Delar av kritiken till betygskriterier i skolan idag 

Efter att betygskriterierna frekvent börjats användas på skolor har också flertalet problem och 

diskussioner kring dessa dykt upp. Jag har tidigare nämnt viss kritik och vissa problem mot 

systemet i sig men här riktar jag främst fokus på arbetet i skolorna och lärarens bedömning av 

eleverna. Jag kommer i det här avsnittet redogöra för några delar av kritiken för att på så sätt 

kunna koppla och också poängtera dessa eventuella brister till mina resultat. 

 

Att lokala arbetsplaner och betygskriterier såväl upprättas som följs upp ligger enligt 

läroplanen på rektorns ansvarsområde. Rektorn har den övergripande kontrollen över detta 

och är ytterst ansvarig för att målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen uppfylls.40 

Tholin har samlat in lokala styrdokument, arbetsplaner och betygskriterier från två olika år 

och analyserat dessa i sin avhandling. Enligt honom finns det inte något bevis för att rektor 

aktivt godkänt dessa dokument på de undersökta skolorna. I majoriteten av fallen så kan man 

inte tydligt fastslå att rektor varit inblandad i varken framställandet eller godkännandet av de 

övergripande arbetsplanerna.41 Läraren ska förhålla sig till dessa styrdokument och riktlinjer 

för att tillämpa dessa i undervisningen med eleverna. Att det skulle pågå någon interaktion 

mellan elever och lärare kring utformandet av betygskriterier förefaller inte troligt enligt 

Tholin. Han hävdar att detta då dessutom, utifrån de formuleringar som Skolverket satt upp, är 

ett misslyckande då detta i sitt egentliga syfte skulle bedrivas i en samverkan med eleverna.42 

 

En annan problematik som Tholin tar upp kan drabba läraren vid en bedömningssituation 

inför betygssättning främst när det gäller de kriterier som innefattar grupparbeten eller mål 

                                                 
38 Selghed (2006), a.a., s. 66 
39 Davidsson, a.a., s. 51 
40 Lärarförbundet, a.a., s. 21 
41 Tholin, a.a., s. 115 
42 Ibid., s. 135 
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som endast kan uppnås genom samarbeten. Tholins exempel hämtar han främst ifrån ämnena 

musik, idrott och kemi där flera av momenten består av arbeten i grupp eller genom kollektiva 

lösningar. Han nämner bland annat kriteriet; eleven tar ansvar vid gruppmusicerande, inom 

ämnet musik. Här ifrågasätter han lärarens möjlighet att bedöma den enskilda eleven om fallet 

skulle vara att övriga gruppmedlemmar inte tar detta ansvar och på så sätt inte når upp till 

målet. Hur särskiljer man en grupps prestation om slutmålet på uppgiften blir godkänt? 

Bedömningen av de olika individuella prestationerna inom en grupp är helt upp till läraren att 

avgöra och detta kan också leda till orättvisa betyg i slutändan. 43 

 

Samtliga kriterier har trots nedskrivna förklaringar blivit och blir fortfarande kontroversiella 

frågor för lärare. I lärarens arbete ligger nämligen också att konkretisera och framförallt 

motivera för eleverna deras betyg och prestation, detta är förtydligat i läroplanen på så vis att 

läraren själv ska kunna förklara vad som krävs av eleven men även kunna avgöra om eleven 

har införskaffat sig de kunskaper som var målet. Häri ligger problemet med den målrelaterade 

kriteriefunktionen. Läraren ska utifrån kriterier och mål egenhändigt lägga upp undervisning, 

examinera och utvärdera eleverna. Det här sker med uppenbar verkan också individuellt och 

tolkningar för hur detta på bästa sätt ska genomföras görs frekvent. 44 Egna tolkningar kan 

också skapa problem i och med att skolan ska sträva efter att varje elev ska kunna leva sig in i 

och förstå andra människors situation. De ska också lära sig visa respekt och omsorg för sin 

omgivning.45 Läraren ska alltså bedöma elevers sociala förmågor. Detta är också en 

svårhanterlig bedömningssituation som helt klart kan leda till komplikationer då liknande 

sociala bedömningar ofta påverkas av bakgrund och andra föreställningar. 

 

Det finns enligt Linde också ett problem med kriteriesystemet som handlar om elevens 

inställning till detta. Han menar att eleverna kan anse kriterier som en checklista som skall 

prickas av punkt för punkt. Detta gör då i slutändan att läraren avgör om någon av punkterna 

saknas i kunskapsmässig mening och beslutar då om vilket betyg som skall ges. Elevernas 

inlärning leder då alltså till en kunskap som kan liknas vid en slentrian- och rutinmässig 

inlärning och läraren sätter alltså ett betyg utifrån hur många avprickade punkter som eleven 

tillgodogjort sig.46 

 

                                                 
43 Ibid. s. 144f 
44 Davidsson, a.a., s. 98 
45 Lärarförbundet, a.a., s. 13f 
46 Linde, a.a., s. 100 
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Ytterligare en dimension av kritiken ligger i de diffusa begreppen och formuleringarna som 

skolans kursplaner består av. Begrepp såsom att vara ”orienterad om”, ”ha kunskap om” eller 

att eleven ska kunna ”ha insikter i” eller vara ”breddad” inom är svårbedömda formuleringar. 

Jansdotter Samuelsson framhäver den här kritiken i sin text och menar att detta återigen leder 

till tolkningar och inte skapar någon enhetlighet vid bedömningen.47 Att konkretisera diffusa 

begrepp och bedöma eleverna utifrån dessa är en del av lärarens vardag i det målbaserade 

system som dagens skolor jobbar efter. 

 

Selghed skriver att, om den nya betygsskalan genomförs runt 2010-2011, skulle detta kunna 

innebära problem i dagens skolor. De svårigheter han ser med förändringarna skulle främst 

drabba lärare och deras arbete. Han hävdar att antalet betygssteg skulle göra det ännu svårare 

att dra gränser och bedöma. Dessutom tror han att lärargärningen i sig blir mer problematisk 

och tidsmässigt omöjlig om detta införs. Utifrån dessa föraningar ifrågasätter han om detta 

verkligen är helt genomtänkt.48 

 

Litteraturgenomgången berör först historiken och bakgrunden till dagens betygssystem. Här 

fann jag det relevant att redogöra för de system som tidigare tillämpats i skolan och hur 

utvecklingen gått från absolut till dagens målbaserade system. Att betygskriterierna således 

också har en grundläggande roll för såväl lärargärningen som bedömningen av eleverna har 

jag redogjort för i avsnittet Betygskriteriers betydelse. Här klargör jag främst tillkomsten och 

betydelsen som kriterierna har och sedan har jag kopplat samman detta med det lokala arbetet 

med betygskriterier. Detta avsnitt är det mest centrala för litteraturgenomgången då det främst 

berör de frågeställningar som den här uppsatsen grundas på. De studier och den forskning som 

tidigare bedrivits inom området är det som jag främst skrivit om och detta är grundläggande 

för mina resultat som jag senare kommer att redovisa. Jag fann också betyg och bedömning 

som viktiga för förståelsen av kriterierna och det som bör nämnas är att de många 

funktionerna som betyget har gör arbetet med kriterierna svårhanterligt. Avslutningsvis så har 

jag framfört delar av den kritik som råder kring arbetet med betygskriterierna och denna kritik 

är såväl lokal som nationell. Även denna del är i hög grad väsentlig då kritiken ger arbetet 

mening och ger mig möjlighet att finna distinktioner mellan min undersökning och 

forskningen. 

 

                                                 
47 Jansdotter Samuelsson, a.a., s. 75ff 
48 Selghed (2007), a.a., s. 47 
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5. Metod 

I följande avsnitt avser jag att redogöra för mitt metodval samt beskriva denna och jämföra de 

olika typerna individuella intervjuer och gruppintervjuer. Jag kommer att redogöra för mitt 

sätt att planera, samla in och bearbeta data. Jag kommer att göra en redogörelse för skillnader 

mellan kvalitativ och kvantitativ forskning, förklara olika kvalitativa metoder, redogöra för 

mitt urval av informanter, mitt sätt att samla in data samt bearbeta detta, gå igenom 

forskningsetiken och sedan avsluta med en diskussion kring min metod. 

 

5.1 Val av metod 

I arbetet har jag använt mig av individuella intervjuer med lärare för att på så sätt få mesta 

möjliga ingående information kring respektive lärares arbetssätt kring betygskriterier. Att 

använda sig av gruppintervjuer kan enligt Trost fungera bra men kan också tendera till att bli 

en monolog av den mest ”verbala” informanten. Han menar att om det finns möjlighet så ska 

man i högsta möjliga mån sträva efter att undvika gruppintervjuer.49 Trost redogör i sin bok 

för de två olika typer av intervjuer som är vanligast förekommande, det är dels de kvalitativa 

och dels de kvantitativa. Han förklarar kvantitativa som mer konkreta och lättförståeliga då 

det ofta handlar om siffror eller mätbara fakta och gör resultaten mindre spekulativa. De 

kvalitativa undviker dessa självklara svar och letar samband, mönster och kategoriseringar. 

Intervjuaren vill försöka se människors sätt att resonera kring ett utvalt ämne och inte bara 

ställa upp variabler som resultat.50 Utifrån mitt syfte med arbetet har jag genomfört kvalitativa 

intervjuer då detta klart mer motsvarar den typen av undersökning jag eftersträvar. Det finns 

enligt Bryman flera olika typer av kvalitativa intervjumetoder men de två huvudsakliga är; 

ostrukturerade och semistrukturerade. Den ostrukturerade intervjumodellen utgår ofta ifrån 

en mall men får formen av ett vanligt samtal då intervjupersonen får associera mer fritt kring 

en öppen fråga. I den semistrukturerade metoden använder man sig av en intervjuguide som 

innehåller ett uppspaltat formulär över frågor men där eventuella följdfrågor eller frågor som 

anknyter till något intervjupersonen berört är möjliga. Denna metod innebär också att både 

ordningen på frågorna som frågorna i sig kan variera, men modellen medför främst att 

intervjuaren i stort sett bör följa den tidigare nedtecknade intervjuguiden. Den fungerar 

ungefär som en strukturerad lista över vilka frågeställningar som ska täckas eller beröras.51 

                                                 
49 Trost, Jan (2005), Kvalitativa intervjuer, s. 46 
50 Ibid., s. 10ff 
51 Bryman, Alan (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 301 
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Jag har utifrån tidigare nämnda skäl därför valt att genomföra en intervju utifrån en 

semistrukturerad grund. 

