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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att studera hur lärare, utifrån deras egna utsagor, reflekterar över och praktiskt hanterar uppdraget att 

kommunicera mål och betygskriterier till eleverna. Syftet var även att studera vilket språkbruk lärarna använder när det talar om 

detta. För att uppfylla syftet ställdes följande frågor: På vilka sätt kommunicerar lärarna mål och kriterier till eleverna och varför? 

Vilka möjligheter och problem ser de? Hur skulle de vilja göra? Vilket språkbruk använder sig lärarna av när de talar om detta?  

I materialet utkristalliseras tre huvudsakliga strategier beträffande på vilket sätt lärarna anser sig kommunicera innebörden av 

målen och betygskriterierna: Att tillhandahålla verktyg för självbedömning, att informera eleverna om kraven, och att översätta 

kriterierna till eleverna. Varje lärare har en repertoar av metoder som används utifrån den huvudsakliga strategi som läraren 

försöker följa, men analysen visar att lärare kan uppleva svårigheter med att göra detta i vissa av de ämnen som de undervisar i. 

Lärarna menar sig se olika, ibland motstridiga, effekter av att kommunicera innebörden av kraven till eleverna. Å ena sidan en 

ökad motivation, mindre betygsstress och färre konflikter. Å den andra ett problem i avvägningen mellan att informera om kraven 

och stötta elevernas självförtroende. Studien visar även att både den förmåga som ska bedömas och dess progression i stor 

utsträckning praktiskt går att gestalta på olika sätt via tal, text och olika former av modeller. Men det tycks också finnas brister när 

det gäller lärarnas möjligheter att själva tillgodogöra sig och utifrån ett gemensamt yrkesspråk diskutera innebörden av målen och 

kriterierna. Det handlar dels om kunskapsformernas egenskaper och den språkliga utformningen, dels om en bristfällig planering 

på de enskilda skolorna. För att åtgärda dessa problem efterfrågar lärarna tydligare riktlinjer från Skolverket och en tydligare 

styrning på den lokala skolan. 
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 
Detta arbete handlar om något som alla lärare förr eller senare ställs inför, nämligen att 

tala om för eleverna vad de bör kunna och att samtala med sina kollegor om hur man 

kan tala om för eleverna vad de bör kunna. I forskningssammanhang relateras detta till 

problemområdet kunskapsbedömning. 

Lärarna har på detta område uppdraget att som professionell yrkeskår formulera och 

kommunicera den konkreta innebörden av målen och kriterierna till eleverna så att de 

förstår dem och i sin tur kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i 

förhållande till kraven (Skolverket, 2001, s. 16, 28; SKOLFS 1994:2). Jag har valt att 

fokusera på detta uppdrag eftersom det utgör en del i min yrkesutövning som visat sig 

vara förenat med svåra överväganden. Uppsatsen kan ses som sprungen ur en situation 

som präglas av frånvaron av strukturerade samtal kring detta uppdrag och ur mitt eget 

behov att förstå hur andra lärare upplever det nya betygssystemet, vilka problem och 

möjligheter de ser när de ska kommunicera kriterierna. Ordet kommunicera använder 

jag här i betydelsen att meddela något, eller uttryckt i vardagsspråk, att tala om något. 

1994 infördes ett nytt system för styrningen av skolan, som innebar att det gamla 

grupprelaterade, relativa betygssystemet övergavs till förmån för ett nytt målrelaterat 

system. Styrsystemet var resultatet av en allmän förvaltningspolitisk inriktning mot 

decentralisering av verksamheter, där man sökte både demokratiserings- och 

effektivitetsvinster. Decentraliseringen syftade till att både öka människors inflytande i 

verksamheterna och att dessa skulle kunna bedrivas mera effektivt när beslut fattades så 

nära de berörda som möjligt (Skolverket, 2004, s. 12). 

När jag började som nyutexaminerad gymnasielärare 1995 var Lpf 94 och det nya 

målrelaterade betygssystemet nyligen infört och mycket aktuellt i diskussionerna lärare 

emellan. Skolan och lärarna skulle tolka och översätta de nationella målen (Skolverket, 

2001, s. 25). Åsikterna gick isär beträffande hur målen och kriterierna skulle tolkas och 

relateras till det tidigare systemets bedömningsgrunder. Några fortsatte mer eller mindre 

att arbeta med de gamla bedömningsgrunderna, medan andra försökte att tolka de nya 

kriterierna och omsätta dessa i undervisningen (Lindberg, 2002, s. 44, 54). Denna 

situation kvarstår än idag (Myndigheten för skolutveckling, 2004, s. 10–11). 
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För att ge en bakgrund till forskningsproblemet så har jag valt att återge hur Skolverket 

menar att det nya betygssystemet ska fungera beträffande gymnasieskolan. 

Det som lärare har att utgå ifrån och som är tänkt att styra lärarens arbete är läroplanen, 

lpf-94, tillsammans med programmål för respektive program, och kursplanerna för 

respektive ämne och kurs. I läroplanen anges de allmänna kunskapsmål och den 

värdegrund som anses väsentliga att utveckla för varje samhällsmedborgare, dels för att 

kunna fortsatta med studier, dels för att kunna delta i yrkeslivet. Läroplanen anger 

dessutom delvis hur läraren ska bedriva sitt arbete: 

 

Läraren skall bl.a.(SKOLFS 1994:2) 

• utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt 

arbete i skolan, 

• se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett 

verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, 

• planera undervisningen tillsammans med eleverna, 

• tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen. 

• fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och 

framgångar i studierna, 

• samverka med hemmen och informera om elevernas skolsituation och 

kunskapsutveckling och 

• redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker. 

Kursplanerna anger ämnets kunskapsmål. Dessa formuleras dels som mål att sträva 

mot, som anger vilka förmågor som skolan ska sträva efter att eleven ska utveckla i 

ämnet, dels som mål att uppnå, som beskrivs på kursnivå och som anger de förmågor 

som eleven ska ha utvecklat då en kurs är genomförd. Denna nivå preciseras sedan i 

betygskriterierna. De nationella kursplanerna anger inte med vilka metoder som 

undervisningen ska bedrivas. Skolverket menar att både läroplanen och kursplanerna 

lämnar ett utrymme, ett frirum för utveckling, som ger lärare och elever möjligheter att 
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tillsammans fatta beslut om vilka arbetsformer och vilket stoff som ska väljas för att på 

bästa sätt främja en utveckling mot de uppsatta målen (Skolverket, 2004, s. 13). 

Frirummet ska då medföra att undervisningen blir mer effektiv, samtidigt som elever 

och lärare får ett reellt inflytande på verksamheten. Men för att elever ska kunna ha ett 

inflytande över undervisningens innehåll och arbetssätt, så menar Skolverket att det 

krävs att de har kännedom om hur uppdraget till skolan är formulerat, och i kurserna så 

gäller då detta innebörden av målen. Kursplanerna är riktade till läraren, men läraren 

ska i samråd med eleverna utveckla hur de ska gestaltas i undervisningen, och det är 

först då de anses fullbordade (Skolverket, 2001, s 23). Skolverket kallar detta för en 

deltagande målstyrning. En slutsats man kan göra är att kommunikationen av målen och 

kriterierna till eleverna främst motiveras med att de ska ha inflytande över 

undervisningen, men att detta också gör undervisningen mera effektiv. 

Skolverket konstaterar dock att frirummet kan medföra problem med att säkerställa 

utbildningens likvärdighet, att den ska vara likvärdig oberoende var den anordnas i 

landet. Eleverna ska få studera efter behov och intressen utifrån givna ramar och få 

utveckla sina kunskaper utifrån en mångfald av möjligheter, vilket enligt Skolverket 

medför ett mer krävande system för bedömning (Skolverket, 2001, s. 13). Trots detta 

menar Skolverket att de nationella styrdokumenten tillsammans med en lokal, 

professionell tolkning ska borga för att man uppnår denna likvärdighet. 

Förutom att medge ett mera direkt inflytande vid planeringen av undervisningen, så 

menar Skolverket att skolans uppdrag är att bedriva undervisning som syftar till att 

elever utvecklas till ansvarstagande personer, med förmåga att bedöma både sina egna 

studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna (SKOLFS 

1994:2). Eleverna ska således uppmuntras till och övas på att själv bedöma sina 

kunskaper och sitt lärande (Skolverket, 2001, s. 16). Om en sådan bedömning ska vara 

möjlig måste de alltså förstå kraven i kursplanerna och en rimlig utgångspunkt måste då 

vara att även lärarna både förstår kraven i kursplanerna och kan hjälpa eleverna att 

förstå dem. 

När det gäller utformningen av de nationella kursplanerna, så hävdar Skolverket att 

utformningen av skolplanerna ska ske med hänsyn till rådande förhållanden och 

samhällsutvecklingen, samtidigt som de menar att de tagit hänsyn dels till relevanta 
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forskningsresultat, ämnesexperter och didaktiker, dels till lärares och elevers 

erfarenheter (Skolverket, 2004, s. 14). 

Som lärare så har man alltså att ta ställning till och förstå vad de ”rådande 

förhållandena” kräver. Carlgren menar att ett betygssystem är förbundet med visa idéer 

och föreställningar om vad det är som ska betygsättas och hur man kan göra detta. När 

man då byter system måste man även försöka förändra tänkandet om vad betyg är och 

hur de kan sättas på ett rimligt sätt (Carlgren 2002, s. 15 ff). Det har visat sig vara en 

komplicerad process och Skolverket har på olika sätt försökt att kommunicera det nya 

styrsystemets grundläggande tankegångar till lärarna, men överlåter till lärarna att tolka 

och formulera innebörden. 

Skolverket hävdar att texterna i de nationella styrdokumenten inte är skrivna på ett 

sådant sätt att det går att komma fram till en likvärdig och rättvis betygsättning enbart 

utifrån dessa formuleringar. De utgör istället ett underlag för samtal där den konkreta 

innebörden formuleras och fastställs av en professionell yrkeskår, vilket innebär att 

ingen enskild person kan hävda att de känner den rätta innebörden (Skolverket, 2001, s. 

28). Innebörden av kriterier och mål uppstår genom samtal och dialog mellan 

professionella lärare och förutsätter alltså att det finns en sådan grupp. 

Kunskapssynen bakom styrdokumenten utgår ifrån att kunskap är en social 

konstruktion. Skolverket hävdar uttryckligen att den kunskapssyn som präglar de 

nuvarande styrdokumenten utgår ifrån att kunskap är något som människor konstruerar, 

för att ge mening åt iakttagelser av omvärlden (Skolverket, 2001, s.13). Sålunda bör den 

lärare som vill tillägna sig en förståelse av vad målen och kriterierna innebär, vända sig 

till sina kollegor och diskutera frågan. Om han/hon inte gör det så riskeras 

likvärdigheten. 

Enskilda forskare såväl som Skolverket och Riksrevisionsverket har kommit fram till att 

det finns stora skillnader mellan skolor och lärare beträffande hur de tolkar och 

tillämpar betygssystemet, vilket alltså inte torde utgöra någon överraskning för de flesta 

lärare! Den slutsats som dras är att lärarna inte har fått ett tillräckligt tolkningsstöd från 

Skolverket. Rektorerna har inte heller har sett till att ge tillräckligt mycket tid och 

utrymme för att samordna professionella samtal mellan lärare. Detta har medfört att 

lärarna inte har kunnat enas om innebörden i de nationella målen och kriterierna, vilket 
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är en förutsättning för en likvärdig betygsättning (Skolverket, 2000, s. 144ff, 173ff; 

Selghed, 2004, s.159f, 175; Riksrevisionen, 2004, s. 17f, 27, 30, 56f). 

Skolverket har även via sina kvalitetsgranskningar kommit fram till att eleverna inom 

gymnasieskolan har svårt att förstå vad som egentligen krävs för ett visst betyg, men att 

de flesta elever trots detta förstår det målrelaterade betygssystemets princip och är nöjda 

med den information de får om betygskraven (Skolverket, 2002, s. 136ff). 

1.2  Syfte  
Syftet med detta arbete är att  

- studera hur lärare, utifrån deras egna utsagor, reflekterar över och praktiskt hanterar 

uppdraget att kommunicera mål och betygskriterier till eleverna. 

- studera vilket språkbruk lärarna använder när det talar om detta. 

1.3  Avgränsning och motivering 
Lindberg, som presenterat en översikt över svensk forskning om bedömning och betyg 

under perioden 1990–2005, hävdar att det finns färre studier beträffande bedömning och 

betyg inom gymnasieskolan i jämförelse med motsvarande studier inom grundskolan. 

Forskningen domineras dessutom av psykometriska studier kring t.ex. centrala prov, 

betygen som urvalsinstrument för högre studier, eller internationella jämförande studier. 