 

5.2 Urval 

Jag har valt att göra mina intervjuer enbart på lärare på grundskolans senare år. Då detta är 

mitt framtida arbetsområde tyckte jag det lämpade sig bäst, samt att tidigare skriven forskning 

på ämnet främst är baserad på undersökningar av gymnasielärare. Detta gjorde 

undersökningen till ett mer oexploaterat och intressant område att undersöka. I det här 

avsnittet kommer jag att redogöra för det urval av informanter jag gjort samt i slutet 

sammanställa dessa i en tabell. 

 

Det finns en mängd olika variabler såsom ålder, kön, ämnesområden, verksamhetstid, 

utbildning etc. som skulle kunna påverka och skilja lärarnas olika åsikter och kommentarer. 

Men jag kommer inte att utgå från någon specifik arbetsuppgift eller undervisningsämne inom 

lärarnas verksamhetsområde vid mina intervjuer utan se dem som en yrkeskategori oberoende 

av inriktning eller ämne. Detsamma gäller för ålderskategorisering då jag inte specifikt 

kommer att intervjua till exempel verksamma lärare inom år 8 för material till arbetet eller en 

specifik åldersgrupp av lärarna själva. Däremot kommer jag att sammanställa dessa i en tabell 

för att på så sätt redogöra för den variation av lärare jag intervjuat. Jag kommer dessutom att 

ge en redogörelse för några av de egenskaper hos informanterna som kan anses intressanta 

eller relevanta för läsaren. Trost bekräftar att man i kvalitativa intervjuer ska eftersträva stor 

variation och inte använda sig av någon homogen grupp med liknande åsikter. Du bör som 

intervjuare undvika ett för stort antal ”vanliga” informanter om möjlighet finns.52 Av 

tidsmässiga och ekonomiska skäl har jag heller inte genomfört särskilt många intervjuer utan 

eftersträvade således kvalité före kvantitet vilket ska vara gällande vid såväl kvalitativa som 

kvantitativa undersökningar.53 Enligt Kvale finns det ingen bestämd gräns för hur många 

intervjupersoner som krävs. Istället bör man intervjua så många personer som krävs för att 

uppnå önskat resultat. Därefter uppnår man kanske en ”mättnadspunkt” som innebär att ingen 

ny eller varierad information tillförs till undersökningen.54 

 

                                                 
52 Trost, a.a., s. 117 
53 Ibid., s. 121ff 
54 Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 97f 
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Dessutom har mitt val av informanter främst handlat om att finna olika synsätt kring 

betygskriterier. För att finna flera olika nyanser fann jag den urvalsgrupp och det antal 

informanter jag använt mig av vara tillräckligt tillfredställande. Dalen pekar på att man bör ha 

en urvalsgrupp av enheter som själva står för en åsikt och som avspeglar egna dimensioner av 

berört tema.55 Det finns dessutom enligt Kvale informanter som kan vara bättre lämpade än 

andra i en intervjusituation. Det vill säga informanter som är samarbetsvilliga, kunniga, 

vältaliga och konsekventa.56 Jag anser mina informanter svara för dessa egenskaper då jag i de 

flesta fallen i förhand visste vilka det var jag skulle intervjua. Ryen poängterar att miljön bör 

vara det som avgör vilka informanter som skall användas. Intervjuarens frågeställningar ska 

sammankopplas med en lämplig miljö som sedan innefattar de informanter man använder sig 

av. Genom den här principen kan det också innebära att man skapar sig en pool av potentiella 

deltagare som sedan sållas till ett lämpligt urval för intervjuer.57 Skolan fick, rent naturligt i 

mitt fall, fungera som lämplig miljö och sedan valdes lärare ut som motsvarade de premisser 

som jag fastställt. 

 

Efter genomförda intervjuer sammanfattade jag lärarna i en tabell och fick på så vis en 

översiktlig bild av vilket material jag hade att jobba med och påvisa min variation av lärare. I 

följande tabell58 redogör jag för de intervjuade lärarna och de uppgifter jag finner relevant att 

kategorisera. Jag har gett mina informanter fiktiva namn. Detta har jag gjort dels för att 

underlätta läsningen i förhållande till om jag använt mig av koder eller liknande och dels för 

att inte lämna ut deras riktiga identitet enligt konfidentialitetskravet.59 

 

Namn Kön Verksamhetstid Arbetsuppgift 

Camilla K 7 år Ma + Fysik 

Mattias M 8 år Ma + Biologi + Kemi 

Petra K 8 år Ma + NO (samtliga ämnen) 

Peter M 22 år SO 

Anna K 14 år SO 

Catharina K 9 år Svenska + Spanska 

                                                 
55 Dalen, Monica (2007), Intervju som metod, s. 51 
56 Kvale, a.a., s. 135f 
57 Ryen, Anne (2004), Kvalitativ intervju, s. 72ff 
58 Tabell 1 – Mitt urval av informanter är en redogörelse för de personer jag intervjuat för insamlingen av data 
59 Se avsnittet kring forskningsetik kap 5.4 
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Joakim M 25 år Svenska + Tyska 

Marie K 9 år Svenska + Engelska 

Tabell 1 - Mitt urval av informanter 
 

Sammanlagt genomförde jag alltså 8 intervjuer fördelade på 3 manliga och 5 kvinnliga lärare. 

Mina informanter var verksamma på två olika skolor på två olika orter. Samtliga hade en 

arbetserfarenhet på minst 7 år och alla hade därmed också en längre erfarenhet inom 

läraryrket. Min omfattning gällande arbetsuppgifterna hos informanterna anser jag var relativt 

komplett då jag fick med anställda inom såväl ämnena för språk som inom ämnesblocken för 

SO och NO. Jag har också gjort ett medvetet val att inte intervjua lärare inom de praktisk 

estiska ämnena på senare grundskolan då jag anser arbetssätt och betydelse av betygskriterier 

vara annorlunda jämfört med de ämnen jag valt. 

 

5.3 Genomförande 

Jag kommer under det här avsnittet redogöra för framställningen av min intervjuguide och 

sedan berätta hur jag gått tillväga för att samla in materialet till arbetet. Detta kommer jag att 

beskriva genom att redogöra för information kring olika frågetyper, tekniska hjälpmedel och 

hur jag översiktligt gått tillväga vid mina intervjuer. 

5.3.1 Intervjuguide 

Under intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide som hjälp och stöd. Vid 

framställningen av intervjuguiden60 har jag främst utgått ifrån Dalens bok Intervju som metod. 

Hon skriver om tillvägagångssätt och eventuella frågor som bör undvikas såsom 

känsloladdade eller väldigt slutna frågor. Frågorna ska vara av sådan karaktär att de är öppna 

för informantens egna åsikter och inte är ledande. Det får heller inte förekomma frågor som 

kan fordra att informanten inte besitter de kunskaper som krävs för att svara utan vara 

väsentliga för såväl intervjun i sig som för den intervjuades situation. Jag har vid mina 

intervjuer alltid inlett med lite bakgrundsinformation kring läraren för att på så sätt få 

honom/henne att känna sig avslappnad och bara berätta lite om sig själv. Jag har i min 

intervjuguide haft tre stycken övergripande frågor och ett antal följdfrågor eller fördjupande 

frågor kopplade till dessa. Under intervjuerna har jag också tillämpat möjligheten att ställa 

följdfrågor själv och bygga vidare på mina informanters kommentarer enligt Dalens förklaring 

                                                 
60 Se bilaga 1. 
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över tillvägagångssätt.61 Under arbetet inför intervjuerna diskuterade jag med min handledare 

vad som kunde tänkas vara relevant att fråga om i intervjuguiden, samt att jag även funderade 

över hur jag skulle göra för att undvika frågor som skulle kunna uppfattas som känsliga för 

mina informanter. Utifrån denna diskussion, samt genom inläsning av litteratur kring intervju 

som metod, formulerade jag sedan den kompletta intervjuguiden som låg till grund för mina 

intervjuer. 

5.3.2 Datainsamling 

Dalen påpekar vikten av att ha teniska hjälpmedel såsom bandspelare vid intervjusituationen 

för att på så vis få med informanternas egna ord. 62 Jag har använt mig av datorn med 

medföljande mikrofon som hjälp för inspelning av intervjuerna för att få en så hög reliabilitet 

som möjligt och smidigt kunna återgå till de kommentarer och svar som informanterna gett 

mig. Detta har gett mig möjligheten att ha allt mitt material på min egen dator och underlättat 

mitt arbete vid bearbetningen av materialet. På så vis undviker jag också eventuella tolkningar 

av uttalandena från min egen sida eller felskrivningar om jag istället valt att anteckna på 

papper vid intervjun. 

 

Det finns också flera förmågor som krävs av intervjuaren för att få så tillförlitiga svar som 

möjligt. Intervjuarens egna åsikter, moraliska ställningstaganden eller om man möjligen 

finner något ointressant av det informanten säger, måste man som intervjuare undvika att visa 

reaktioner på. Att ge intervjun den tid som krävs samt att ta ställning till när det bör användas 

pauser eller eventuella tillfällen för att gå ifrån så krävs det att man som intervjuare är 

flexibel.63 Samtliga dessa ställningstaganden har jag försökt tillämpa i största möjliga mån 

och utgått från att min informant ska vara i fokus under hela intervjuprocessen. Innan varje 

intervjusituation har jag också berättat om mitt syfte med intervjun och redogjort för de etiska 

ställningstaganden som jag lovat efterfölja. Mina intervjuer har i tidsmässig mening hamnat 

mellan 9-14 minuter där de flesta av dem har legat omkring 11 minuter. Jag har befunnit mig i 

rum eller på platser där det inte funnits möjlighet till störande moment såsom datorer, elever 

eller kollegor för att i största möjliga mån få informanten att fokusera fullt ut på intervjun. 