Endast ett fåtal av studierna är inriktade på att ge ett elev- eller lärarperspektiv och 

Lindberg konstaterar att det saknas beskrivningar av den konkreta bedömningspraktiken 

ute i skolorna (Lindberg, 2005, s. 13, 20). Lindberg har tidigare själv bidragit med att ur 

ett lärarperspektiv studera hur införandet av godkänd gränsen påverkat lärare och elever 

och då bl.a. lyft fram förändrade kommunikationsmönster både lärare emellan och 

mellan lärare och elever (Lindberg, 2002, s. 40ff). 

Selghed, som undersökt hur lärare på grundskolan uppfattat det ”nya” betygssystemet, 

ger exempel på hur kommunikationen av målen och kriterierna kan se ut, men studerar 

inte detta mera ingående (Selghed, 2004, s 138ff). Efter det att Lindberg gjorde sin 

översikt har Tholin bidragit till att fylla ut tomrummet genom att i sin avhandling 

anlägga ett föräldra- och elevperspektiv på hur lärare via lokala styrdokument 

kommunicerar innebörden av kriterierna till eleverna i grundskolan. 
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Denna uppsats kan ses som ytterligare ett försök att fylla ut detta tomrum genom att 

bidra med lärarperspektiv på frågan om hur målen och kriterierna konkret 

kommuniceras ute i gymnasieskolorna. Eftersom skolverket hävdar att innebörden av 

målen och kriterierna ska formuleras av en professionell yrkeskår, blir därför även 

frågorna om lärarnas profession och yrkesspråk centrala. 

Det specifika forskningsproblemet i fokus är lärarnas kommunikation av 

bedömningsgrunder, dvs. mål och betygskriterier, till eleverna inom gymnasieskolan 

och lärarnas språkbruk när de talar om detta. 

1.4  Frågeställningar 
För att uppfylla syftet försöker jag besvara följande frågeställningar: 

• På vilka sätt kommunicerar lärarna mål och kriterier till eleverna och varför? 

• Vilka möjligheter och problem ser de? 

• Hur skulle de vilja göra? 

• Vilket språkbruk använder sig lärarna av när de talar om detta? 
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2  Litteratur 
Forskningsöversikten presenterar ett urval av forskning kring bedömning och 

bedömningsgrunder samt lärarprofessionalism och yrkesspråk. Det inleds med att 

presentera ett urval av både svensk och internationell forskning kring det paradigmskifte 

som skett inom forskningen beträffande synen på bedömning och bedömningens plats i 

undervisningen. 

Därefter presenteras forskning som behandlar problematiken kring tolkningen av 

bedömningsgrunderna. Sedan presenteras en rad svenska empiriska studier som berört 

olika aspekter av lärarnas synsätt på bedömningsgrunder och  kommunikationen av 

bedömningsgrunderna. De handlar dels om grundskolelärares uppfattningar om 

betygssystemet som sådant och vilken betydelse det, enligt lärarna själva, har i 

praktiken. De handlar dels om hur lärarna uppfattat att deras kommunikation förändrats 

i och med införandet av godkänd-gränsen, dels om språkbruket i lokala styrdokument 

inom grundskolan. Det gäller även med vilket syfte och i vilka sammanhang som målen 

och kriterierna kommuniceras. 

Sedan presenteras forskning som uppehållit sig kring förutsättningarna för en  

kommunikation av mål och kriterier som gagnar lärande. Därefter presenteras en 

amerikansk studie som undersökt på vilka sätt och i vilken utsträckning lärare, som 

deltar i ett utbildningsprogram som syftar till att utveckla formativa 

bedömningspraktier, kommunicerar mål och kriterier till eleverna. Kapitlet avslutas med 

att presentera forskning kring lärararprofessionalism och yrkesspråk. 

2.1.1  Ett nytt sätt att se på bedömning 
Korp (2003) gör, i en översikt av forskningen inom området kunskapsbedömning, en 

historisk tillbakablick beträffande synen på bedömning, hur den sker, vilken slags 

kunskap man vill komma åt, bedömningsformernas konsekvenser för lärandet etc. Korp 

beskriver de bakomliggande inlärningsteorier som varit förhärskande och konstaterar att 

det skett en teoretisk omorientering, där behaviorismen som inlärningsteoretisk grund 

fått ge vika för kognitiva, metakognitiva och sociokulturella teorier om lärande. Detta 

har i sin tur fått konsekvenser för hur man ser på och använder sig av 

kunskapsbedömning.  Korp kallar denna nyorientering för ”det nya provparadigmet”. I 
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internationell forskning används bl.a. begreppen ”assessment for learning”, ”formative 

assessment” och i svensk litteratur kan man se begreppsvarianter som ”bedömning för 

lärande” eller ”pedagogisk bedömning” som försök att beskriva olika aspekter av denna 

nya inriktning av kunskapsbedömningen (Black,1998; Lindström, 2005, s. 11ff ). 

Syftet med bedömningen har vidgats från att bara handla om betygsättning och 

sortering, till att vara ett hjälpmedel i utvecklingen av undervisningen för att lära elever 

att lära. Bedömningen ska alltså både mäta kunskaper som att stimulera elevernas 

lärande (Korp, s. 107). 

Shepard (2000) tror att den ”teori” som kommer att gälla framöver är en kombination av 

kognitiva, konstruktivistiska och sociokulturella teorier. Med begrepp och tankegångar 

hämtade från dessa teorier skissar hon på vad detta betyder för utveckling av 

undervisningen och bedömningspraxis. Utifrån dessa teorier kan man bl.a. se på 

intellektuella förmågor som något som är socialt och kulturellt utvecklat. Eleven 

konstruerar sin kunskap och förståelse i en social kontext. Nytt lärande formas av 

tidigare kunskap och kulturella perspektiv. Intelligent tänkande innebär metakognition, 

eller iakttagelse av det egna lärandet och tänkandet.  

För utbildningen i stort betyder detta bl.a. att man utgår från att alla elever kan lära. 

Innehållet måste vara utmanande och syfta till ett mera komplext tänkande. Lärandet i 

skolan bör vara autentiskt med det lärande som sker utanför skolan och att man bör 

stödja utvecklingen av strategier för tanke och reflektion. 

När det gäller bedömningen så innebär detta i sin tur bl.a. att den bör utgå från 

utmanande uppgifter för att stimulera ett komplext tänkande och att den både fokuserar 

på lärandeprocessen och resultatet. Bedömningen bör integreras med undervisningen 

och på så sätt vara en pågående process. Förväntningarna ska vara synliga för eleverna 

och bedömningen ska användas formativt för att stödja elevers lärande. Eleverna bör 

dessutom vara aktiva i utvärderingen av sitt eget arbete. 

Utvecklingen kan bl.a. ses som ett resultat av ett förändrat samhälle där det ställs allt 

högre krav på arbetskraften. Tidigare kunde de som misslyckades med studierna 

erbjudas enklare arbeten, men idag är situationen annorlunda vilket har tvingat fram en 

förändring av utbildningssystemet (Gordon & Bowman, 1996, s 32ff). I amerikanska 

politiska sammanhang har man poängterat sambandet mellan den framtida ekonomiska 
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utvecklingen och hur pass välutbildad arbetskraft utbildningssystemet kan skapa. Man 

konstaterar att alla studenter kan nå goda resultat, men att den ekonomiska utvecklingen 

blir beroende av att studenterna ser sin potential (Wolf & Reardon, 1996, s. 2ff). 

Översatt till svenska förhållanden kan man säga att det relativa betygssystemets 

sorterande funktion kunde ses som funktionellt i den ”gamla” samhällsstrukturen, men 

att så inte längre är fallet. 

Wolf och Reardon menar att det är nödvändigt att se på intelligens som något 

utvecklingsbart. Tänkandets processer ska lyftas fram och göras tillgängliga och därmed 

möjliga att utvecklas för alla. De anser att detta kräver en öppen diskussion vad som 

utmärker ett gott resultat och att det är viktigt att göra det möjligt för lärare att utveckla 

ett gemensamt språk med vars hjälp de kan beskriva styrkor och svagheter som de kan 

se i elevernas arbeten. 

Bedömning bör enligt detta synsätt byggas in som en integrerad del i undervisningen så 

att eleverna ska ha en chans att utveckla sina kunskaper. Detta innebär att lärare måste 

använda ett arbetssätt som medger progression, att eleverna får möjlighet att 

bedöma/bedömas och utifrån detta revidera sina uppfattningar och ha en chans att visa 

på denna progression (Wolf & Reardon, 1996, s. 7ff). Bedömningen bör alltså användas 

för att hjälpa eleven att utveckla sitt lärande på olika sätt. 

2.1.2  Betygssystemet – röster från anhängare och kritiker 
Carlgren som deltog i Skolverkets arbete med utvecklingen av de nationella 

betygskriterierna för grundskolan, lyfter fram några, som hon anser, centrala aspekter av 

det nya betygssystemet: att det bör betraktas som en social konstruktion, att det är 

kunskapskvalitéer eller förmågor som ska bedömas och att dessa inte är uppbyggda på 

någon slags hierarki av de olika kunskapsformerna fakta, färdighet, förståelse, 

förtrogenhet. Det handlar istället om ämnesspecifika kunskapskvalitéer. Vidare öppnar 

systemet upp för ett ökat elevinflytande, något som är förenat med både möjligheter och 

risker (Carlgren, 2002, s. 18ff). 

Carlgren menar att det nya betygssystemet är resultatet av en utveckling från en 

kvantitativ till en kvalitativ kunskapsuppfattning, vilket innebär stora förändringar 

beträffande det nya systemets utformning i förhållande till det gamla relativa 

betygssystemet. Carlgren hävdar att det finns ett samspel mellan betygssystem, 
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utbildningssystem och samhällsutveckling och att betygen därmed har en karaktär av 

social konstruktion (Carlgren, 2002, s. 16). Det senaste betygssystemet speglar en tilltro 

till det subjektiva professionella omdömet, där kriteriernas får sin egentliga betydelse 

när de väl används i ett sammanhang. Betygskriterierna förutsätter alltså ett 

professionellt omdöme.  

Carlgren framhåller att en betygsreform som denna kräver ett omtänkande, för att 

fungera, eftersom vårt tänkande kring vad som ska betygsättas och hur det ska göras, i 

hög grad är präglat av det gamla systemet. Lärarens makt över betygsättningen 

förändras, i och med att han/hon på ett annat sätt än tidigare förväntas diskutera grunden 

för bedömningarna med eleverna. Tydliga krav och synliga bedömningsgrunder blir 

viktigare nu än förut, vilket innebär att bedömningen måste kunna kommuniceras till 

eleverna på ett begripligt sätt. Läraren måste både ha kunskaper om vad det innebär att 

kunna det som ska bedömas, hur denna kunskap kan komma till uttryck, och hur man 

kan mäta den (Carlgren, 2002, s. 15, 25). 

Systemets legitimitet bygger på att det framstår som att det mäter de rätta kunskaperna 

hos eleverna och att det framstår som rättvist, dvs. att skillnader mellan elever bedöms 

på ett rimligt sätt. Nu menar Carlgren att detta nya tänkande inte har varit så lätt att 

förklara. Det har bl.a. att göra med ett förändrat synsätt på vad som ska bedömas, där 

det nya betygssystemet inriktar fokus på kunskapskvalitéer eller förmågor och de olika 

nivåerna på dessa förmågor (Carlgren, 2002, s. 19). Det var helt enkelt så att 

Skolverkets förslag inte riktigt stämde med det politiska talet om tydliga kriterier och 

uppfattningen om att man entydigt kunde formulera vad som krävdes. Carlgren menar 

istället att det inte är möjligt att fullt ut formulera vad det innebär att kunna något och 

vore det så skulle det innebära att det professionella omdömet inte behövdes (Carlgren, 

2002, s. 20). 

Skolverket försökte definiera de specifika kunskapskvalitéer eller förmågor som 

eleverna förväntades utveckla i olika ämnen, och detta kunde i geografi formuleras som 

t.ex. ”förståelse av samspelet mellan människa och miljö”. Betyget skulle då avspegla 

hur denna förståelse såg ut, dvs. vilken nivå på förståelse som eleven tillägnat sig.  

Kunskapskvalitéerna var tänkta att komma till uttryck på samtliga betygsnivåer, och de 

skulle alltså inte motsvara någon slags hierarki av de olika kunskapsformerna (fakta, 

förståelse, förtrogenhet, färdighet). Kriterierna formulerades istället på ett sådant sätt att 
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det skulle bli möjligt att beskriva innebörden av det eleverna skall lära sig, samtidigt 

som det gjorde det möjligt att bedöma kunskapskvalitéerna oavsett vilket innehåll som 

läraren valt att arbeta med i kursen. Det blev tydligt att detta nya sätt att beskriva 

kunskaperna innebar problem för lärarna, eftersom det innebar ett annat sätt att tala om 

ämnesinnehållet än vad de var vana vid, eftersom det som efterlystes var de 

ämnesspecifika kunskaper som utvecklas i ämnet. Ämnesexperterna var helt enkelt inte 

vana vid att uttrycka ämnesinnehållet i termer av ämnesmässiga kvalitéer, utan talade 

hellre om det innehållsliga stoffet och generella kvalitéer som kreativitet etc.(Carlgren, 

2002, s. 20) 

Staten styr inte längre innehållet i undervisningen utan anger istället vilka kvalitéer i 

elevernas kunnande som ska utvecklas i respektive ämne (Carlgren & Marton, 2004, s. 

191). Carlgren refererar till begreppen direkt och indirekt lärande, där det direkta 

lärandet speglar själva stoffet i kursen t.ex. hur vikingarna klädde sig, och det indirekta 

att t.ex. bli uppmärksam på olika aspekter av historiska beskrivningar, bli varse likheter 

och skillnader, att kunna värdera vad som är viktigt och inte viktigt etc. (Carlgren, 2002, 

s. 22ff). Enligt Carlgren och Marton formulerades tidigare lärarens uppdrag i form av ett 

innehåll, och vilket tillsammans med mer övergripande målformuleringar skapade en 

motsättning mellan att dels hinna kursen och dels utveckla en mer kvalificerad 

förståelse. Detta avspeglade sig i lärarnas sätt att tala om sitt arbete, t.ex. genom uttryck 

som ”vi ligger före”, eller ”vi ligger efter”. Framgång beskrevs i form av hur långt man 

kommit i kursen snarare än vad eleverna lärt sig (Carlgren & Marton, 2004, s. 192). 

Carlgren ser risker med det ökade kravet på synlighet, insyn och inflytande över 

undervisningen. Samtidigt som systemet kan öka elevernas delaktighet och makt över 

sitt eget lärande, så kan det innebära att eleverna begränsas i sitt lärande, eftersom det 

först är när de har förstått något som de verkligen förstår vad de förstått (Carlgren, 

2002, s. 25)!  Carlgren ser en risk med att elever och lärare tillsammans planerar 

undervisningen utifrån kriterierna, eftersom dessa kan komma att styra och trivialisera 

undervisningens innehåll. Lösningen blir då att skilja på vad eleverna ska göra och vad 

de ska kunna, d.v.s. låta eleverna vara med och bestämma vad de ska göra, det konkreta 

innehållet i det direkta lärandet, och sedan fokusera på det indirekta lärandet vid 

bedömningen, d.v.s. de förmågor som eleven visar prov på. Nu menar Carlgren att 

denna bedömning endast kan göras av en professionell lärare som vet vad det innebär 



17 

att kunna det som förväntas och hur detta kan komma till uttryck. Om sedan läraren 

diskuterar sina bedömningar och betygskriterierna med eleverna, så menar Carlgren att 

det finns en möjlighet att såväl elevernas medvetande om bedömningsgrunderna som 

deras lärande kan öka. Diskussionen blir då ett viktigt led i elevernas 

kunskapsutveckling. 

Den slutsats man kan dra av detta är att betygsystemet som sådant inneburit en radikal 

förändring i den kunskapssyn som styrdokumenten framhåller, och därmed i tänkandet 

kring vad som ska bedömas. Lärarna förutsätts göra en åtskillnad mellan innehållet i 

kursen och de kunskapskvalitéer eller förmågor som ska bedömas, och denna åtskillnad 

kräver ett omtänkande som inte är helt problemfritt. Läraren måste veta vad det innebär 

att kunna detta något (Carlgren & Marton, 2004, s. 26–29). Fokus måste skifta från 

metodfrågor till att i första hand handla om vad det innebär att kunna något, t.ex. att 

vara historiskt medveten, eftersom det då innebär att man som lärare bättre kan välja 

den metod som bäst passar för utvecklandet av förmågan. 

Kroksmark som i motsats till Carlgren är kritiskt mot detta nya betygssystem, hävdar att 

Skolverket drar felaktiga slutsatser när de menar att problemen med att uppnå en rättvis 

och likvärdig betygsättning beror på att lärarna inte fått tillräckligt med 

kompetensutveckling beträffande målens och kriteriernas utformning och funktion 

(Kroksmark, 2002, s. 58). Den slutsats Kroksmark drar efter att ha gått igenom 

betygsystemets olika delar är att det inte går att utbilda sig så att man förstår den 

målrationella skolan. Tesen är att målen är så formulerade att de inte är möjliga att 

förstå och därmed svåra att tillämpa i praktiken. 

Hela systemet bygger på några grundantaganden som går att ifrågasätta: att det finns 

generella kunskapsnivåer som går att beskriva och att sådana beskrivningar kan 

användas för att garantera vissa kunskaper och för att skapa en likvärdig betygsättning. 

Det är dels tveksamt om man kan visa på generella kunskapsnivåer i ett ämne, och 

Kroksmark citerar här Ference Marton som menar att en bedömning av en enskild elevs 

prestationer i praktiken bygger på en sammanvägning av kvaliteten av elevens 

prestationer inom ämnets olika delar. Det går således inte att beskriva en nivå tvärs över 

ämnets olika komponenter. Det är inte heller, enligt Marton, möjligt att beskriva några 

klart skilda nivåer i kunskapsutvecklingen som följer på varandra, eftersom de inte finns 

i verkligheten (Marton, 1992)! 
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Kroksmark uttrycker alltså här en annan kunskapssyn än Skolverket och ifrågasätter 

även Skolverkets formulering av de olika ämnenas epistemologi, vad som utmärker 

progression i ämnena (Kroksmark, 2002, s. 67f).  Kroksmark visar på en avsevärd 

skillnad mellan olika ämnen när det gäller antalet krav som kan härledas utifrån målen 

från årskurs fem till avslutade kurser i gymnasieskolan, Matematik (357), Engelska 

(180) och Svenska (246) och hävdar att detta beror på att det inte funnits en 

samordnande analys av innehållet i ämnena med avseende på kvantitet, kvalitet och 

progression. Totalt ska en elev som gått igenom systemet kontrolleras gentemot 783 

krav. Kriterierna ska användas för att bedöma de kvaliteter eleverna visar, dvs. visa på 

kännetecken på måluppfyllelse av olika kvalitet.  Kroksmark visar genom att citera ur 

Skolverkets kommentarmaterial på svårtolkade exemplifieringar av vad dessa 

kvalitetsskillnader kan bestå av, t.ex. att gradskillnader mellan olika betyg kan 

"preciseras med hjälp av kriterier för att exempelvis ange djupare eller bredare 

kunskaper inom samma art av kvalitet" (Skolverket, 2001, s. 24).  

Hur ska då kriterierna tolkas och av vem? Betygskriterierna skall inte tolkas individuellt 

av enskilda lärare utan av en professionell yrkeskår. Likvärdigheten och rättvisan i 

betygssystemet i nuvarande utformning blir alltså oberoende av de nationella 

beskrivningarna eftersom kriterierna är utformade på ett sådant sätt att detta förutsätter 

en gemensam tolkning av en professionell lärarkår. Kroksmark ifrågasätter varför man 

har mål och kriterier, när det, enligt Skolverket, endast är genom det ständiga samtalet 

mellan lärare på den enskilda skolan, mellan olika skolor i samma kommun och mellan 

kommuner i riket som man kan finna likvärdiga kunskapsnivåer (Kroksmark, 2002, s. 

72). 

Kroksmark ifrågasätter om kollektivet bättre klarar av vad enskilda individer inte tycks 

klara av, eftersom kollektivet består av individer. Slutsatsen blir då att man inte har 

lyckats med att realisera politikernas ursprungliga intention, att skapa ett system med 

preciserade kunskapsmål som inte skulle gå att tolka på flera sätt. Kroksmark hävdar 

även att kvalitetsbristerna i utformningen av styrdokumenten har medfört att lärarna på 

den lokala nivån blivit uppgivna inför vad de får ta del av från centralt håll (Kroksmark, 

2002, s. 74). 

Lundahl är i sin tur kritiskt mot hur den kunskapsteoretiska utgångspunkten gestaltats i 

styrdokumenten. Han konstaterar att den tanke som tydligt uttrycks och motiveras i 
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läroplanskommitténs betänkande, att kunskap är konstruerad, situerad, språkligt baserad 

och processorienterad, blir allt mer omotiverad och kodifierad, ju längre ner i 

styrdokumenten man kommer, dvs. från betänkandet via läroplaner och programmål, till 

kursplaner och betygskriterier (Lundahl, 2004, s. 53ff).  Lundahl konstaterar att det 

verkar som att skolan ska förmedla kunskaper som snarare bär effekterna av en viss 

kunskapssyn än själva kunskapssynen, vilket försvårar ett rationellt samtal om 

innebörden av skolans kunskaper (Lundahl, 2004, s. 61). Lundahl anser att man istället 

borde fokusera mera på att låta eleverna reflektera över vad det innebär att veta något. 

Eleverna ska vara kritiskt tänkande och utveckla en problemlösande förmåga, men 

styrdokumenten på lägre nivå förklarar aldrig varför.  

2.1.3  Lärares sätt att uppfatta betygssystemet 
Selghed har undersökt hur lärare på grundskolan uppfattade det nya betygssystemet och 

har utifrån sina resultat konstruerat några ”hypotetiska” förhållningssätt till 

betygssystemet och betygsättningen (Selghed, 2004, s. 177ff). 

Det första, som Selghed själv anser ligga närmast statens intentioner som de uttrycks i 

diverse anvisningar och dokument, ser betygssystemet som ett professionellt verktyg. 

Dessa lärare menar att målen och kriterierna måste tolkas och transformeras till 

konkreta undervisningsmål i lokalt framtagna kursplaner, vilket sker genom en process 

som måste få ta tid. Andra ser betygssystemet som ett ofullständigt och arbetskrävande 

verktyg. Fokus ligger här på att göra saker rätt och kriterierelaterade betyg uppfattas 

som absoluta. De anser att betygssystemet är flummigt, när det borde vara absolut. De 

upplever alltså betygssystemet ger ett svagt stöd, när det borde innehålla tydliga och 

detaljerade anvisningar. 

En tredje uppfattning ser betygssystemet som ett verktyg som mäter skolkunskap. 

Skolan ses här som en plats för personlig utveckling i egen takt. Målen upplevs som 

alltför teoretiskt inriktade och snäva i sitt innehåll och att de bortser från andra 

kunskaper och kompetenser som är viktiga för elevens utveckling. Dessa lärare menar 

att det är destruktivt för elever att bli betygsatta enligt mål och kriterier som inte är 

realistiska för dem att nå. Dessa lärare vill även väga in processaspekter som t.ex. flit, i 

bedömningen, inte bara slutprodukten elevens kunnande. Betygsättningen sker 

visserligen utifrån kriterierna, men med beaktande av elevens personliga utveckling 

under den tid som gått. Den fjärde uppfattningen ser betygssystemet som en 



20 

bruksanvisning som inte följs. Dessa lärare vill sköta sig själva, och menar att de klarar 

av att sätta betyg utan detaljerade nationella riktlinjer. De menar att kursplanerna inte 

täcker in den kunskap som är nödvändig för elevernas fortsatta studier, och sätter därför 

upp egna regler och principer för betygsättningen. Det av läraren utvalda läromedlet styr 

mera än ”styrdokumenten”! 

2.1.4  Förändrade kommunikationsmönster 
Lindberg, som gjort en studie utifrån ett lärarperspektiv, undersöker hur lärare i 

grundskolan och gymnasieskolan upplever att deras arbete påverkats i och med 

införandet av godkändgränsen. Resultaten visade bl.a. på en ökad kommunikation både 

lärarna emellan och mellan lärare och elever.  Dels tog lärarna initiativ till och 

informerade eleverna om kraven för de olika betygen, samtidigt som också eleverna i 

ökad utsträckning började ställa frågor om sina prestationer. 

Lärarna diskuterade sinsemellan alltmer om vilken typ av kunskaper som man skulle 

kräva av eleverna, svårigheter kring formuleringen av betygskriterierna när det gällde 

kvalitativa aspekterna etc. Kunskapsdiskussionerna handlade alltmer om förståelse av 

processer, från att tidigare ha kretsat kring fakta och detaljkunskaper. Det fanns dock 

även lärare som inte ansåg att det var nödvändigt att diskutera detta eftersom reformer 

genererar en viss diskussion men att verksamheten ändå brukar återgå till det gamla 

(Lindberg, 2002, s. 41ff). 

2.1.5  Språkbruket i lokala styrdokument på grundskolan 
Tholin har undersökt lokala styrdokument ur ett elev- och föräldraperspektiv, genom att 

studera hur lärare i text formulerar och kommunicerar den konkreta innebörden i kraven 

till eleverna i årskurs åtta i grundskolan (Tholin, 2006, s. 144ff). Tholin studerar  det 

språk som används i texterna och vilka de tycks rikta sig till utifrån vad som krävs för 

att förstå dem.Tholin konstaterar att majoriteten av skolorna inte tycks ha lagt ner någon 

energi på att förklara det övergripande betygssystemet för läsarna på ett sådant sätt att 

det skulle gå att begripa utan expertkunskaper på området. 