Dessutom har jag säkerställt tillfället till ett sådant så att läraren inte känner stress, tidsbrist 

eller annat obehag inför intervjusituationen.64 

                                                 
61 Dalen, a.a., s. 31ff 
62 Ibid. s. 33f 
63 Ibid. s. 38ff 
64 Bryman, a.a., s. 132 
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5.4 Bearbetning av data 

Efter genomförd datainsamling via mina intervjuer så påbörjades bearbetningen av materialet.    

Inledningsvis men också delvis kontinuerligt under intervjuernas gång sammanställde jag 

mina informanter i tabellen som jag redovisade i metodavsnittet Urval. 

 

Dataanalysen eller bearbetningen av material från informanter bör enligt Johanessen utgå 

ifrån två steg; först och främst att komprimera och ordna materialet så att man sedan kan 

analysera det. Det andra steget är att utveckla tolkningar av informationen man har.65 När jag 

genomfört samtliga intervjuer så transkriberade jag intervjuerna. Detta gav mig en översikt 

över kommentarerna jag fått kring lärarnas sätt att jobba med betygskriterier. Jag har också 

haft intentionen att transkribera direkt från talspråk så ordagrant som möjligt då jag hela tiden 

haft för avsikt att citera mina informanter i resultatet. Detta gör mina citat mer trovärdiga och 

tillförlitliga. Jag har använt mig av Brymans olika tecken för hur markeringar i ett samtal som 

är omformat i skrift kan framställas. Dessa tecken gör att man förstår pauser och annat lättare 

i intervjuer som bearbetats till skrift. 66  

 

Därefter tittade jag överskådligt på transkriberingarna och sammanställde allt i dokument 

rubricerat av de olika lärare jag intervjuat. Därefter genomförde jag en sorts kodning av de 

texter jag gjort genom min transkribering. Bryman redogör för olika typer av fragment som 

man kan forma utifrån data genom kodning. Det finns enligt honom dock ingen ”rätt” metod 

för detta men man kan arbeta med det i tre olika nivåer med en grundläggande del, en mer 

djupgående del på innehållet och en som kategoriserar svaren utifrån givna alternativ.67 Jag 

har arbetat med de två första nivåerna då jag först överskådligt analyserat mitt material. 

Därefter såg jag tendenser i enskilda svar och uttalanden och kunde på så sätt också urskilja 

hur jag skulle arbeta med materialet. Sedan letade jag företeelser och variationer som jag 

direkt kände att jag kunde koppla till mitt arbete. Alltså utsagor eller kommentarer som direkt 

gjorde mig öppen för förändringar eller tillämpningar till mina frågeställningar. Efter det här 

arbetet kategoriserade jag informationen utifrån mina tre fastställda frågeställningar. Jag 

använde mig då av färgkodning på transkriberingarna för att koppla samman dessa med mina 

frågeställningar och för att förenkla min egen bild av intervjuerna. Detta ger mig också 

                                                 
65 Johannessen, Asbjørn (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 106 
66 Bryman, a.a., s. 343f 
67 Ibid., s. 383ff 
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möjligheten att hitta nya infallsvinklar när jag går tillbaka till transkriberingarna och ser 

färgerna för vad som är relevant för respektive frågeställning.68 När jag genomförde detta så 

upptäckte jag också möjligheten att förändra delar av upplägget för arbetet eller tillägg till 

ursprungsplanen. 

 

5.5 Forskningsetik 

Innan genomförandet av intervjuerna gjorde jag vissa etiska överväganden. Enligt Bryman 

finns det fyra etiska principer man ska följa när man genomför en undersökning och dessa har 

jag i möjligaste mån försökt uppnå på följande sätt; 

 

Informationskravet är uppfyllt genom att jag innan intervjuerna upplyst mina informanter 

om syftet med arbetet och intervjuerna, samt att det då också var frivilligt för dem att 

delta och eventuellt avbryta intervjuerna vid intresse. 

 

Samtyckeskravet är av liknande karaktär som föregående och jag har ju inte intervjuat 

någon minderårig så något godkännande från vårdnadshavare krävdes alltså inte. 

 

Konfidentialitetskravet fullgör jag genom att mina informanters riktiga namn i såväl 

intervjuerna som i hela arbetet inte lämnas ut till någon obehörig part. Jag har också 

använt mig av fiktiva namn för mina informanter vilket säkerställt deras konfidentalitet i 

arbetet. 

 

Nyttjandekravet uppfylls också när jag talar om för informanterna att deras svar endast 

kommer att användas till denna uppsats och till forskningsändamålet och inte i något 

annat sammanhang.69 

 

Det finns också några viktiga frågor för vad som är tillåtet eller inte tillåtet i en 

intervjusituation. Att förhålla sig till saklighet är uppenbart men det finns också regler och 

förhållningssätt som måste följas och vissa regler är allvarligare än andra att bryta mot i en 

intervjusituation. Följande etiska dilemman får inte förekomma: 

 

 

                                                 
68 Trost, a.a., s. 132 
69 Bryman, a.a., s. 440f 
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Det får inte 

• förekomma någon skada för deltagarnas del 

• förekomma någon brist på samtycke från deltagarnas sida 

• inkräkta på privatlivet 

• förekomma någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande av viktig 

information.70 

 

Under intervjuerna har jag utgått från dessa punkter för att undvika eventuella etiska 

konflikter. Jag informerade mina informanter om att de vid behov efter intervjuerna såväl 

kunde välja att ta bort eventuella uppgifter angående elever, kollegor eller liknande. De 

upplystes också om att de kunde få information från mig kring vad som senare möjligtvis 

kunde komma med i arbetet. 

 

5.6 Metoddiskussion 

Att jag skulle arbeta med intervjuer fastslogs relativt tidigt under processen. I och med 

inläsning kring intervju som insamlingsmetod bekräftades min teori att individuella intervjuer 

var det mest lämpliga. Att möjligen göra gruppintervjuer var till en början aktuellt då man 

kunde hoppas att lärarna så att säga stimulerade varandra till att svara och ge mig ett bra 

material att jobba med. Det bör ju nämnas att det kanske hade gett mig mer data att jobba med 

om jag använt mig av fler lärare eller av grupper av lärare vid intervjuerna men i detta fall 

övervägde fördelarna nackdelarna som jag tidigare redogjort för i mitt metodval. Det vill säga 

att jag bland annat får individuell information från respektive lärare och minimerar risken för 

ensidig monolog från den mest talföra informanten. Intervjuerna gick rakt igenom prickfritt 

och jag fick den information som jag hoppades på då mina informanter var såväl 

tillmötesgående som öppna för att svara på mina frågor. Dock hade jag inga egentliga 

förväntningar eller hypoteser som jag hoppades på att de skulle ta upp utan lyssnade efter alla 

sorters utsagor kring ämnet för att verkligen få det specifika i respektive lärares sätt att jobba. 

 

Genom att jag gjorde individuella intervjuer hade jag aldrig några problem att höra vad som 

sades vid den efterföljande transkriberingen i jämförelse med problemet som kunnat uppstå 

om jag utfört fokusgruppsintervjuer. Det ska dock nämnas att trots bra ljudförhållanden och 

inspelningsmöjligheter kan det ibland blivit förvrängningar i betydelser av ord då flera 

                                                 
70 Bryman, a.a., s. 443 
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intervjuer transkriberades under en kort tid. Den mänskliga faktorn har möjligtvis agerat vid 

enstaka tillfällen men troligen inte påverkat citaten eller betydelsen av kommentarerna. 

 

Jag hade en personlig koppling till några av informanterna efter diverse arbetad tid och 

praktiserande hos fåtalet av lärarna, men jag är övertygad om att detta inte påverkade dem i 

sina svar. Detta gjorde förhoppningsvis bara deras inställning till intervjun mer avslappnad 

och öppen. Det kan dock vara ett problem då man anser att man förstår varandra på ett 

djupare plan och inte går på djupet med frågor som man tror sig veta svaret på.71 I mitt tycke 

var dock mitt urval av informanter inte till någon nackdel för mitt resultat. 

 

Arbetslivserfarenheten hos mina informanter var mellan 7-25 år, vilket innebär att samtliga 

var relativt rutinerade inom yrket. I och med detta kan det då också tyckas att jag borde haft 

med någon med kortare erfarenhet, men då jag inte lyckades komma i kontakt med någon som 

bara hade några års anställning så förlitade jag mig helt enkelt till de informanter jag hade. De 

lärare jag möjligtvis kunnat använda mig av istället var antingen vikarier eller 

visstidsanställda på skolorna utan rätt till betygssättning vilket skulle varit relativt 

betydelselöst för mitt resultat. 

                                                 
71 Ryen, a.a., s. 82 
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6. Resultat 

I följande avsnitt kommer jag redogöra för de resultat jag kommit fram till och 

sammanfatta den information som mina informanter gett mig. Jag har valt att sätta 

rubrikerna utifrån mina frågeställningar och sedan fortlöpande sammanfatta 

informanternas kommentarer under respektive tema. Detta gör jag för att dels få en 

översikt över skillnader och likheter i deras svar och dels för att enkelt kunna 

åskådliggöra mina resultat på frågeställningarna. Efter respektive avsnitt har jag 

sammanfattat avsnittet kort och poängterat de mest centrala huvuddragen. 