Tholin menar sig se systematiska skillnader mellan ämnena beträffande det språkbruk 

som används för att presentera målen och kriterierna för eleverna och antar att orsakerna 

bakom detta går att finna i ämnenas olika traditioner. I vissa ämnen ligger språkbruket 

mycket nära det språkbruk som används av Skolverket, i vissa ämen används ett mera 
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avancerat språk som kräver mycket förkunskaper av läsaren medan det i andra ämnen 

används ett mera vardagsnära språk, ibland rentav talspråk. I det sistnämda fallet 

konstaterar Tholin att effekten blir att man inte alltid ger alla förutsättningar i de 

skriftliga dokumenten, och antar därmed att de kompletterar med ytterligare förklaringar 

under lektionerna. Tholin menar att dessa styrdokument kan ses som instutionella 

dialoger, eftersom vissa förutsättningar ges skriftligt, och andra muntligt. 

Vissa skolor försöker att kommunicera skillnader mellan olika betygsnivåer genom att 

förse dokumenten med bilagor med exempel som får illustrera dessa skillnader. Tholin 

visar då på problemet att man på detta sätt endast kan representera det lärande som kan 

fångas i bild eller text. 

Det tycks även vara så att varje ämne “äger” sina egna betygskriterier, och de flesta 

skolor har ingen samordning av utformningen och formuleringen av kriterierna – det är 

upp till lärarna i varje enskilt ämne att göra som de vill. Resultatet blir då mycket 

blandat. I vissa fall blir kriterierna mycket svåra att förstå, i andra fall är det lättare. 

Tholin menar att talet om den professionella läraren känns mycket avlägset, men visar 

samtidigt att bristerna måste ses utifrån de förutsättningar under vilket lärarnas uppdrag 

formulerades. Lärarna har fått ett omöjligt uppdrag när det gäller utformningen av 

kriterierna för åk 8 eftersom det saknas en gemensam grund att utgå ifrån. 

2.1.6  Olika sammanhang och syften 
Selghed visar på lärarnas olika uppfattningar beträffande i vilka situationer som 

betygssystemet anses ge ett stöd och det går då i dessa beskrivningar att utläsa på vilka 

sätt och med vilka syften lärarna då kommunicerar målen och kriterierna (Selghed, 

2004, s. 138ff).  I samband med bedömning av prov samt vid betygsättning informerar 

lärarna eleverna om kraven för olika betygssteg. De använder även beteckningar som + 

- framför betygen för att både informera eleven om den nivå de presterat men också 

motivera dem att sträva efter nästa betygssteg. Eleverna informeras kontinuerligt under 

terminen om kraven för de olika betygsstegen, vilket innebär att lärarna anser att 

eleverna därför är ganska medvetna om hur de ligger till. Lärarna upplever helt enkelt 

en större trygghet och säkerhet i betygssättningen eftersom eleverna blivit kontinuerligt 

informerade under en längre tid. 

I samband med planeringen av undervisningen presenteras och diskuteras mål och 
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kriterier med eleverna i inledningen av kurserna, trots att lärarna menar att 

formuleringarna försvårar elevernas förståelse av kraven. Vissa lärare försöker därför att 

konkretisera målen och kriterierna så mycket som möjligt och diskuterar då hur målen 

och kriterierna kan tolkas i anslutning till olika delmoment i ämnet. Ibland bryts mål 

och kriterier ner till delmål och stoffkriterier med direkt anknytning till den aktuella 

undervisningen. Vid genomförandet av undervisningen fungerar betygssystemet som en 

”osynlig gäst” i all samvaro med eleverna. Lärarna utgår från målen och kriterierna när 

de försöker motivera och disciplinera eleverna att arbeta mot uppställda mål. Avsteg 

från uppställda mål kommuniceras till eleverna. 

I samband med föräldrakontakter relaterar lärarna till målen och kriterierna när de 

samtalar med föräldrarna om målen med skolarbetet och elevernas prestationer. 

En grupp av lärare uttrycker dock att betygssystemet ger ett otillräckligt stöd. Den 

deltagande målstyrningen upplevs som ett sätt för statsmakten att komma undan sitt 

ansvar, och att man därmed undergräver möjligheten till en rättvis och likvärdig 

betygsättning. Tolkningsutrymmet blir för stort pga. av den språkliga utformningen av 

kriterierna. Målen och kriterierna går därför inte att använda, eftersom lärarna 

sinsemellan upplever en svårighet med att uppnå överensstämmelse i bedömningarna av 

elevernas prestationer. 

Om mål och kriterier kommuniceras så sker det alltså vid planeringen av 

undervisningen, inför prov och vid information om hur de betygsatt eleverna, under 

själva genomförandet av undervisningen och i kontakterna med föräldrarna. Det är 

uppenbart att lärarna vid grundskolan har olika uppfattningar om betygssystemet som 

sådant och hur mål och betygskriterierna ska/kan användas och att det rimligen borde få 

konsekvenser för det sätt som de kommunicerar kriterierna på. 

2.1.7  Kommunikation som gagnar lärande 
Enligt ”det nya provparadigmet” kan kommunikationen av mål och betygskriterier ses 

som en process, integrerad med den bedömning som kontinuerligt pågår i 

undervisningen. En viktig aspekt av denna kommunikation blir då bl.a. på vilket sätt 

läraren återkopplar elevens resultat i relation till målen så att det verkligen gagnar ett 

lärande. Black menar att återkopplingen bör innehålla tre delar: att läraren medverkar 

till att eleven får en klar uppfattning av kunskapsmålet, en information om vad han/hon 
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faktiskt kan, och en uppfattning om hur han/hon bör göra för att minska gapet 

däremellan (Black, 1998). Detta förutsätter att målen kommuniceras så att eleverna 

förstår dem och kan använda sig av dem. Det förutsätter att läraren har en uppfattning 

om hur lärande bäst åstadkoms och en uppfattning om vad som konstituerar progression 

i ämnet, alltså en uppfattning om ämnets epistemologi (Black, 1999, s. 121f). 

Frågan om på vilket sätt målen presenteras och hur de uppfattas av eleverna har visat sig 

ha betydelse för inlärningen, eftersom sättet att kommunicera målen kan påverka 

elevernas motivation och självuppfattning. Forskningen har t.ex. visat på vikten av att 

lärarna sätter upp inlärningsmål, dvs. att poängtera vad eleverna behöver lära sig, utan 

att relatera dessa till några betyg (prestationsmål), eftersom en inlärningsorienterad 

målsättning ger både högre motivation, bättre prestationer, en positiv attityd till att 

studera och förbättrar självförtroendet.  Detta beror på att återkopplingen får en positiv 

effekt på elevernas uppfattning om sin förmåga att lära sig något. Även om eleven får 

vägledning för hur den ska kunna utveckla sitt lärande, blir detta meningslöst om det 

kombineras med en betygsrelaterad återkoppling, eftersom den tar överhanden och 

medför att eleverna tenderar att mera fokusera på sin oförmåga och jämföra sina 

prestationer med andra elever, istället för att fokusera på lärandet i sig (Black, 1999, s. 

125f; Covington, 1992, s. 43). 

Covington menar att elevens uppfattning om varför han/hon lyckas eller misslyckas 

med en uppgift kan relateras till elevens självkänsla och hävdar att man grovt sett kan 

dela in eleverna i fyra olika kategorier när det gäller elevers motivation (Covington, 

1992, s.30, 41ff): 

Den första gruppen, sucess-oriented  students, som är inlärningsorienterade, värderar 

lärandet för dess egen skull och fokuserar på uppgiften,  består av de elever som har ett 

gott självförtroende och som inte är rädda för att misslyckas eftersom självkänslan inte 

är beroende av vad de presterar. De ser på inlärningsmålen som utmaningar för att 

utveckla sina förmågor. 

Den andra gruppen, failure-avoiding students, som i första hand söker undvika misstag 

och som fokuserar på prestationen och hur de uppfattas i andras ögon, fokuserar på att 

jämföra sina egna prestationer med andras. Det blir då viktigt för eleven att framstå som 

bra, eller bättre än andra, i andras ögon, det viktiga är inte vad de egentligen lär sig 
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(Woolfoolk, 2005, s. 351) Deras självkänsla relateras i första hand till vad de presterar. 

De känner sig, som Woolfoolk uttrycker det, ”…only as smart as their last test grade.” 

(Woolfoolk, 2005, s. 366). För att känna sig kompetenta måste de då skydda sig själva 

och sin självbild från misslyckanden. Detta kan ske genom att hävda att de minsann inte 

ägnat tillräckligt mycket tid för att hinna med att göra något så bra som de skulle kunna 

ha gjort, eller genom att sätta upp mycket låga mål som innebär att allt därutöver kan 

ses som att de verkligen lyckats med studierna. 

Den tredje gruppen, overstrivers, som även de i första hand söker att undvika 

misslyckanden, försöker då att upprätthålla en god självkänsla genom att hela tiden 

framstå som just lyckade. Motivet till prestationen ligger alltså inte i ett intresse för 

lärandet i sig, utan i att av andra betraktas som lyckad, och dessa personer är då villiga 

att offra nästan vad som helst för detta mål. Den fjärde gruppen, failure-accepting 

students, som erfarit många misslyckanden, hamnar i en slags passiv acceptans av dessa 

misslyckanden. De är övertygade om att deras problem beror på deras låga förmåga, en 

förmåga som inte är utvecklingsbar och ser därför sig själva som inkompetenta. De 

anser sig inte kunna göra saken bättre och ger till slut upp när de upplevt för många 

misslyckanden. Detta får då konsekvenserna att självkänslan och självförtroendet får sig 

en törn, och att de blir deprimerade eller apatiska inför uppgifterna. 

Elever som inte tror på sin förmåga att klara något blir inte motiverade att anstränga sig 

eftersom de inte förväntar sig att de ska klara kraven. Dessa elever behöver enligt 

Woolfoolk bevis på att ansträngning lönar sig, att en högre målsättning inte leder till 

misslyckande, att de kan förbättra sig och att förmåga är något utvecklingsbart 

(Woolfoolk, 2005, s. 367). Läraren kan då hjälpa eleverna att utveckla en positiv 

förväntan genom att lägga undervisningen tillrätta så att de får uppleva framgång i 

studierna, att de lyckas med att uppfylla kraven i någon mening.  De kan också påverkas 

positivt av att se andra, som de kan identifiera sig med, lyckas med en uppgift, eftersom 

de då får lättare att tro att även de själva skulle kunna lyckas! De kan även via pep-talk 

från läraren påverkas att göra nya försök, ändra strategier etc. så att de till slut kan få 

uppleva framgång i studierna. Woolfoolk menar att man kan hjälpa eleverna att utveckla 

en känsla av framgång i studierna bl.a. genom att tillsammans med eleven sätta upp 

lämpligt avvägda individuella målsättningar som senare utvärderas och om möjligt 

revideras.  
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Svagpresterande elever som inte hyser så stora hopp om att vare sig lyckas få godkänt 

betyg eller klara av uppgiften har lättare för att ge upp om fokus ligger på betygen, de 

gör då bara uppgifterna för att få dom gjorda utan att anstränga sig. menar att lärare 

istället bör tala om för eleverna hur de kan använda sig av kunskaperna för att nå något 

annat som de vill kunna göra, eller betona förståelse istället för att kräva att eleverna ska 

göra klart alla uppgifter eller undvika att regelbundet betygsätta dem. 

Forskningen har även lyft fram betydelsen av att eleverna utvecklar sin förmåga att 

bedöma sina egna prestationer och sina lärandestrategier. Black menar att det 

visserligen är svårt att kunna åstadkomma att eleverna själva ska kunna förstå målen på 

ett sådant sätt att de kan bedöma sin egen inlärningsprocess gentemot dessa. Men å 

andra sidan är det, ur ett konstruktivistiskt perspektiv, nödvändigt att förstå målen för 

sitt lärande och kunna jämföra dessa med sin förståelse för att inlärningen ska bli 

meningsfull och permanent (Black, 1999, s.126). Eleverna behöver alltså få hjälp med 

att utveckla sin metakognitiva förmåga. Studier bekräftar att träning på självbedömning 

utifrån tydliga inlärningsmål ger goda resultat (Black, 1999, s. 123ff; Yorke, 2003, s. 

492). 

Hur gör man då för att kommunicera målen och kriterierna på ett så pass tydligt sätt att 

eleverna förstår dem och kan använda sig av dem? 

Ett sätt är att använda sig av rubrics (bedömningsmatriser). Med hjälp av dessa 

kommuniceras dels olika aspekter av ett kunnande, dels kriterier, dvs. vad som utmärker 

dessa aspekters olika kvalitéer. En matris kan t.ex. skapas utifrån från kunskapsmål vars 

olika kvalitativa nivåer eller kvalitéer sedan beskrivs mera ingående. Matriserna kan 

dels vara uppgiftsspecifika, där endast de kunskapskvalitéer som är aktuella för 

uppgiften tas upp. De kan dels vara generella, t.ex. utgå från en hel kurs mål och 

kriterier, vilket gör att de kan användas på en rad olika uppgifter. 

Kjellström menar styrkan med bedömningsmatriser är att de går att använda som 

analytiska bedömningsinstrument, att man kan beskriva elevens profil med styrkor och 

svagheter och att man därmed ge eleven relevant feedback (Kjellström, 2006, s. 197f). 

Kjellström poängterar vikten av att bedömningsmatriser, som används i ett 

betygssystem som är kvalitativt mål- och kunskapsrelaterat, bör innehålla kriterier som 

är skrivna på ett sådant sätt att det går att utläsa vari de kvalitativa skillnaderna består, 
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så att kvalitativa skillnader i kunnandet verkligen kan urskiljas (Kjellström, 2006, s198). 

Används generella uttryck som t.ex. ”bättre” eller ”delvis klarare” är de inte användbara 

som instrument för att utveckla elevernas lärande. 

2.1.8  Olika metoder 
När det gäller själva kommunikationen av bedömningsgrunderna har Ferrara i en studie 

undersökt på vilka sätt och i vilken utsträckning ett urval av lärare i USA kommunicerar 

dessa till sina elever (Ferrara, 1995) Syftet med studien var att undersöka på vilka sätt 

de kommunicerar inlärningsmål och önskvärda kvalitéer, dvs. det som är föremål för 

bedömningen samt betygskriterierna, dvs. de nivåer på dessa kvalitéer som motsvarar 

ett visst betyg.  Den bärande idén bakom studien var att elever som känner till 

inlärningsmål och kriterier lyckas bättre med sina studier. Genom att undersöka hur 

dessa lärare arbetar menar Ferrara att man kan dra slutsatser kring hur lärarutbildningen 

på området kan utvecklas.  

Informanterna var lärare som på olika sätt arbetat målrelaterat och som därför kunde 

antas kommunicera inlärningsmål, exempel på olika kvalitéer och de kriterier utifrån 

vilket de gjorde bedömningen av elevens prestationer. Studien visade att lärarna 

kommunicerade inlärningsmålen muntligt, skriftligt i form av målsättningar, 

betygskriterier och rubrics, men även genom att t.ex. visa på olika exempel från tidigare 

elevers arbeten som modeller. Målen gällde ofta för en lektion och kommunikationen av 

målen gjordes på olika sätt, vissa gjorde det endast i början av en lektion, några gjorde 

det kontinuerligt under undervisningens gång, och en minoritet gjorde det vid slutet av 

en lektion. 

Majoriteten av lärarna menade också att de försökte hjälpa eleverna att förstå 

kriterierna. Även här användes olika metoder, några försökte förmedla kriterierna 

genom diskussioner, andra genom att ge eleverna skriftliga kriterier/rubrics, andra 

genom att visa på tidigare elevers prestationer som modeller, genom konstruerade 

exempel, eller genom att hjälpa eleverna att tillämpa kriterierna på både sina egna 

arbeten och sina studiekamraters arbeten. 

Endast en minoritet försökte förmedla innebörden genom att på olika sätt involvera 

eleverna i att utforma kriterier, vilket kunde ske genom att t.ex. diskutera vad som 

utmärker ett bra arbete etc. eller att förmedla innebörden via återkopplingen på 
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elevernas prestationer. Ferrara konstaterar att lärarna tenderade att förlita sig på att tala 

om istället för att på olika sätt visa eleverna vad de skulle kunna och att de arbetade 

förvånansvärt traditionellt, att de oftast presenterade målen vid endast ett tillfälle, t.ex. i 

början av en lektion före de börjat undervisa, istället för att ständigt återkomma till 

målen och kriterierna mera regelbundet. Slutsatsen blev därför ett förslag på att man i 

lärarutbildningen borde fokusera på olika metoder för att kommunicera dessa mål och 

kvalitéer för att på så vis utveckla undervisningspraktiken. 

2.2  Forskning kring lärarprofessionalism och yrkesspråk  

2.2.1  Läraryrket – professionen och yrkesspråket 
Skolverket hävdar att den konkreta innebörden av målen och betygskriterierna ska 

formuleras av en professionell yrkeskår (Skolverket, 2001, s. 28). Vad säger då 

forskningen om lärarprofessionen och lärarnas språkbruk? 

Carlgren och Marton diskuterar läraryrket som profession och ifrågasätter om läraryrket 

någonsin har varit en profession i enlighet med en klassisk definition av begreppet. En 

profession är enligt denna klassiska definition ett yrke som kännetecknas av en teoretisk 

kunskapsbas, lång utbildning, autonomi i yrkesutövandet, kontroll över vilka som släpps 

in respektive utesluts ur kåren, kontroll över kunskapsutvecklingen inom yrket och över 

de etiska reglerna (Carlgren & Marton, 2004, s. 105). Granström menar att det som 

kännetecknar en professionell yrkesgrupp är att de har ett gemensamt och utvecklat 

yrkesspråk, att yrket utövas med utgångspunkt från en gemensam kunskapsbas, en delad 

förståelse, som innehåller begrepp, gemensamma teorier, antaganden och föreställningar 

om vardagsarbetet (Granström, 1999, s. 2). Yrkesspråket fungerar som ett 

kunskapsinstrument, med vars hjälp lärarna kan klargöra syfte och tillvägagångssätt 

med det egna arbetet (Colnerud & Granström, 2002, s.89). Att vara professionell är helt 

enkelt att veta vad man gör (Granström, 1999, s. 5)! 

 Colnerud och Granström skiljer på det språk som används i själva arbetsprocessen med 

det språk som används för att diskutera de teorier och modeller som ligger till grund för 

arbetet. Om lärarna har tillgång till ett yrkesspråk, så används det för att med kollegor 

tala om t.ex. undervisningsprocessen på ett mera teoretiskt sätt (Colnerud & Granström, 

2002, s. 89). Om nu yrkesgruppen har en begränsad gemensam förståelse och saknar 

delade förklaringar så kan yrkesgruppen, enligt Granström, inte agera professionellt. 
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Carlgren och Marton hävdar att läroverkslärarna före 1950- och 60-talens reformer 

möjligen kan ses som professionella. Läroverkslärarna deltog själva aktivt i debatterna, 

hade nära kontakt med forskningen och hade ett allmänt inflytande över fortbildning, 

verksamhetens utformning och uppläggning. Nu menar författarna att lärarna, efter en 

period av avprofessionalisering, är föremål för en reprofessionalisering men att detta 

initierats uppifrån och inte som ett resultat av lärarnas egna initiativ (Carlgren & 

Marton, 2004, s. 107f). Men författarna menar trots detta att vi är inne i en tid när 

möjligheten att utveckla professionaliteten hos lärarna är större än tidigare, eftersom 

yrket numera alltmer fått karaktären av att utforma, pröva och förändra en verksamhet 

utifrån vissa syften och mål. Tidigare gavs lärarna detaljerade föreskrifter, vilket 

begränsade deras handlingsutrymme. Eftersom staten via de senaste skolreformerna har 

lämnat över till lärarna att själva formulera innebörden i vad eleverna ska kunna är nu 

lärarna hänvisade till det kollegiala samtalet och den auktoritet som vilar på en 

professionell tolkningsbas (Carlgren & Marton, 2004, s. 83). 

Författarna frågar sig dock hur utvecklingen kommer att gestalta sig, och menar att detta 

beror på hur kåren kommer att agera bl.a. när det gäller bedömningen av elevernas 

kunskaper i samband med betygsättningen. Frågan gäller då om lärarna kommer att 

underordna sig redan framtagna kriterier eller om de aktivt kommer att medverka till 

utformningen av kriterierna (Carlgren & Marton, 2004, s. 107f). 

Carlgren och Marton menar att läraryrket håller på att skifta från en hur- till en vad-

kultur, där betoningen växlar från undervisning till lärande, från metod till mål och 

resultat, från hur lärarna gör till vad eleverna erfar etc. Författarna använder uttrycket 

”lärarnas professionella objekt” och menar att det för lärarna är just lärande, d.v.s. 

utvecklingen av vissa bestämda förmågor och förhållningssätt hos eleverna. Det viktiga 

blir här för lärarna att utröna beskaffenheten hos dessa förmågor, att veta vad det 

innebär att kunna detta något, hur detta kunnande uppstår och kan förmås växa fram 

(Carlgren & Marton, 2004, s. 23ff). 

Lärarna ska förverkliga skolans uppdrag, som handlar om att utveckla elevernas 

kunnande och att hjälpa dem till en tillhörighet i samhället (Carlgren & Marton, 2004, 

s.69). I praktiken är själva lärararbetet en kompromiss mellan betingelser och 

intentioner. Dessa förändras hela tiden, varför också innebörden av läraryrket ständigt 

förändras. Betingelserna för arbetet är av olika slag, det kan t.ex. handla om hur 
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skolarbetet organiseras, timplanernas utformning, löneavtal, schemats utformning etc. 

(Carlgren & Marton, 2004, s.72). När lärares arbete blir föremål för forskning hävdar 

författarna att forskningen tidigare bortsett från de betingande faktorerna och endast sett 

det som ett "didaktiskt arbete" och därmed inte gett lärare ett relevant verktyg/språk för 

att analysera sin verksamhet, som rimligen måste förstås i relation till både det 

betingande såväl som det intentionella. Istället har ett visst sätt att agera reducerats till 

att tolkas som ett uttryck för en viss kunskapssyn etc.(Carlgren & Marton, 2004, s. 76). 

Intressant nog drar de slutsatsen att detta sätt att förstå lärarnas arbete innebär en 

reduktion, och i den meningen felaktig förståelse av arbetet, vilket i sin tur försvårar en 

systematisk kunskapsutveckling i yrket, eftersom den förbiser den faktiska 

verksamheten och dess innebörd relativt lärarens och skolans uppdrag (Carlgren & 

Marton, 2004, s. 78). 

Granström menar att lärarnas arbete till stor del består av intuitiva, situationsbundna 

handlingar som bygger på oformulerad, s.k. tyst, kunskap och att målet måste vara att 

lyfta dessa till en metanivå för att på så sätt göra en sorts kartbild av verkligheten 

(Granström, 1999, s. 4). Lärare har både genom handledd utbildning och genom sin 

yrkesutövning utvecklat rutiner som visar på en förtrogenhetskunskap där man är bekant 

med olika undervisningssituationer, vet vad de kräver och vad man bör göra. Problemet 

är att man inte har vare sig vana eller ett språk för att beskriva och granska 

övervägandena bakom detta. För att lärarna ska kunna betraktas som professionella, så 

måste man först ha lyckats med att synliggöra, dokumentera och analysera lärarkårens 

tysta kunskap. Colnerud och Granström konstaterar att läraryrkets karaktär av 

ensamarbete har motverkat denna utveckling, det har inte varit nödvändigt att utveckla 

ett gemensamt yrkesspråk (Colnerud & Granström, 2002, s. 65f). 

Colnerud och Granström har skapat en modell för att på ”metanivå” beskriva 

språkanvändningen hos lärarna. Modellen består av tre delar, där vardagsspråket utgör 

det spontana redskapet med vars hjälp man kan uttrycka konkreta begrepp, känslor, 

åsikter och förväntningar och förmedla upplevelser och konkreta tillvägagångssätt på ett 

omedelbart och oreflekterat sätt, utan tolkningar, förklaringar eller orsakssamband 

(Colnerud & Granström, 2002, s. 49, 59). Med hjälp av metaspråket kan man reflektera 

över arbetet på ett mera förklarande och logiskt sätt och teoretisera över praktiken på ett 

mera generellt plan, där språket används som ett redskap för att t.ex. ställa upp 
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hypoteser och undersöka eller belysa orsakssamband (Colnerud & Granström, 2002, s. 

57). Detta använder författarna som synonymt med yrkesspråket. 

Som en mellanform mellan dessa nivåer placerar de pseudospråket som är abstrakt, utan 

att för den skull vara teoretiskt. Det kan innehålla många abstrakta begrepp, facktermer 

eller jargong, men sätter inte företeelserna i något förklarande sammanhang. Det är ett 

slags vardagsspråk med stor inblandning av specialtermer men där termerna inte 

används för att analysera. Man beskriver t.ex. att man gör något med hjälp av abstrakta 

begrepp men talar inte om varför man gör detta (Colnerud & Granström, 2002, s. 49). 

Lärarna kan alltså beskriva sin verksamhet på olika språknivåer. I enlighet med detta ser 

författarna lärarens arbete som en process, där t.ex., undervisningsplaneringen kan ses 

som en modell på metanivå för praktiken, en planering som utgår från ett visst syfte 

eller mål där den verbaliserade avsikten och reflektionen över vilka metoder som bäst 

lämpar sig för att nå målet kan ses som teoretiska beskrivningar. På pseudometanivån, 

när planeringen ska översättas till handling, använder sig sedan läraren av termer och 

begrepp som t.ex. halvklass, grupparbete för att beskriva verksamheten. På 

handlingsnivån omsätts planerna i praktiken, och här används vardagsspråket för att 

förmedla det konkreta tillvägagångssättet. 