Frågeställningarna är omformulerade och sammanfattade men är tydligt kopplade till 

respektive underrubrik; modeller för arbetet, lärares syn på betygskriterier samt 

föreställningar kring elevers syn på betygskriterier. 

 

6.1 Modeller för arbetet 

De intervjuade lärarna har naturligtvis olika syn på hur arbetet med betygskriterier i skolan 

ska bedrivas. Lärarna har genom de intervjuer jag genomfört också redogjort för flera olika 

modeller som detta kan genomföras på och de specifika metoderna är i stort sett lika många 

som lärarna. Jag kommer under det här stycket att redogöra för två olika delar inom arbetet 

med betygskriterier och det är dels framställning och dels förmedling. Jag anser att dessa två 

delar av arbetet med betygskriterier kan och skiljer sig ofta åt, de kan fungera oberoende av 

varandra i lärares arbete. 

6.1.1 Framställning 

Det har visat sig vid mina intervjuer att det finns flera olika modeller vid arbetet med att ta 

fram och formulera betygskriterier. Det som man översiktligt kan skilja på lärarna emellan är 

dels de som antingen använder kursplanens nationella betygskriterier rakt av och dels de som 

formulerar om dessa och använder egna utformningar. Det sistnämnda är det som är klart 

vanligast förekommande och omformuleringarna, eller som det också benämndes; 

konkretiseringarna, görs såväl individuellt som i ämneslärarlag. Det uppenbara problemet 

ligger enligt dessa lärare i att det är alldeles för diffusa och svårhanterliga mål för såväl 

eleverna som för dem själva och dessa behövs göras mer förståeliga och hanterbara. De kan 

också vara för stora eller för övergripande och behöver helt enkelt brytas ned för att bli mer 

användbara. 
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kursplanernas mål är ju alldeles för övergripande, alldeles för stora… svåra för eleverna att 

förstå... så jag gör om dom så att dom blir väldigt mycket tydligare… mycket mindre… 

(Camilla) 

 

Flera av lärarna anser att det inte går att använda dessa kriterier direkt till eleverna utan de 

hävdar helt enkelt att de ska formuleras om på respektive skola. De måste göras mer 

begripliga. Om inte eleverna förstår kriterierna så finns det inget syfte med att dela ut dem. 

Även föräldrar hemifrån har efterlyst kriterier som de ”förstår” och som gör att de kan hjälpa 

deras barn hemifrån med läxor och andra studier. 

 

De lärare som väljer att använda de nationella kriterierna rakt av har sina argument till detta 

bland annat i tidsbrist och kanske också ointresse. 

 

den tid som de anser att vi ska lägga ner för att skriva om dem (betygskriterierna) inför varje 

arbetsområde (.) den tiden som egentligen inte finns (.) och fanns den borde man ägna den åt 

lektionsplanering istället. (Peter) 

 

Det finns alltså andra saker som lärarna anser viktigare än att formulera om kriterier från 

kursplaner. Lektionsplanering och förtroendeuppdrag såsom fackliga möten nämns som 

tidskrävande moment som gör att det blir smidigare att ge eleverna de kriterier som sedan 

tidigare är utformade. 

 

Att eleverna själva är med och bestämmer eller ens får vara delaktiga i formandet av 

kriterierna för ett arbetsområde förefaller vara ovanligt. I endast ett av fallen var det ens 

aktuellt, då handlade det helt enkelt om att eleverna fick komma med idéer som läraren sen 

anpassade till de ursprungliga kriterierna som skulle gälla. Annars är motiven till att lärarna 

sköter det här själva bland annat att eleverna i så fall skulle behöva vara så pass inlästa på 

området, för att veta vilka kriterier som skulle vara relevanta, att det skulle verka meningslöst 

att de sedan läste om det. En annan faktor som berörts gällande elevdeltagandet är helt enkelt 

tidsbristen. Lärarna anser att de inte har tillräckligt med tid till detta eller helt enkelt 

prioriterar andra arbetsuppgifter som viktigare än elevernas medbestämmanderätt. 

 

Kriterierna som använts en gång kan också användas flera gånger om så länge kursplanerna 

inte förändrats. Då krävs det i så fall inte någon omformulering för varje år och med tanke på 

att många av lärarna har samlats i ämneslärarlag och skrivit ner dessa tillsammans har detta 
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förmodligen skapat mindre osämja lärarna emellan. Även samarbete mellan skolor har 

kommit upp som exempel då det har handlat om en form av ”bedömningsdag”. Då har lärare 

inom sitt specifika ämne träffats tillsammans med andra lärare och utarbetat kriterier som ska 

gälla för båda skolorna. Detta verkade enligt berörda lärare vara en bra lösning då flera 

utbyten skolorna emellan med temadagar och annat skapade en större samstämmighet. Detta 

har också lett till färre frågor från eleverna. De har då fått en större förståelse för lärare som 

samarbetat för att konkretisera kriterierna. 

 

Hur kriterierna framställs kan alltså sammanfattas i fyra olika varianter. En variant är att 

använda de befintliga nationella kriterierna rakt av och ge ut dessa till eleverna. En annan är 

att konkretisera dessa kriterier till ett enklare och mer lättbegripligt språk för berörda parters 

skull. Detta kan ske såväl individuellt som i samarbete med andra lärare. Det finns också en 

modell att använda sig av elever vid framställningen och på så sätt få en gemensam plan för 

kursens gång. Den fjärde varianten jag kommit i kontakt med är att använda sig av tidigare 

utarbetade betygskriterier. Dessa kan ha framställts på olika sätt och av olika personer, men 

detta gör att det inte krävs någon förändring eller framställning av betygskriterierna inför 

stundande terminer eller klasser. 

6.1.2 Förmedling 

När kriterierna är framställda ska de också förmedlas på ett eller annat sätt till eleverna. 

Spridningen är stor när det gäller hur detta arbete utförs men några typer är mer dominerande 

än andra. En form som detta sker i är i pappersform och med kriterierna uppspaltade efter 

varandra. Andra modeller är att i enbart muntlig form redovisa kriterierna eller ge dem via 

overhead så att eleverna själva får följa med och skriva ned vad de förväntas kunna efter 

avslutad kurs. Dessa tre typer är de som mina informanter uteslutande använder sig av. 

 

När det gäller tillfället för förmedlandet så är detta en helt annan sak. Några lärare förmedlar 

sina kriterier till sina elever endast vid ett tillfälle och det är vid uppstarten av en ny kurs. Då 

får eleverna veta vad som krävs för de olika betygsstegen och hur och när de ska examineras. 

Någon kontinuerlig information kring detta sker inte i de här fallen utan eleverna förväntas 

komma ihåg och själva ansvara för kontrollen av sin kunskapsinhämtning. En modell är också 

att två veckor innan provtillfälle berätta om kriterierna och gå igenom ordagrant vad som 

krävs för de olika betygen och vad de olika kriterierna innebär. 
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för jag kände så att, får dom det här pappret från början så la dom av lite. (Petra) 

 

De lärare som gör så här anser att då får eleverna det färskt inför provet och kan på så sätt 

tillgodogöra sig det bättre när de redan vet en hel del inom ämnet. Eleverna får alltså 

kriterierna närmare provet vilket gör att de förstår dem bättre. Läraren går igenom kriterierna 

för Godkänt rakt av och säger svaren till eleverna men förklarar bara vad kriterierna för Väl 

Godkänd och Mycket Väl Godkänd innebär. Därefter får de själva ansvara för att skriva ned 

det läraren säger om de vill. Gör man på det här sättet skapar man också en större betydelse 

för kriterierna och eleverna riskerar inte att slöa ner i ett tidigt skede av kursen. 

 

Det finns också lärare som skiljer på förmedlandet av kriterier på så sätt att de förklarar i 

början av läsåret vad de förväntas kunna i slutet av året eller terminen. Detta är främst inom 

de olika språkämnena och handlar då främst om att eleverna ska ha förbättrat sitt ordförråd 

vilket lärarna inte anser är möjligt att sätta kriterier på. Tillfället för förmedlingen sker alltså 

på väldigt olika tidpunkter på ett läsår och beror till stor del på ämne enligt utsagorna. När det 

gäller uppföljning eller kontinuerlig repetition av kriterierna verkar det vara ett moment som 

sker aktivt hos de allra flesta. Det sker främst genom vanliga samtal eller bara genom att de 

säger att ”det här ska ni kunna till provet”. På så sätt anser lärarna att de hela tiden håller såväl 

eleverna som sig själva uppdaterade kring hur läget är och vad som bör läggas mer vikt vid. 

Men det finns också de som anser att en gång räcker för att informera dem eller att ha gett 

dem ett papper över kriterierna som de själva får ta hand om. 

 

sen håller inte jag på och repeterar det här utan de vet på ett ungefär vad det är som gäller. 

(Joakim) 

 

Eleverna förväntas själva ta ansvar för sina studier i den här typen av arbete men uppstår 

frågor eller funderingar kring det så hjälper läraren eleverna framåt och förklarar. En 

kontinuerlig uppföljning förefaller som sagt vara vanligt och det finns också lärare som 

trycker på hur viktiga kriterierna är för eleverna. Lärarna säger då att det är deras viktigaste 

papper till dem och att de ska ha med pappret till varje lektion för att kunna kontrollera såväl 

sig själva som anteckna om några förändringar sker. 

 

Sammanfattningsvis kan fastslås att förmedlingen av kriterierna till eleverna sker antingen 

muntligt, skriftligt eller via overhead. Det är desto större spridning gällande tillfället detta sker 
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på och huruvida detta sker kontinuerligt eller ej under kursen. Tillfällena kan sammanställas 

till fyra övergripande; i början av kursen, två veckor innan provtillfälle, fortlöpande vid flera 

tillfällen eller så sker förmedlingen inte överhuvudtaget. Oavsett tillfälle eller metod så finns 

det rådgivning och feedback att få hos den undervisande läraren. 