Colnerud och Granström menar att en mera utvecklad lärarroll inbegriper en större 

mängd metaspråkliga inslag än en mer rutinmässig lärarroll som kännetecknas av ett 

mera vardagsnära språk. Lärarna kan, enligt Colnerud och Granström, sägas ha tillgång 

till ett fungerande yrkesspråk om de kan samtala med varandra om praktiken på en 

metanivå. Samtidigt konstateras de att det finns en rad områden inom läraryrket där 

lärarna saknar ett fungerande och kommunicerbart metaspråk (Colnerud & Granström, 

2002, s. 66). 

Både Granström och Carlgren och Marton kritiserar lärarutbildningen och menar att inte 

heller den medverkar till att ge lärare en professionell tolkningsbas för den kommande 

yrkesverksamheten (Carlgren & Marton, 2004, s. 100ff ; Granström, 1999, s. 3). 

Carlgren och Marton menar att lärarutbildningen fokuserar för mycket på lärarrollen, 

när den istället borde fokusera på att utveckla tänkandet kring vad det är man ska 

åstadkomma, vilka förmågor och färdigheter som undervisningen ska syfta till att 

utveckla hos eleverna (Carlgren & Marton, 2004, s. 102).  
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Intressant nog visar undersökningar att lärararbetet idag är mera aktivitetsinriktat än 

målinriktat när det gäller den pedagogiska planeringen. Lärarna använder mer tid för att 

diskutera innehåll och ramar för verksamheten än vad den syftar till. Detta kan möjligen 

tolkas som en underförstådd enighet om målen eller att målfrågor har liten betydelse i 

praktiken (Colnerud & Granström, 2002, s. 98). 

Sett ur dessa perspektiv saknar lärarprofessionen en relevant teoretisk grund, och 

därmed ett utvecklat yrkesspråk i snäv mening. Men Carlgren och Marton menar alltså 

att det nu finns ett utrymme för lärarna att reprofessionaliseras och att större fokus ska 

läggas på undervisningens ”objekt”, i betydelsen vad det innebär att kunna något, vad 

en förmåga egentligen innebär. 

2.3  Sammanfattande reflektion 
Den presenterade litteraturen visar på det centrala för vad som är i fokus i denna studie, 

de problem och möjligheter som är förknippade med lärarens uppdrag att kommunicera 

innebörden av målen och kriterierna för eleverna. Det gäller dels lärarnas möjligheter 

och vilja att själva tillgodogöra sig och utifrån ett gemensamt yrkesspråk sinsemellan 

diskutera fram en likvärdig innebörd av målen och kriterierna. Det gäller även uppgiften 

att till eleverna på olika sätt förmedla den konkreta innebörderna av målen och 

kriterierna på ett sådant sätt att de förstår och kan använda sig av dem för att utveckla 

sitt eget lärande. Det sistnämnda inbegriper då även de problem och möjligheter som är 

förknippade med att eleverna får kännedom om vad de faktiskt bör kunna. 
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3  Metod 

3.1  Forskningsstrategi och kunskapsteoretiska 
utgångspunkter 

Bryman hävdar att kvalitativa och kvantitativa forskningsstrategier skiljer sig åt när det 

gäller vilken roll teorin ska spela i relation till forskningen och har skilda 

kunskapsteoretiska och ontologiska inriktningar. Den kvalitativa forskningen är 

induktiv till sin karaktär och syftar till att generera teorier, den har en tendens att utgå 

från ett tolkande synsätt och en konstruktionistisk ontologi (Bryman, 2002, s. 33ff, 

399f). Samtidigt framhåller Bryman att undersökningar som uppvisar de grundläggande 

och generella drag som hör till en av dessa inriktningar, också kan rymma drag av den 

andra riktningen. Det finns även bland forskare olika uppfattningar om huruvida en 

metod kan förknippas med en uppsättning kunskapsteoretiska och ontologiska 

ställningstaganden, t.ex. om man kan hävda att en metod i sig, t.ex. en enkät, står för 

vissa antaganden om kunskap och den sociala verklighetens natur.  

Bryman menar vidare att all samhällsvetenskaplig forskning skapas utifrån spänningen 

mellan det ideala och genomförbara, vilket även innebär att man inte heller kan bortse 

från praktiska frågors betydelse när det gäller hur en undersökning kan eller ska utföras. 

Denna pragmatiska hållning innebär då att valet av forskningsstrategi och metoder 

rimligen måste avpassas efter de specifika frågeställningar man arbetar utifrån. Om jag 

intresserar mig för individers uppfattningar och tolkningar av världen, inom ett område 

där forskningen dessutom är begränsad, så passar en kvalitativ strategi bättre än en 

kvantitativ. Ett explorativt angreppssätt är då att föredra eftersom det saknas teorier eller 

litteratur utifrån vilka man kan ställa upp hypoteser etc.  

Denna studie har två syften: att studera hur lärare, utifrån deras egna utsagor, reflekterar 

över och praktiskt hanterar uppdraget att kommunicera mål och betygskriterier till 

eleverna samt att studera vilket språkbruk lärarna använder när det talar om detta. Dessa 

syften har brutits ner i ett antal frågeställningar som är explorativa till sin karaktär, och 

för att kunna besvara studiens frågeställningar valde jag därför att använda mig av en 

kvalitativ metod för att försöka få en så stor variationsrikedom som möjligt i insamlade 

data. Metoden syftade till att samla in ett material som representerade lärares varierande 

erfarenheter beträffande kommunikationen av målen och kriterierna till eleverna och det 

språkbruk som lärarna använder sig av när det talade om detta. 



33 

Nu när jag själv är lärare och på detta sätt försöker ”gå i dialog” med mina kollegor så 

kan man ju visserligen se intervjun som en sådan dialog, men den är ju samtidigt inte 

den naturliga dialog som läraren eventuellt för i sin praxis med sina kollegor. Eftersom 

jag utgår från vad lärare säger, så bygger alltså studien på en tolkningsinriktad 

kunskapsteoretisk ståndpunkt, vilket innebär att jag söker en förståelse genom att utgå 

från deras perspektiv istället för att utgå från deras praxis (Bryman, 2002, s. 250). Jag 

fokuserar inte på att studera vad lärarna gör i praktiken och den kunskap som genereras 

baseras alltså på en tolkning av vad lärarnas säger. 

För att försöka nå denna förståelse så valde jag att utgå från en semistrukturerad 

intervjuform där jag kunde samla in kvalitativa beskrivningar av fenomenet ifråga 

(Bryman, 2002, s. 127, s. 301ff). Den utgick från teman men tillät en viss frihet i den 

ordning som frågorna ställdes vilket gav informanten möjlighet att prata om sådant som 

den finner väsentligt i sammanhanget. Se bilaga 1. 

Kvale ser den kvalitativa forskningsintervjun som ett instrument för att förstå de 

undersökta fenomenen ur den intervjuades synvinkel, där intervjuarens roll uttrycks i 

form av metaforen ”resenären” vars uppgift består i att tolka de möjliga innebörderna av 

informanternas berättelser. Intervjuns syfte är att få fram beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld för att kunna tolka de beskrivna fenomenens mening (Kvale, 

1997, s. 13). Intervjuaren samlar inte in objektiva fakta utan samspelar med informanten 

på ett sådant sätt att resultatet blir en social konstruktion, ett gemensamt skapande av 

intervjuuttalanden.  Intervjun är, enligt Kvale, en social konstruktion av meningar 

genom språkligt samspel (Kvale, 1997, s. 166ff, 187, 204). 

Nu kan detta betraktas som en felkälla, dvs. ledande frågor, påverkan etc. skulle bidra 

till att intervjun blir otillförlitlig. Kvale argumenterar för att detta synsätt bygger på en 

naiv empirism, dvs. uppfattningen att de ska kunna finnas en neutral tillgång till en 

objektiv social verklighet, oberoende av intervjuaren (Kvale, 1997, s. 146). Istället 

hävdar han att det centrala borde vara att fokusera på vart frågorna leder, om de leder 

fram till ny intressant kunskap eller inte. Vidare menar han att intervjun som metod 

varken är objektiv eller subjektiv, utan kärnan i intervjun är den subjektiva interaktionen 

(Kvale, 1997, s. 66). Kvale hävdar att samtalet är ett grundläggande sätt att vinna 

kunskap. Han menar att om vi ser på kunskap som socialt rättfärdigande av en 

övertygelse och inte som en representation, så kan man överge föreställningen att 
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medvetandet speglar naturen (Kvale, 1997, s. 40).  

Börjesson menar att fakta inte ska ses som avspeglingar, utan som resultatet av 

interaktioner i specifika miljöer med specifika tolkningsmöjligheter inom ramen för 

socialt överenskomna presentationsformer (Börjesson, 2003, s. 96). Det är alltså 

skillnad på text och verklighet, texterna finns men föreställer verklighet (Börjesson, 

2003, s. 32). I mitt sätt att se på den sociala verkligheten, så delar jag den 

konstruktivistiska ståndpunkten att de kategorier som vi använder oss av för att förstå 

den sociala verkligheten i grunden är sociala produkter (Bryman, 2002, s. 32). 

Börjesson menar att språkliga kategorier fungerar styrande för tanken och att språket 

föregår tolkningen. För varje fenomen som vi ser, ligger språket som grund för vår 

tolkning. Att vi ser en ”punkare” beror på att det finns en sådan kategori på förhand 

(Börjesson, 2003, s. 7). I detta fall blir det då också intressant att undersöka på vilket 

sätt lärarna uttrycker sig, vilket språk de använder när det talar om detta att 

kommunicera mål och kriterier till eleverna. Detta kan alltså ses som mitt sätt att gå i 

dialog med mina kollegor för att på så sätt delta i det sociala skapandet av ”meningen” 

hos kriterierna. Skolverket hävdar, som jag tidigare påpekat, att målen och kriterierna 

bör ses som sociala konstruktioner. Dessa sociala produkter befinner sig i ett tillstånd av 

ständig revidering, vilket alltså innebär ett problem när det gäller likvärdigheten i 

tolkningen av målen och kriterierna. 

Vad betyder då detta kunskapsteoretiska ställningstagande för analysen? Min 

förförståelse kommer att styra vad jag ser och inte ser i materialet. Mina egna 

erfarenheter av samtal med lärarkollegor och den forskning som jag tidigare tagit del av 

spelar mer eller mindre omedvetet en stor roll för hela arbetet, dels i valet av 

frågeställningar att undersöka, dels i förståelsen eller tolkningen av vad lärarna säger. 

Jag har själv brottats med att försöka förstå målen och kriterierna, haft delade meningar 

med kollegor om hur de ska förstås och vilken betydelse de ska tillmätas i 

undervisningen. Jag har alltså ett kunskapsintresse som jag försöker få tillgodosett.  Den 

forskning och de teorier som jag tagit del av ger perspektiv på innebörden av vad 

lärarna säger, vad som jag kommer att betrakta som mera intressant än annat. Kort sagt 

så är inte analysen förbehållslös, den utgör ett perspektiv som bl.a. formats av den 

förförståelse som jag bar med mig in i dialogen med informanterna. 
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3.2  Urval 
För att få en så stor variation som möjligt i respondenternas svar så valde jag att arbeta 

utifrån ett bekvämlighetsurval, samtidigt som jag gjorde strategiska urval för att försöka 

nå så stor variation som möjligt i insamlade data (Bryman, 2002, s. 312ff). Jag 

kontaktade skolor som var någorlunda lättillgängliga och lät skolledare mer eller mindre 

avgöra vilka som de rekommenderade mig att söka upp samtidigt som jag även sökte 

upp skolor/informanter vars inriktning med arbetet med mål och kriterier jag på olika 

sätt fått kännedom om och som jag antagit skulle kunna bidra till variationen i resultatet.  

Urvalet går att problematisera, eftersom de intervjuer som genomförts med lärare som 

valts ut av sina överordnade möjligen skulle kunna tänkas medföra en bias i resultaten. 

Lärare skulle enligt detta sätt att se möjligen kunna ge en förskönad eller felaktig bild 

som en följd av olika beroenden skolledare och lärare emellan. Detta har jag ingen 

möjlighet att kontrollera, men jag har försökt att via upplägget av intervjuerna få till en 

sådan situation att informanterna kunde tala fritt som möjligt. 

Det finns som bekant en rad övriga variabler som möjligen skulle kunna påverka 

informanternas utsagor, t.ex. skolkultur, kön, ålder, yrkeserfarenhet, utbildning, 

undervisningsämne etc. Initialt tänkte jag att i första hand söka variation i skolornas 

inriktning och program och inte gå på variabler som kön och ålder i yrket etc. Men jag 

valde att trots allt att försöka få en spridning i yrkeserfarenhet, utbildning, skolkulturer 

och undervisningsämnen. Målet var att låta förekomsten av variation i informanternas 

utsagor att styra mitt urval, dvs. att intervjua personer med olika bakgrunder till dess att 

jag nått en form av mättnad, dvs. när inga nya typer av svar dök upp. Nu har även 

praktiska förhållanden styrt detta, eftersom även tiden är en faktor att räkna in. Dock 

upplever jag det som att jag uppnått en slags mättnad efter att ha intervjuat 11 lärare, 

varav fyra kvinnor och sju män, från fem gymnasieskolor. Dessa lärare hade en 

spridning i ålder från 34 år till 62 år, och en spridning i den yrkesverksamma tiden som 

lärare från 7 år till 40 år. De undervisade i svenska, språk, matematik, fysik, 

samhällskunskap, historia, kulturhistoria, geografi, religion, filosofi, filmkunskap och 

yrkesämnena måleri och elteknik. 

3.3  Informationsinsamling och etiska överväganden 
Jag kontaktade skolledningarna, på några skolor per e-post i mitten av december 2004 

och på några andra i mitten Maj 2005, med ett introduktionsbrev där jag presenterade 



36 

min studie, min avsikt att intervjua lärare kring hur de tänker och gör när de 

kommunicerar mål och betygskriterier till elever. Jag presenterade vilka lärarkategorier 

som jag intresserade mig för och när jag skulle vilja komma ut och intervjua dem. Jag 

redogjorde för på vilket sätt jag ämnade genomföra intervjuerna, att studien följer 

Samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HFSR) forskningsetiska riktlinjer, att 

informanterna skulle skyddas av en överenskommelse om tystnadsplikt. Jag 

informerade om att intervjuerna skulle spelas in, att informanterna tillförsäkrades 

anonymitet, genom att alla uppgifter om informanterna skulle antecknas, lagras och 

rapporteras på ett sådant sätt att de inte kunde identifieras. Jag uppgav även att den 

information om enskilda personer som insamlades under intervjuerna endast skulle 

användas i forskningssyfte och informanterna hade rätt att avbryta sin medverkan om de 

så önskade. Vidare uppgav jag att resultaten av studien skulle presenteras i form av en 

uppsats vid institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet och att 

intervjuerna skulle tidsbegränsas till ca 45 min. 

Jag kontaktade sedan de rektorer som inte svarat på e-posten per telefon och hörde mig 

för om möjligheterna att få komma ut och göra intervjuerna. I början av vt- 2005 fick 

jag då de första namnen på de lärare som var aktuella. Jag kontaktade dessa per e-post, 

presenterade mig själv och min studie och redogjorde för villkoren enligt ovan. Därefter 

ringde jag upp dem alternativt kontaktade dem per e-post för att avtala om tid och plats 

för intervjuerna. Jag bad lärarna att försöka hitta platser för intervjun där vi kunde sitta 

så ostört som möjligt. Intervjuerna genomfördes på lärarnas respektive skolor under 

perioden januari – juni 2005.  

Vid intervjutillfället, inför själva intervjun, presenterade jag mig själv, mina studier och 

vad jag annars jobbade med och på vilken skola. Dessa inledande samtal bidrog till att 

skapa en bra kontakt inför själva intervjun. Lärarna fick skriva under en 

överenskommelse om sekretess (Se bilaga 2), som utformats utifrån HSFRs 

forskningsetiska principer, med villkoren att medverkan innebär att intervjuer får spelas 

in, att alla uppgifter om deltagarna i studien kommer att ges största konfidentialitet och 

bearbetas så att personlig identifikation blir omöjlig, att uppgifterna ska förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem, att det insamlade materialet endast får 

användas för ändamålet för uppgiften i magisterutbildningen och bearbetas av personer 

som ingår i utbildningen och att allt material ska förstöras när uppgiften är redovisad 
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samt slutligen att varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan.  

Formuleringen av syftet i sekretessavtalet är den ursprungliga. Syftet har under 

processens gång vidgats till att även omfatta lärarnas språkbruk. Detta kan ses som ett 

etiskt problem. Informanterna visste alltså inte tillfullo hur intervjumaterialet skulle 

kunna komma att användas i analysen. Jag är medveten om problemet, men anser 

samtidigt att det måste vara möjligt att utvidga forskningsintresset efterhand som nya 

frågor uppstår, så länge detta inte avviker helt från det ursprungliga syftet.  

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide (bilaga 1) 

som jag provat ut i testintervjuer och sedan reviderat. Frågorna delades in i tre nivåer, 

en berättande, en analyserande och en värderande nivå. Syftet var att informanterna dels 

skulle uppmanas att berätta och ge fylliga beskrivningar av hur de kommunicerade 

målen och kriterierna, men också komma med analyserande och värderande 

reflektioner.  

Intervjuerna inleddes med att lärarna fick beskriva, ge exempel på konkreta situationer 

där de kommunicerar mål och kriterier till eleverna. Här var fokus på att lärarna skulle 

ge så detaljerade beskrivningar som möjligt om hur och på vilka sätt de gjorde. Därefter 

ställde jag frågor, när det behövdes, av mer analyserade och värderande slag, där lärarna 

ombads förklara varför de gjorde som de gjorde, vad som fungerade bra respektive 

dåligt och hur de skulle vilja göra och varför. Jag försökte att både få fram nyanserade 

beskrivningar samtidigt som jag genom att ställa tolkande frågor försökte att tolka och 

klargöra innebörderna tillsammans med informanterna så långt det var möjligt under 

intervjuerna. Frågorna i den semistrukturerade intervjuguiden fungerade på så sätt som 

ett stöd för att täcka in de problemområden som var i fokus. På så sätt har jag försökt att 

följa Kvales rekommendationer att redan vid intervjutillfället försöka få en så tillförlitlig 

utgångspunkt som möjligt inför den senare analysen (Kvale, 1997, s. 125). 

3.4  Informationsbearbetning 
Jag valde att transkribera intervjuerna genom att skriva av så ordagrant som möjligt, 

istället för att omforma texten. Transkribering innebär ju i sig en tolkning där mycket 

från själva intervjusituationen, kontexten, inte kommer med som t.ex. kroppsspråk mm, 

men att jag föredragit att skriva så ordagrant som möjligt för att inte missa viktiga 

nyanser. Jag har även tagit fasta på Kvales påpekande att slutprodukten av intervjun är 
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en social produkt, att informantens uttalanden inte samlas utan skapas tillsammans med 

intervjuaren (Kvale, 1997, s. 166f). Då blir det viktigt inför den fortsatta analysen att 

beakta hur samspelet sett ut. Kvale menar att man ska ställa sig frågan: Hur fortsätter 

jag dialogen med den text som jag har skapat tillsammans med informanten (Kvale, 

1997, s. 167)? 

3.4.1  Analys 
Kvale beskriver analysen av den kvalitativa forskningsintervjun i form av olika steg, 

som inbegriper informantens beskrivningar och intervjuarens tolkningar och 

strukturerande analyser (Kvale, 1997, s. 170ff). När det gäller frågorna kring hur lärare 

kommunicerar målen och kriterierna och de problem och lösningar som de såg så valde 

jag att tillämpa en metod för meningsanalys som Kvale kallar för ad-hoc-metoden 

(Kvale, 1997, s.184f). Det innebär att jag använde mig av olika tekniker för analysen, 

bl.a inspirerades jag av den teknik Miles och Huberman förespråkar för kodning (Miles 

& Huberman, 1994, s.56). 

Kodning är för dem en analys, som varierar från det rent deskriptiva till regelrätta 

slutsatser (Miles & Huberman, 1994, s. 58). Kortfattat innebär detta i mitt fall att jag 

läste igenom intervjudata och satte rubriker/nyckelord intill textdelar som summerade 

vad dessa data handlade om, sett ur intervjun som helhet. Detta innebär att jag i min 

tolkning även har vägletts av vad informanten sagt på andra ställen i intervjun. På så sätt 

försökte jag hitta mönster, göra jämförelser, och se relationer mellan olika delar av 

respektive intervju, för att på så sätt förstå innebörden i vad informanten hade sagt. Vad 

jag ser i materialet är enligt Miles och Huberman en selektiv process, där jag tolkar 

innebörderna av vad informanterna säger, utifrån min förförståelse som även påverkar 

mina urval (Miles & Huberman, 1994, s. 56). En annan person skulle möjligtvis ha 

tolkat och valt ut andra delar av materialet. 

Jag började med att läsa igenom intervjuerna, en i taget, och försökte identifiera 

”meningsbärande enheter” och antecknade då i vänstermarginalen på utskriften av 

intervjun vad respektive utsaga berörde. Jag använde mig här bl.a. av intervjuguidens  

teman som en slags ”start list” för kodningen, för att använda Miles och Hubermans 

terminologi (Miles & Huberman, 1994, s. 58). Här försökte jag att i så stor utsträckning 

som möjligt att tolka genom att svara på frågan: ”Vad handlar detta om?” ställt i relation 

till vad informanten sagt på andra ställen i intervjun.  Med hjälp av detta kunde jag 
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sedan få en överblick över vad respektive informant tagit upp.  

Därefter sammanställde jag innebörden i dessa utsagor, omformulerade i kortare 

nyckelord/meningar, i matriser, så att jag kunde få möjlighet att jämföra och hitta 

mönster, dels i form av en sammanställning för respektive informant, dels i form av en 

sammanställning för respektive tema. Med detta som hjälp kunde jag sedan tänka 

igenom helheten i varje lärares utsagor och jämföra lärarnas utsagor med varandra, 

vilket sedan hjälpte mig att se vad som förenade och skilde dem åt under respektive 

tema. Med detta som underlag skapade jag sedan en form av kategorier, eller ”sätt att 

göra/tänka” och under respektive rubrik listade jag de utsagor som ”passade” in.  

Utifrån dessa kategorier undersökte jag sedan likheter och skillnader för att på så sätt se 

om det fanns några möjliga överordnade mönster. Lärarna kunde t.ex. kombinera olika 

sätt att kommunicera mål och kriterier till eleverna, där vissa lärare arbetade på likartade 

sätt och andra på andra sätt, och då kunde jag skapa en kategori för de sätt som hade 

något gemensamt, och en annan för de andra. Det visade sig att jag kunde minska 

antalet kategorier, eftersom det lärare gett uttryck för i vissa fall kunde samlas under en 

gemensam kategori. Kännetecknande för denna process var att abstraktionsnivån för 

kategorierna ökade till dess att jag inte fann någon anledning eller möjlighet att nå 

längre. 

Sammanfattningsvis kan man säga att jag tillämpat en slags hermeneutisk analysmetod, 

baserat på en socialkonstruktivistisk syn på den kunskap som genererades. När det 

gäller lärarnas språkbruk så utgick jag från vad Kvale kallar meningskategorisering, att 

utifrån i förväg konstruerade kategorier söka kategorisera lärarnas uttalanden (Kvale, 

1997, s. 178). Jag använde mig här av det analysschema som Colnerud och Granström 

skapat för analys av lärares språkbruk (Colnerud & Granström, 2002). 

 

3.5  Kvalitetskriterier 
Ofta används begreppen validitet och reliabilitet som mått på en undersöknings kvalitet, 

dvs. om resultaten kan ses som giltiga och att man kan lita på att forskningen bedrivits 

på ett korrekt sätt. Validiteten behandlar ifall forskaren verkligen undersökt det som var 

avsikten att undersöka och reliabiliteten behandlar säkerheten i 

informationsinsamlingen. Kvale menar att begreppen validitet, reliabilitet och 
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generaliserbarhet inom modern samhällsvetenskap setts som ”vetenskapens heliga 

treenighet.” Begreppen används framför allt inom positivismen, och kopplas ofta ihop 

med en modernistisk korrespondensteori för sanning. Om man som Kvale intar en 

”måttfull” postmodern hållning med en mångfald av kunskapsformer och sanningar blir 

bl.a. begreppet validitet och en tydlig skiljelinje mellan sanning och osanning 

komplicerad. 

Kvale argumenterar för en uppfattning som ligger mitt emellan en subjektiv relativism 

och en syn som baseras på uppfattningen om en objektiv universell sanning. I 

postmodern anda ses kunskap som en social konstruktion. Valida kunskapsanspråk 

skapas, enligt Kvale, när medlemmar i en gemenskap diskuterar konkurrerande 

tolkningar och handlingsalternativ (Kvale, 1997, s. 216). 

Kvale menar att i och med att kunskapen ses som en social konstruktion så handlar 

validering om att ge argument för den relativa trovärdigheten hos alternativa 

kunskapsanspråk.  Istället för att vila på utförandet av en metod, vilar sanningen på 

argumentationen i diskursen. Koherenskriteriet blir då viktigt, dvs. att utsagorna är 

motsägelsefria och har en inre logik. Kvale lyfter också fram ett pragmatiskt kriterium, 

att kunskapen bekräftas genom tillämpningen (Kvale, s. 215).   