 

6.2 Lärares syn på betygskriterier 

När det kommer till synen på betygskriterier från lärares sida är de i stort enade i åsikterna. En 

hel del negativ kritik har framkommit och det finns mycket att ändra på enligt utsagorna. De 

negativa bitarna som lärarna ser med betygskriterier handlar om tidsbrist, skillnader mellan 

ämnen, kraven på eleverna, kunskapsmätning och alltför täta förändringar för lärare. Men det 

finns också positiva sidor med detta arbete och jag kommer nu att redogöra för de olika 

åsikterna som lärarna haft kring verksamheten med betygskriterier i skolan. 

 

Flera lärare anser att arbetet med betygskriterier är en belastning och en tidskrävande process 

men som dock är nödvändig för deras arbete. De anser att tiden det tar att formulera om 

kriterierna tar onödig tid från lektionsplanering och dylikt och detta borde kunna struktureras 

upp tydligare nationellt. Det blir en påfrestning som gör att man som lärare ibland kanske 

förenklar sitt arbetssätt genom att arbeta med samma metoder flera år i följd då man inte hittar 

tid till att förändra eller utveckla de kriterier man tidigare år arbetat med. 

 

En kritik som framkommit är att det är för stora skillnader ämnena emellan vilket gör 

tolkningen ojämn. 

  

Det enda jag tycker är att det är så stor skillnad mellan olika ämnen. Jag tycker att det skulle 

vara mer likvärdigt… att… det är väldigt stor skillnad i kursplanen mellan olika ämnen och man 

märker att det är olika personer som har skrivit det (.) Lite skillnad måste det ju va men det är så 

(.) otroligt stor skillnad. (Anna) 

 

Flera lärare anser att på grund av de olika underlag man har att jobba med så skiljer det sig i 

hur man ska strukturera upp ämnet. Lärare som till exempel har två olika kombinationer av 

språk anser att det är väldigt stora skillnader i hur man ska arbeta med betygskriterier och gör 

undervisningen väldigt olik från ämne till ämne. Lärarnas metoder i de olika ämnena blir 

också ifrågasatta av eleverna då det gäller deras sätt att förmedla kriterierna på, detta anser 

lärarna bero på skillnaderna i ämnena och de nationella kriterier som finns att jobba med. 
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Det finns, oavsett metod, flera åsikter kring att kriteriearbetet leder till att eleverna bara gör 

det som de måste och inte mer. De strävar efter att nå nivån för att bli Godkända men därefter 

lägger de inte ner mycket tid till studierna. Åsikterna grundas även i att det är för låga krav på 

eleverna vilket gör att arbetet med betygskriterier enligt vissa är meningslöst. 

 

Ska man hårddra det så skulle ju eleven kunna va borta från varenda mattelektion, komma och 

göra provet och skriva MVG så är det (.) visst vi skulle ju ha samtal under tiden om skolk men 

det skulle ju funka egentligen. (Mattias) 

 

Uppfattningen är att eleverna bara gör det de behöver och kriterierna tar inte någon hänsyn till 

närvaro eller kontinuerlig kunskapsinhämtning. De duktiga eleverna behöver egentligen inte 

kriterierna alls utan klarar sig ändå och någon information innan eller under kursen behövs 

inte för att de ska nå det betyg de eftersträvar. Detta är ett problem som hamnar på lärarens 

bord då läraren trots det individuella kunnandet hos eleverna ska bedöma dem utifrån samma 

mall. Lärarna påpekar detta som en negativ faktor då detta inte kommer att gynna eleven i 

framtiden. 

 

När det kommer till att mäta kunskap finns det också kritik gällande kriteriesystemet då det 

inom språk kan handla om hur många ord eleven kan eller vet hur man uttalar. 

Betygssättningen handlar inte om att bedöma vad som händer i klassrummet eller hur de når 

fram till sitt mål med arbetet utan rakt av handlar bedömningen om hur många ord eller 

meningar de kan inom till exempel engelska. Detta kunde varit tydligare i de nationella 

kriterierna där lärare finner det svårare att mäta kunskaperna förutom när det kommer till de 

nationella proven som framläggs som något positivt som bedömningsunderlag. Vissa elever 

gör bara det som de måste och helt enkelt tar och betar av varje punkt i följd och lär sig detta 

utantill. 

 

som att först ger man dem 20 sidor, sen vet de att ja, det är inte allt jag behöver kunna. Utan de 

ska helst veta precis vilka frågor som kommer. (Peter) 

 

Eleverna har enligt lärarna läst av systemet. De vet att oavsett vad som sägs att de ska kunna 

så innebär det inte att allt kommer att komma på ett prov. Men de vill gärna veta de exakta 

frågorna i förväg. Detta verkar dock vara mest förekommande för de elever som nöjer sig med 

Godkänt och skillnaderna märks direkt när det kommer till prov. Detta behöver inte betyda att 
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de på något sätt kan eller lär sig mindre men kunskapsinhämtandet anses mindre bra av 

lärarna och ger inte någon långsiktig lösning för elevernas inlärning. 

 

Det finns också åsikter kring att alltför många och stora förändringar inom lärares arbete gör 

att vissa lärare anser dem onödiga. De hävdar att arbetet som de under så lång tid utfört och 

som fungerat bra inte behöver modifieras utan väljer helt enkelt att fortsätta på inslagen bana. 

 

- Låt dom hålla på, jag gör som jag alltid har gjort.(.) Det är för många förändringar. 

- Mm (.) 

- Man hinner inte sätta sig in i den tidigare innan det är dags för nästa. Så man hinner inte helt 

enkelt.(Peter) 

 

De nya idéerna tar för mycket tid och allt hamnar på lärarens arbete genom de nya 

förändringarna. Utvecklingen gynnar inte lärare på något sätt och de som varit med ett tag 

inom yrket tycker att det blir svårare att utföra sitt jobb på det sätt man själv vill, jämfört med 

hur det varit tidigare. De gör i sådana fall som de alltid tidigare har gjort. 

 

Inte bara brister påträffas med det kriterierelaterade systemet. Det finns också positiva delar 

enligt lärarna. Betygskriterierna kan fungera som en sammanhållande mall för arbetet och 

följer man som lärare dessa igenom ett arbetsområde så vet eleverna hela tiden vad som 

händer och läraren missar inget som ”ska” bearbetas. På så sätt får också lärare en trygghet i 

systemet genom att det alltid går att förklara sina handlingar via betygskriterierna. Det kan 

också urskiljas en viss positiv inställning till att man egentligen själv kan arbeta med 

kriterierna på det sätt man vill trots styrningen från statlig nationell nivå. Lärarna nämner 

möjligheten att tillsammans med andra lärare komma fram till lösningar på arbetet och detta 

verkar ha satt spår i samarbete så väl kollegialt som mellan skolor. Det är också ett positivt 

moment att man alltid kan påvisa för föräldrar och hemmet vad man arbetar med i skolan och 

har man det på papper så är det enklare att undvika konfrontationer genom att alltid ha 

möjlighet att bevisa och grunda sitt arbete i saker som betygskriterier. 

 

man får ju lite kritik av föräldrar och utvecklingssamtal också (.) föräldrar som tycker att det här 

(betygskriterierna) ska dom ha (.) föräldrarna vill ju gärna se det här och så. (Peter) 
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Det kan alltså förekomma kritik mot lärarnas brist på förmedlingen av kriterier. Främst märks 

detta från föräldrarna och då kan det vara en trygghet i att ha det på papper eller att låtit 

eleverna få ta del av detta tidigare.  

 

Mina informanter har, som resultatet visar, alltså en hel del klagomål på arbetet med en 

kriterierelaterad undervisning. En negativ del är att det är krävande och tar för mycket tid från 

lärarens arbete. Detta gör att lärarna kanske förenklar sitt arbete och använder sig av tidigare 

använda betygskriterier då det inte finns tid till någon djupare planering. Betygskriterierna 

skiljer sig också för mycket mellan de olika ämnena. Detta kan göra både elever och lärare 

frustrerade. Det finns också ett bekymmer gällande kunskapsinhämtandet hos eleverna som 

lärarna ser som ett problem. Vissa elever är nöjda så fort de når betyget Godkänd och tränar 

således heller inte på mer. Andra elever tycker att det är för enkelt och behöver inte ens 

kriterierna för att nå betyget MVG. Problemen att man inte tar någon hänsyn till närvaro i 

skolan eller att eleverna bara betar av punkt för punkt på betygskriterierna är också negativa 

åsikter som återgetts. De alltför många och stora förändringarna inom lärargärningen har gjort 

att lärarna arbetar på väldigt olika sätt och vissa tillämpar nya idéer andra gör det inte. 

 

Några positiva fragment av lärarnas åsikter handlar om att det kan fungera som en 

sammanhållande mall vid undervisning. Lärare kan alltså planera utifrån betygskriterierna och 

konstruerar man dessa tillsammans med kollegor så blir också arbetet likvärdigt mellan och 

inom skolor. Det finns också en trygghet i att man kan förklara och grunda sina handlingar 

som lärare i betygskriterierna. Föräldrar vill veta vad som händer i skolan och läraren kan visa 

vad de arbetar med och också skapa grund för betygssättning genom kriterierna. Ytterligare 

delar av de positiva åsikterna som lärarna lägger fram, gällande arbetet med det 

kriterierelaterade systemet bygger på att eleverna anser det vara bra. Detta kommer jag nu att 

beröra i kommande avsnitt. 

 

6.3 Föreställningar kring elevers syn på betygskriterier 

Under följande avsnitt kommer jag att skriva om lärarnas uppfattning och vad de ”tror” att 

eleverna tycker om betygskriterier. Det handlar här främst om lärares egen åsikt eller saker 

som de på ett eller annat sätt hört från eleverna själva. Enligt lärarnas utsagor så verkar 

eleverna tycka att betygskriterier som hjälpmedel i skolan är bra och de använder dessa i flera 

olika moment. Det ger eleverna struktur, tydlighet, och lärarna får sällan frågor eller 
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kommentarer från eleverna kring betygskriterierna. Men det finns även här baksidor med 

strukturen och eleverna är de som drabbas mest av hur arbetet med betygskriterier läggs upp. 

Främst handlar det då om svåra formuleringar eller oklara betygssteg. Inläsningen kan också 

framstå som meningslös för eleverna, dessa olika positiva och negativa åsikter kommer jag att 

redogöra för i följande avsnitt. 

 

Som jag skrev verkar det till största del helt klart vara en positiv inställning till betygskriterier 

från elevernas sida som lärarna upplever. Främst handlar det om att när de får kriterierna på 

papper så vet de förmodligen tydligare vad de ska kunna. I dessa fall uppstår det, enligt 

lärarna, sällan eller aldrig frågor kring dem. 

 

jag tror att de allra flesta tycker att det är bra (.) de har svart på vitt vad som krävs av dem. 

(Catharina) 

 

Detta gör som sagt att frågetecken rätas ut och eleverna kan själva avgöra hur stor vikt de vill 

lägga ned på det som lärare påvisar att de ska kunna. Det som dock kan förvirra eleverna är att 

de ibland anser att de får ett felaktigt betyg trots att de uppfyllt i stort sett samtliga punkter på 

pappret med betygskriterier. Det kan bli ett problem i formuleringen då elever tycker att de 

uppnått kriteriet men läraren anser att det ligger annat i innebörden av kriteriet. Det diffusa i 

uttryckssättet gör ibland att eleverna anser sig orättvist bedömda. Det kan också handla om 

elevers syn på betygsstegen i sig och hur de uppfattar vad som krävs av dem för de olika 

nivåerna. 

 

dom förstod inte alltid skillnaden mellan g och vg. Om jag klarar så här många g:n och så här 

många vg:n då är jag väl godkänd? (Petra) 

 

Det kan alltså uppstå problem genom betygsstegens betydelse och hur formuleringarna av 

frågorna på proven varit. Eleverna tror ibland att det går att kompensera upp sitt betyg genom 

ett visst antal rätta svar oavsett nivå på fråga. Eleverna vet alltså inte hur stor skillnaden är 

mellan stegen eller vad som förväntas av dem för att uppnå ett högre betyg. Flera lärare anser 

detta vara ett problem för att eleverna anser sig orättvist behandlade och vissa lärare ger dem 

ett högre betyg och är ”snäll” i betygssättningen medan andra anser att de måste uppnå 

samtliga kriterier för Godkänd för att få ett högre betyg. Även betygen i sig blir ett 

diskussionsmoment för eleverna då lärarna uppfattar elevers inställning till betygen som att 

Godkänd är ett dåligt betyg. Det anses av eleverna precis som av lärare att det handlar om 
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närvaro för att bli Godkänd och skillnaden är svår att förstå för elever som kämpar på men 

som ändå får samma ”låga” betyg som de som inte ”sköter sig”. 

 

Lärarna skiljer också på elevers förståelse och arbete med betygskriterier i olika åldrar. 

Eleverna som är nya på sättet att jobba med detta, det vill säga de elever som börjar årskurs 

6,7 och även i viss mån årskurs 8, vet inte hur de ska använda sig av dem. De vet heller inte 

lika tydligt vad som krävs av dem som de elever som går i årskurs 9. 

 

det blir en inskolning (.) de lär ju sig så småningom liksom. (Marie) 

 

Det är en inlärningsprocess som för vissa elever tar väldigt lång tid. Men detta handlar helt 

om arbetsmetoder som de är vana vid från tidigare i grundskolan. Lärarna tror också att 

arbetssätt är något som de lär sig med tiden och förr eller senare vet eleverna hur de ska 

använda sig av kriterierna på bästa sätt. 

 

Väldigt få eller inga lärare har fått kommentarer från eleverna gällande kriteriernas innehåll 

utan det handlar i så fall bara om mängden. De synpunkter de får handlar nästan uteslutande 

om att det är för många kriterier eller att det är för mycket de ska kunna inom ämnet för de 

olika betygen. Lärarna har också möjligheten att korrigera de kriterier de delat ut. 

 

Om man tar bort blir de ju jätte glada. (skratt). Näe, dom dom accepterar dom förstår att ibland 

kanske det står två saker som betyder nästan samma sak och då förklarar man ju att här har det 

blivit lite tokigt då.(.) Men förhoppningsvis ska det ju bli bättre och bättre för då ändrar man ju 

det själv me. (Anna) 

 

Lärarna påpekar att det finns skäl såsom liknande kriterier eller brist på tid som har gjort att 

de tvingats korrigera i ursprungsplanen. De lärare som någon gång tagit bort, lagt till eller 

ändrat delar av de ursprungliga kriterierna under kursens gång har inte fått några kraftiga 

reaktioner från eleverna. Oftast har de varit väldigt samarbetsvilliga och accepterat 

förändringen men främst om det har gagnat dem själva genom att läraren tagit bort något 

kriterie från den ursprungliga planen. Lärarna anser att eleverna inte resonerar så långt att de 

ifrågasätter lärarens arbete med detta. Men lärarna påpekar också att det bara varit mindre 

korrigeringar i de här fallen. Men kommentarer från eleverna har också handlat om att allt 
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som fanns som betygskriterier inte kom med på provet, vilket förvirrar de elever som strävar 

efter de högre betygen och i stort sett kunnat allt som har krävts av dem.  

 

jag tror att det märks mest när man delar ut proven efter rättning.(.) Då klagar de över att de 

kunde andra saker som inte kom med då, på provet. (.) Då kan de bli lite kinkiga. (Mattias) 

 

Eleverna eftersträvar alltså att lära sig samtliga kriterier och på så sätt också kunna allt som 

möjligtvis skulle kunna komma på ett prov. Om läraren då väljer att inte ta med majoriteten 

av kriterierna i form av frågor så upplever eleverna inläsningen som meningslös då de tycker 

att de lagt ner för mycket tid på detta. Detta är något som handlar om lärarens arbete med 

kriterierna. Beroende på hur läraren framställer och förmedlar kriterierna leder detta till 

elevreaktioner, såväl positiva som negativa. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns såväl användbara som problematiska sidor med 

betygskriterier som eleverna, enligt lärarnas utsagor, uppfattar det. Arbetssättet gör att 

eleverna tydligare vet vad de ska kunna och framförallt sker detta om de får det på papper. 

Inläsningen förenklas och översikten blir tydlig. Arbetet med betygskriterier är en 

inlärningsprocess och det skiljer sig på hur man som lärare arbetar med detta beroende på 

vilken årskurs man undervisar i. Eleverna tycker ibland att de blir orättvist bedömda då de 

inte alltid förstår innebörden eller betydelsen av kriterierna. Att bli Godkänd handlar om att 

hamna på samma nivå som de som ”inte sköter sig” och det kan då också klassas som ett 

dåligt betyg. Eleverna vet inte alltid kraven för att uppnå de olika betygen eller vad som krävs 

av dem vid ett prov för ett visst betyg. Eleverna kan uppfatta inläsningen som meningslös om 

läraren inte tar med lika många kriterier på ett prov som eleven fått använda sig av vid 

inläsning. De synpunkter som lärarna får från eleverna handlar sällan om innehållet när det 

kommer till betygskriterier, bara till antalet och omfattningen. 

 

6.4 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att framställning och förmedling av betygskriterierna 

ligger i stort på lärarens bord att styra upp. Det är deras egen inställning och deras individuella 

metoder som avgör hur detta ska ske och ett antal olika metoder inom såväl förmedling som 

framställning är tydliga. Framställningen av betygskriterier sker på fyra olika sätt. En direkt 

användning av befintliga, en konkretisering av befintliga, genom ett samarbete med eleverna 

eller genom att återanvända sig av en tidigare använd upplaga. Rent konkret sker 
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förmedlingen på tre olika sätt. Antingen skriftligt på papper, muntligt inför klassen eller 

nedtecknat på en overhead som eleverna således kan skriva av själva. Det har eftersökts från 

både föräldrar och elever att lärarna ska delge eleverna kriterierna tydligt.  

 

Lärarna anser arbetet med betygskriterier generellt sett vara tidskrävande. De alltför många 

och för omfattande förändringarna gör arbetet svårhanterligt och det finns tendenser till att 

lärare i olika utsträckning följer omställningarna. De skillnader som finns mellan ämnen gör 

det också ojämnt och individuellt. Det anses även att det är för låga krav på eleverna och att 

de i slutändan bara gör det som de måste och inte mer. Eleverna är så pass medvetna kring 

lärarnas metoder att de vill veta exakt vad de ska kunna och lär sig bara det nödvändigaste. 

Det finns en oro bland lärarna att detta kan leda till en ”sämre” variant av inlärning då det 

bara handlar om att klara provet på ett så smidigt sätt som möjligt. Detta kan också leda till en 

slentrianmässig inlärning som en checklista där varje kriterie bara ska prickas av. Men det 

finns också en trygghet i det kriterierelaterade arbetet i och med att man kan hitta stöd i 

kriterierna om man tillämpar det rätt och det kan vara ett sammanlänkande system mellan 

kollegor och skolor.  

 

Elevernas inställning verkar också bygga på samma princip. Tillämpas det rätt så är det en 

trygghet och ett bra inlärningssätt. Men systemet kan också leda till orättvisor och eleverna 

kan framföra klagomål på att de inte blir rättvist bedömda såväl i paritet med andra elever 

som till de betygskriterier de fått utdelade. Det finns också en stor risk att eleverna inte förstår 

kriterierna, de vet inte vad som krävs av dem eller vad de ska kunna när det kommer till 

examination. Oklara betygssteg och diffusa definitioner av betygskriterier verkar kunna leda 

till viss osämja hos eleverna. Dessutom kan inlärningen verka meningslös om eleverna inte 

prövas på allt det som de har gått igenom på lektioner, via betygskriterier och fått öva på. 

Detta kan leda till att eleverna tycker att de tränat på ”för mycket” och de ser inte någon 

mening med att kunna allt som de blivit tillsagda. 
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7. Diskussion 

Under diskussionen har jag som mål att analysera och jämföra mina resultat och mina 

frågeställningar mot befintlig litteratur och den tidigare forskning som bedrivits. För att göra 

diskussionsdelen så överskådlig som möjligt så har jag kategoriserat den efter 

frågeställningarna som jag också använt i resultatdelen. Därefter har jag fortlöpande redogjort 

för kopplingar mellan litteratur och resultat i min text. 

 

7.1 Modeller för arbetet 

I mitt resultat skiljer jag på framställning och förmedling, alltså en process som sker en tid 

innan tillfället för delgivningen till elever, samt den faktiska förmedlingen. Två av de fyra 

modeller jag kommit fram till gällande framställning är likvärdiga med de som Marklund 

redogör för i sin studie av gymnasielärare. Dessa är att antingen använda sig av kursplanens 

kriterier rakt av eller att formulera om dem och konkretisera dem för berörda parters skull.72 

Marklund redogör i sin studie också för några förgreningar av de konkretiseringar som kan 

göras av dessa modeller men jag kan främst se dessa två typer i mitt resultat. Av Dysthes två 

modeller för arbetet med betygskriterier så stämmer alltså båda också in på min undersökning. 

Hennes två metoder handlar om att man arbetar och redogör rakt av för kriterier som är 

uppsatta av andra (skolverket), eller också sker detta i samverkan med eleverna.73 Så 

sammantaget så finner Dysthe och Marklund tillsammans de fyra modeller för framställning 

som även jag funnit i min egen undersökning. 

 

Utifrån mitt resultat delar jag dock Tholins åsikt kring att det inte pågår någon interaktion i 

någon större utsträckning lärare och elev emellan gällande formulerandet av betygskriterier.74 

Det var märkbart lite användning av elevernas åsikter som lärarna använde sig av och någon 

demokratisk inställning till elevernas inlärning i det här avseendet fanns knappast. Vissa 

tyckte dock att detta kanske var tragiskt och höll i samband med min fråga med om att så 

borde ske, men faktum kvarstår att så var inte fallet i nuläget. Ferraras studie visar på samma 

sak, det vill säga att eleverna oftast hålls utanför det här arbetet och läraren själv ansvarar för 

framställningen av kriterier. Själva förmedlingen som Ferrara beskriver som viktig för 

                                                 
72 Marklund, a.a., s. 44ff 
73 Dysthe, a.a., s. 99 
74 Tholin, a.a., s. 135 
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elevernas förståelse stämmer ju också i stort överens med mitt eget resultat.75 Eleverna delges 

informationen i början av en kurs och detta sker i både muntlig som i skriftlig form och de har 

alltid möjlighet att få svar på frågor eller funderingar kring dessa. 

 

Men med hänvisning till just samspelet mellan människor så skriver Lindberg om en ökad 

interaktion inom skolan sen genomförandet av det nya betygssystemet och hur den här 

förändringen också har förändrat lärargärningen.76 Flera av mina informanter såg 

formulerandet av betygskriterier främst som en tidsberövande förändring som inte förenklade 

eller förminskade deras arbete, snare tvärtom. Men de hänvisar också till framställningen av 

kriterier som något positivt på så vis att interaktionen ökar samarbetet och samarbetet leder 

till mer konkreta kriterier. Selghed påstod att det var en naiv tanke att alla skolor och lärare 

skulle jobba efter samma premisser men att man inom ämneslärarlag skulle kunna 

konkretisera kriterierna och på så vis få likvärdiga bedömningsgrunder ämnena emellan.77 

Mina informanter framhävde också den här grundsatsen. Ämneslärarlag och kollegor generellt 

sett diskuterar detta aktivt och även skolor emellan verkar sett det användbara i metoden. 

  

Lärarnas motiv till att formulera om betygskriterier grundade sig i det svårhanterliga och 

diffusa språket som de nationella kriterierna var skrivna på vilket gjorde samtliga berörda 

parter konfunderade. Jansdotter Samuelsson skriver också att det är de olika diffusa begrepp 

som gör arbetet med kriterier svårhanterligt och gör att lärarnas arbete med detta blir 

individuellt och särpräglat från kollegorna.78 Eleverna förstår inte de nationella kriterierna och 

en förmedling av dessa anses då också meningslös. Även påtryckningar från hemmet kan ha 

lett till metoden att formulera om kriterierna då föräldrar krävde att få se betygskriterierna 

men också förstå dem. De parter som alltså ansåg konkretiseringen vital för förståelsen visade 

sig alltså vara samtliga berörda parter, det vill säga lärare, elever och hemmet. 

 

Förmedlingen av kriterier verkar skilja sig mellan grundskola och gymnasiet då Wennerholms 

resultat inte överensstämmer med mina egna. Det verkar vara ett större elevinflytande och ett 

mer elevbaserat system som används vid förmedlingen av betygskriterier på gymnasiet. 

Delaktighet och ansvar hos eleverna är grundmoment i både den elevinbjudande processen 

och det förmedlande sättet som Wennerholm skriver om. Detta såg jag själv ytterst lite eller 

                                                 
75 Ferrara, a.a., s. 7ff 
76 Lindberg (2002), a.a., s. 25 
77 Selghed (2006), a.a., s. 69 
78 Jansdotter Samuelsson, a.a., s. 75ff 
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inget av i min undersökning. Lärarna i min undersökning har nämnt tidsbrist och att det anses 

som för kunskapskrävande och svårt för eleverna att vara alltför medbestämmande som 

orsaker till detta. Det fanns dock tendenser till elevinflytande i mina resultat men främst 

handlade detta om att vara öppensinnad och låta eleverna komma till tals gällande idéer kring 

kriterierna. Wennerholm redogör för att eleverna ska kunna diskutera efter förmedlandet av 

kriterierna i båda sina varianter och detta känns igen i mina resultat på så vis att lärarna gärna 

diskuterar eller svarar på frågor om eleverna har några.79 

 

7.2 Lärares syn på betygskriterier 

Det finns åsikter inom den grupp lärare jag intervjuat kring att den rutinmässiga 

inlärningsmetoden som Linde beskriver också stämmer överens med verkligheten.80 Eleverna 

gör det enkelt för sig och prickar av punkterna för vad de kan och lär sig ingenting utöver 

detta. Kriterierna fungerar då som en checklista och all inlärning i kursen utgår ifrån denna. 

Detta kan jämföras med att läraren inte har något att säga till om gällande närvaro och 

eleverna kan således sitta hemma, plugga in kriterierna med efterföljande svar och komma till 

skolan, skriva sitt prov och få sitt betyg. Betyget ska, som jag nämnde i genomgången av 

betygsstegen, inte ta hänsyn till närvaro men åsikter från lärarna gör ändå gällande att skolk 

kan bli en faktor som gör det här beteendet ogenomförbart. Lärarna nämner detta som en 

negativ effekt då inlärningsmomentet inte är ett bra sätt om man ser på det i det långa loppet. 

Det blir ren faktainlärning och baskunskap som eleverna lär sig vilket i Skolverkets egentliga 

syfte inte var tanken men där föraningen kring detta nu för mig också bevisades.81 Synen på 

kunskap och bedömning är också individuell vilket det också finns synpunkter på. Lärarna gör 

på sitt eget sätt och detta kan leda till osämja, problem med betygssättning och leda till 

flertalet andra konsekvenser. 

 

Mina informanter tryckte på att det var för stor skillnad mellan ämnen när det gäller de 

nationella kriterierna. Detta gällde främst ämnena SO och NO i relation med språkämnena. Då 

jag generellt inte valt att jämföra ämnen i mitt arbete har jag heller inte undersökt de olikheter 

som finns i kursplanens kriterier för respektive ämne. Detta är ju dock naturligtvis en 

intressant diskussion som påverkar lärarna mer än de föraningar jag tidigare haft. Men jag kan 

                                                 
79 Wennerholm, a.a., s. 28ff 
80 Linde, a.a., s. 100 
81 Utbildningsdepartementet, a.a., s. 25 
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bara utifrån mitt resultat konstatera att detta är ett problem gällande såväl lärares jobb som 

elevernas förståelse och arbete med kriterier. 

 

Lärarna anser som sagt arbetet med betygskriterier som något tidskrävande och att det tar upp 

tid från andra sysslor som måste genomföras. Förändringarna som sker inom skolan går för 

snabbt fram och allting drabbar läraren och dennes arbete. De som anser att sitt eget sätt att 

arbeta med detta är bra kommer att fortsätta med det och inte fullt ut ändra sig efter nya idéer. 

Selghed påpekar ju också att om förändringarna fortsätter i samma takt kommer detta att bli 

ohållbart och bedömningsgränser och arbetet runt omkring kommer att ta allt för mycket tid. 

Det kan alltså leda till större glapp lärarna emellan inom det arbete som utförs på skolorna.82 

De nya förändringarna, såsom individuella utvecklingsplaner, som redan skett tillsammans 

med den nya betygsskalan som väntas införas gör att arbetet kanske blir ett stressigt och 

alltför komplicerat sådant.  

 

7.3 Föreställningar kring elevers syn på betygskriterier 

Den diskussion som jag kan föra kring elevers syn på betygskriterier bygger, med tanke på 

mitt val av informanter, således också på lärares utsagor och uppfattningar kring eleverna. De 

slutsatser som kan dras är väldigt allmänna och vad vi vet om elevers syn på betygskriterier 

kan jag därför heller inte fullt berättigat redogöra för då lärares och elevers syn kan skilja sig. 

 

Lindberg skriver om hur interaktionen mellan lärare och elev har förbättrats sen införandet av 

Lpo94 och mina informanter verkar hålla med kring resonemanget att detta är en bra 

utveckling.83 Eleverna får i majoriteten av fallen uppföljning och feedback på deras arbete och 

lärarna relaterar då detta till de kriterier som är gällande. Att ge eleverna respons på utförd 

arbetsinsats hävdar Imsen vara ett av de grundläggande momenten vid inlärning. Handledning 

och motivering ska stödja eleven och leda honom/henne framåt hela tiden.84 Eleverna får 

också genom betygskriterierna svart på vitt vad som krävs av dem vilket är en trygghet för 

dem, oavsett årskurs eller kunskapsmässiga färdigheter. En kontinuerlig uppföljning verkar 

vara uppskattad och lärarna tror främst att detta gäller för de elever som ligger på gränsen 

mellan två betyg. Även om läraren inte tycker att repetition eller återkommande koppling till 

                                                 
82 Selghed (2007), a.a., s. 47 
83 Lindberg (2002), a.a., s. 44f 
84 Imsen, a.a., s. 320f 
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detta är nödvändigt så finns det alltid en hjälp och stöd att få hos läraren. Eleverna anses av 

lärare tycka att detta är bra då de vill ha möjligheten att veta hur de ligger till hela tiden. 

 

Eleverna verkar inte ha full koll på vad de olika betygsstegen innebär och heller inte hur stora 

avstånden mellan de samma är. Detta har lett till diskussioner mellan lärare och elever då 

förväntningarna inte varit helt klara över vad som krävts och eleverna känt sig orättvist 

bedömda. Davidsson skrev att det inte går att sätta ett exakt mått på hur stor skillnaden är 

mellan de olika betygen utan att det handlar om en avvägning från lärarens sida.85 Detta 

verkar eleverna enligt utsagor inte förstå då de anser sig nå upp till en högre nivå bara de 

klarat vissa moment inom olika betygsnivåer. De är alltså inte helt säkra på hur de ska göra 

för att nå upp till ett högre betyg och tror att det så att säga går att sammanställa alla sina rätta 

svar till ett gemensamt betyg oavsett kriterier på respektive nivå. Lärarens bedömning är 

avgörande och det skiljer sig på hur ”snäll” eller ”hård” läraren är i det här avseendet. Men 

detta kan också handla om formuleringar på prov eller på kriterierna vilket lärarna är 

medvetna om, det kan vara ett problem som ligger i deras eget arbete. 

 

Elever kan ibland ha uppfattningen att det räcker att vara närvarande för att bli Godkänd inom 

ett ämne och att det egentligen inte krävs någon större insats från elevens sida för att nå upp 

till kraven som ställts. Godkänd blir alltså kanske klassat som ett dåligt betyg och detta verkar 

överlag vara en föreställning som såväl eleverna som lärarna har. Eleverna tycker att det blir 

orättvist om de får samma betyg som de som inte är närvarande eller inte sköter sig på 

lektionerna och därför blir betyget Godkänd också något som kriterierna inte svarar för. 

Kriterierna för Godkänd är av lärarna för lågt satta och eleverna blir således också frustrerade 

över att det inte blir någon mer märkbar skillnad i bedömningen som lärarna utför. Tholins 

föraning kring att det finns en uppfattning att det kanske bara räcker med att närvara för att nå 

Godkänd verkar stämma och om inte läraren reder ut detta med eleverna kan det leda till 

oenighet inom klassen.86 

 

7.4 Sammanfattande diskussion 

Flera av de påträffade modellerna för hur arbetet med betygskriterier inför och under 

undervisningen fungerar stämde överens med den tidigare forskning jag redovisat. Mina 

informanters utsagor var tydligt jämförbara med tidigare studiers resultat. Även om både 

                                                 
85 Davidsson, a.a., s. 104 
86 Tholin, a.a., s. 145 
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Marklund och Dysthe inte genomfört samma undersökning så visade ändå resultatet stora 

kopplingar. Frågeställningen besvarades så till vida att flertalet modeller och varianter 

framhävdes och det var ingen homogen grupp som arbetade på likvärdigt sätt rakt över. 

Gällande elevintegreringen var även den likvärdig med det Tholin skriver om. Eleverna 

involveras inte i någon större utsträckning, men de får information och svar från lärare vid 

eventuella frågor. Interaktionen mellan berörda parter inom och omkring skolan är precis som 

Lindberg talar om väldigt omfattande. Det pågår en ständig kommunikation och den upplevs 

som positiv från lärarhåll. Omformuleringar av kriterier sker främst med koppling till två 

orsaker; att det i utformningen är ett för svårbegripligt språk eller genom alltför starka 

påtryckningar från hemmet. 

 

De negativa bitarna med arbetet med betygskriterier har genom mina resultat visat sig vara 

tidsomfattningen det tar, att det kan leda till ett system liknande en checklista och att det är för 

stora skillnader mellan kriterier beroende på ämne. De positiva delarna grundar sig främst i 

samarbetet inom och omkring skolan, att det kan fungera som en bra planeringsgrund och att 

det finns en trygghet att kunna arbeta utifrån och ha stöd i betygskriterierna. Elevernas 

uppfattning grundar sig främst i att de inte fått eller förstått informationen kring vad de olika 

kriterierna handlar om kopplat till de betyg som de ska/kan få. Eller också har de en 

avvikande uppfattning kring kriterierna i jämförelse med undervisande lärare. Eleverna kan 

anse sig orättvist bedömda vid betygssättning om information kring kriterierna inte varit 

tillräckligt bra. Betydelsen av information har visat sig vara stor och det är bland annat det 

Tholin skriver om. Preciseringen och bedömningen kring betyget Godkänd kan uppfattas som 

alltför lågt satt och eleverna har uppfattningen att det är ett väldigt dåligt betyg att få. 
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8. Förslag till fortsatt forskning 

Som ett förslag till fortsatt forskning inom ämnet skulle en undersökning av karaktär att 

intervjua lärare inom ett speciellt ämnesområde vara intressant. Detta skulle motverka 

skillnader i de olika nationella kriterier de har att jobba med och skapa en likvärdig grund 

men dock med troliga skillnader i arbetssätt. Lärarna som har intervjuats i det här arbetet har 

flera gånger påpekat skillnaderna i de olika ämnena gällande betygskriterier. 

 

Naturligtvis kan utgångspunkten också vara att intervjua, observera eller på något sätt ta reda 

på elevernas faktiska inställning till det här området. Arbetet har bara berört lärares 

uppfattning kring elevernas åsikter och att faktiskt få deras egna tankar vore en betydligt mer 

grundlagd infallsvinkel på den delen. Eleverna har säkert andra tankar än lärarna gällande 

betygskriterier och att få deras bild i relation till lärares skulle genom en undersökning av 

sådan karaktär säkerligen ge andra resultat. 

 

Elevernas inställning är naturligtvis lika viktig, om inte ännu viktigare, som lärares gällande 

betygskriterier. Det kunde därför också vara intressant att undersöka hur ett arbetsområde 

hade sett ut om eleverna helt ut fick säga sitt och vara med och planera upp ett arbetsområde. 

Forskningen hade då alltså handlat om framställningen av betygskriterier och huruvida detta 

hade fungerat vid ett större elevinflytande än det jag märkt av vid min undersökning. 
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9. Avslutning 

Det har varit mycket intressant och lärorikt att genomföra examensarbetet inom det här 

området. Helst med tanke på min blivande vardag då jag väntas hantera såväl framställning 

som förmedlande av betygskriterier. Föraningen jag hade innan arbetet inofficiellt var att jag 

inte trodde att lärare samarbetade så mycket kring kriterierna som det visade sig. Mer 

kollegial kommunikation och konkretisering såväl inom som omkring skolan ägde rum än vad 

jag någonsin trott. Det var också fascinerande att se vilken enorm skillnad på inställning till 

betygskriterier som lärarna hade. Det fanns de som hängivet jobbade och engagerades i frågor 

kring detta medan andra såg det som totalt onödigt och tidsberövande. Men jag hoppas i alla 

fall att jag genom det här arbetet har såväl besvarat mina frågeställningar som uppfyllt mitt 

syfte. Jag hoppas också att detta kan leda till en ökad medvetenhet hos lärare och också 

blivande lärare kring arbetet och synen på betygskriterier. Arbetet med betygskriterier och 

bedömning i skolan skiljer sig från individ till individ, men allt är för samtliga i slutändan 

ändå för en god saks skull. 
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Intervjuguide     Bilaga 1 
 
Inledande information kring samtycke, deltagande, användningsområde och om 
möjligheten för informanten att avbryta, pausa eller stryka specifika delar av intervjun. 
 
• Bakgrund om läraren; ämnen och verksamhetstid. 
 

1) Berätta gärna hur du arbetar med betygskriterier i dina klasser! 
 
o Har du någon utarbetad mall du följer? 
o Anser du att du har en bra modell för arbetet med kriterierna? För- resp. nackdelar? 
o Hur formulerar du kriterierna? Kursplaner? Fyra F:en? Ämneslärarlag? 
 

2)  Berätta hur du aktivt arbetar med betygskriterier i klassrummet med eleverna! 
 
o När ges eleverna informationen? 
o Hur ges eleverna informationen? kriterierna i pappersform, samtal etc.? 
o Arbetar du med betygskriterierna under kursens gång? vid prov, lektioner etc.?  
o Har du någon gång ändrat, lagt till eller strukit delar av de ursprungliga kriterierna? 
 

3)  Berätta gärna kring hur du tror eleverna uppfattar kriterierna! 
 
o Har du någon gång involverat eleverna i framställningen av kriterier? 
o Tror du att de har någon användning för dem? 
o Har de någon gång haft några synpunkter eller kommentarer till dem? 
 

4) Sammanfattande, avslutande frågor! 
 
o Ser du själv några övriga svårigheter med att jobba med betygskriterier i skolan? 
o Något annat du vill tillägga till intervjun? 
 
Tack för hjälpen! 
 