Som en konsekvens av detta ser Kvale tre former av validitet (Kvale, s. 218ff): 1) 

Validitet som hantverksskicklighet, vilket förenklat innebär att man som forskare ska 

agera djävulens advokat inför sina egna resultat och att ständigt kontrollera empiriska 

belägg för/emot en tolkning och rimligheterna i slutsatserna.2) Kommunikativ validitet, 

vilket innebär att kunskapsanspråken prövas i en dialog. 3) Pragmatisk validitet, vilket 

innebär att kunskapen tillämpas och prövas i praxis, där bl.a. det eftersträvade 

resultatets bakomliggande värderingar och etiska föreställningar om möjligt prövas. De 

två sistnämnda formerna av validitet inbegriper också frågeställningar som rör 

maktaspekter av olika slag; vem ska avgöra vem som är en kompetent och legitim 

medlem av den tolkande gruppen, vem ska avgöra vilka värderingar och därmed vilka 

resultat som är eftersträvansvärda etc. 

Enligt Kvale så har kunskapens samtalsmässiga och pragmatiska aspekter betraktats 

som irrelevanta inom den positivistiska traditionen, medan själva samtalet om 

kunskapen och tillämpningen av den, inom den postmoderna traditionen, betraktas som 



41 

viktiga aspekter av konstruktionen av en social värld. Kvale hävdar att problemet med 

intervjuforskningen är att forskningsfrågorna som ställs till en text inte formuleras 

tydligt nog. Problemet är alltså inte att forskare kan komma fram till olika tolkningar, 

Kvale hävdar att det är helt på sin plats med en perspektivistisk subjektivitet, dvs. att 

forskare som intar olika perspektiv och ställer olika frågor till en text kan komma fram 

till olika tolkningar av meningen. Det viktiga är att när forskarens utgångspunkter och 

perspektiv blir tydliga för andra blir även tolkningarna möjliga att begripa och därmed 

mindre godtyckliga (Kvale, s. 191f). Genom att redogöra för hur man har genomfört 

studien i detalj kan man skapa en övertygelse hos läsaren att resultaten stämmer med 

verkligheten och att de därmed är valida (Kvale, s. 189). 

Larsson är inne på en liknande tanke som Kvale. Kvalitetskriterier är en fråga för ett 

professionellt forskarsamhälle att utveckla på egen hand och att detta sker genom en 

ständigt pågående diskussion som baseras på en intersubjektiv förståelse (Larsson, 

1994, s. 163ff). Diskussionen bör enligt Larsson leda till att tänkandet skärps samtidigt 

som kriterier kan ifrågasättas och därmed mildra ett auktoritärt drag i bedömningarna. 

Larsson lyfter fram tre olika övergripande former av kvalitetskriterier: Kvalitéer i 

framställningen som helhet, kvalitéer i resultaten och validitetskriterier. Han påpekar att 

alla kriterier kanske inte är tillämpliga på samma gång i en studie, vissa kan stå i 

konflikt med eller utgöra alternativ till varandra.  

Kvaliteten i arbetets framställning som helhet belyses utifrån begreppen 

perspektivmedvetenhet, intern logik och etiskt värde. Perspektivmedvetenhet behandlar 

huruvida forskaren redovisat sin förförståelse, sina antaganden och perspektiv. Den 

interna logiken handlar om i vilken utsträckning det finns en koppling mellan 

forskningsfrågan, datainsamlingen och analysen. Etiskt värde behandlar huruvida 

studien uppvisar god etik, vilket innebär ett krav på skydd av individer, samt att studien 

är hederligt utförd. 

Kvalitéer i resultaten belyses utifrån begreppen innebördsrikedom, struktur och 

teoritillskott. Innebördsrikedomen behandlar huruvida forskaren lyckats gestalta något 

på ett sådant sätt att nya innebörder uppstått, att fler nyanser gestaltats. Struktur handlar 

om i vilken grad framställningen har en röd tråd, att den är överskådlig och att 

resultaten är tydliga. Teoritillskott behandlar hur väl forskaren kunnat relatera sig till 

tidigare teori och om resultaten kan förändra teorin. Det handlar här t.ex. om att kunna 
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finna mönster eller centrala drag i rådata, en tolkning av data som lyfter fram det som är 

allmänt i dem. Det handlar även om huruvida man diskuterat sina resultat i relation till 

andra relevanta studier eller teorier, om man använder andras begrepp där dessa 

fungerar på det egna materialet och endast bidrar med nya begrepp där det behövs etc. 

Validitetskriterierna inbegriper diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk förankring, 

konsistens samt det pragmatiska kriteriet. Diskurskriteriet behandlar om forskarens 

påståenden och argument klarar sig vid en prövning mot alla andra alternativa 

påståenden och argument. Detta liknar Kvales resonemang ovan om konkurrerande 

kunskapsanspråk. Heuristiskt värde behandlar om forskaren kan presentera resultat på 

ett sådant sätt att det ger läsaren nya sätt att se på något, nya kategorier för tänkandet 

etc. Empirisk förankring handlar om i vilken utsträckning forskaren kan ge belägg för 

det man menar är en rimlig tolkning, att tolkningen har förankring i det som tolkas. 

Konsistenskriteriet handlar om forskaren har hanterat data på ett sådant sätt att det finns 

så få motsägelser som möjligt mellan tolkningen och enskilda data. Larsson framhåller 

att detta kriterium innebär ett visst perspektiv på världen som inbegriper en uppfattning 

om att delar alltid ingår i helheter och att det här kan finnas en möjlig konflikt med 

kravet på empirisk förankring, att man i jakten på en helhet bortser från omständigheter 

som inte passar in. Det pragmatiska kriteriet behandlar, i likhet med Kvales kriterium, 

konsekvenserna av det resultat som presenterats. Det kan handla om studien bidragit till 

att förbättra förståelsen människor emellan, om studien bidragit till att avslöja myter så 

att människor kan handla rationellt, förändra världen till det bättre etc. 

3.5.1  Kvaliteten i studien. 
Hur ser då kvaliteten ut i denna studie? Jag har valt att diskutera några av ovanstående 

kriterier i relation till studien. När det gäller kvaliteten som helhet i studien så har jag 

redovisat min perspektivmedvetenhet, min förförståelse i inledningen och 

litteraturöversikten samt redovisat vilken betydelse min kunskapsteoretiska ståndpunkt 

får för analysen. Jag har försökt att uppnå en intern logik genom att låta 

forskningsfrågan styra datainsamlingsmetoden och därmed analysmetoderna och 

resultatpresentationen. När det gäller det etiska värdet så har jag följt HSFRs etiska 

riktlinjer, dvs. informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, s. 5ff). 
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Beträffande kvalitén hos resultaten så har jag försökt att strukturera 

resultatpresentationen och använda metaforer och citat på ett sådant sätt att man uppnår 

både struktur och innebördsrikedom. Jag har redovisat på vilket sätt analysen och 

kategoriseringen gått till för att organisera materialet på ett strukturerat sätt. Jag har 

även funnit vissa mönster och centrala drag i rådata som möjligen kan komma att bidra 

till ett teoritillskott i denna mening när det gäller problemen kring tolkningen av målen 

och betygskriterierna. När det gäller validiteten i resultaten så har jag försökt att uppnå 

en empirisk förankring genom att redovisa hur jag har genomfört analysen och 

kategoriseringen. Jag har angett citat för att visa exempel på hur jag tolkat materialet. 

Läsaren får på så sätt möjligheten att bedöma de empiriska beläggen för tolkningarna, 

undersöka hur pass motsägelsefria och rimliga tolkningarna verkar vara etc. Jag valde 

att av tidsskäl inte genomföra någon respondentvalidering. När det gäller de heuristiska 

och pragmatiska kriterierna så hoppas jag att resultatet och diskussionen ska bidra till 

att de uppfylls! 
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4  Resultat 
Kapitlet inleds med en presentation av de tre övergripande strategier för 

kommunikationen av målen och kriterierna som framkommit av analysen, tillsammans 

med illustrerande exempel på de metoder som används. Därefter presenteras de skäl 

som lärarna angett för valet av metoder och de problem som lärarna relaterar till 

kommunikationen av målen och kriterierna. Sedan presenteras förslag på åtgärder och 

alternativa arbetssätt som lärarna lyft fram. Kapitlet avslutas med en analys av det 

språkbruk som lärarna använder sig av när de talar om detta under intervjuerna. 

4.1  Metoder för kommunikation av mål och kriterier. 
Analysen visade att det fanns ett flertal sätt att kommunicera mål och kriterier, som 

dessutom kombinerades på olika sätt.  

• Att dela ut Skolverkets kriterier, eller lokala omskrivna kriterier och förklara 

krångliga ord med andra ord, muntligt. 

• Att ge eleverna i uppgift att aktivt reflektera över och bearbeta mål och kriterier 

samt visa på sin förståelse på olika sätt, t.ex. genom självbedömningar. 

• Att formulera tydliga krav som anknyter till kriterierna inför examinationer och 

övningar  

• Att konkretisera mål och kriterier genom att visa på färdiga exempel på 

elevprestationer, eller färdiga lösningar/prestationer. 

• Att inför prov visa exempel på typiska frågor/uppgifter för varje 

kriterium/betygsnivå.  

• Att visa poänggränser för olika betygsnivåer istället för kvalitativa mått. 

• Att hänvisa till kriterierna vid bedömning och information om betyg  

• Att ge feedback på elevers självbedömningar genom att relatera dessa till 

kriterierna 

Tabellen på nästa sida visar hur lärarna kombinerade dessa olika metoder. 
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Tabell 1. Lärarnas bruk av metoder för kommunikation av mål och kriterier 

Metod//Lärare L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 

Dela ut och förklara X  X  X  X   X X  X  X  X  X   

Låta eleverna reflektera över och bearbeta  X X                     

Formulera tydliga krav X   X X  X   X X  X  X       

Visa på exempel X   X X  X   X            X 

Visa på betygstypiska frågor              X X    X     

Visa på poänggränser                         X  

Hänvisa till kriterier vid bedömning och info om betyg X   X X  X  X      X X  X  X   (X) 

Relatera till kriterierna vid feedback på självbedömningar X   X X   X X               

4.1.1  Tre olika strategier 
Varje lärare har en repertoar av metoder som används utifrån den huvudsakliga strategi 

som läraren försöker följa. Analysen visar att lärare som huvudsakligen följer en 

strategi, kan uppleva svårigheter med att göra detta i alla ämnen som de undervisar i. 

Tabell 1 visar på tre viktiga skiljelinjer beträffande metodvalen. Den första gäller 

huruvida man överhuvudtaget delger eleverna kriterierna i skriftlig form eller inte. Alla 

utom en lärare delar ut Skolverkets kriterier, eller lokala omskrivna mål och kriterier till 

eleverna och förklarar dessa muntligt. Den lärare som inte gör detta menar att det är 

meningslöst, eftersom eleverna ändå inte har en chans att förstå dem. L11 menar att 

målen och kriterierna är till för läraren som har till uppgift att översätta dessa till 

eleverna. 

Den andra skiljelinjen gäller huruvida man ger eleverna konkreta exempel som visar på 

olika kvalitetsnivåer, eller om man informerar muntligt eller skriftligt om eventuella 

krav eller betygstypiska frågor inför prov och examinationstillfällen. Den tredje 

skiljelinjen går mellan dem som låter eleverna göra självbedömningar och därmed också 

relaterar till kriterierna vid återkoppling på elevernas självbedömningar, och dem som 

inte gör detta.  

Genom att i analysen se till vad som förenade och dels se till om man kunde se några 
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särskiljande drag som var gemensamma för flera lärare, framträder tre olika 

huvudstrategier utifrån de kombinationer av metoder som de använder och den relativa 

vikt som de tycks tillmäta respektive metod. 

Att tillhandahålla verktyg för självbedömning 

Här kommuniceras innebörden av kriteriernas olika kvalitéer via konkreta exempel på 

prestationer, t.ex. via modeller, autentiska elevexempel eller konstruerade exempel, i 

kombination med tydligt formulerade kvalitetskrav på olika uppgifter, t.ex. med hjälp 

av bedömningsmatriser. 

Lärarna låter sedan eleverna använda sig av denna information genom att göra 

bedömningar av olika slag; självbedömningar, kamratbedömningar (gensvar) eller 

bedömningar av modeller/exempel. Dessa självbedömningar blir sedan föremål för 

lärarnas bedömningar som i kommentarer relateras till de uppsatta målen och 

kriterierna. 

Kommunikationen av kraven och bedömningarna utgör en integrerad del av 

undervisningen och ses som en process, där eleverna efter en tid tillägnat sig tillräckligt 

med kunskaper om kraven så att de kan bedöma sina egna prestationer. Dialogen mellan 

lärare och elev kring elevernas resultat är central; vad som är i fokus för bedömningen, 

vilka kvalitéer som uppvisas eller inte, och vad eleven ska tänka på i fortsättningen. 

Men materialet visar även på varierande sätt att arbeta. Några lärare arbetar med 

metoderna utifrån en fastlagd ordning, medan andra prövar att jobba på olika sätt, t.ex. 

att i vissa fall börja med att presentera kriterierna i skriftlig form, i andra fall pröva med 

att vänta med detta etc. Några utgår och fokuserar på skriftliga målsättningar/kriterier i 

form av t.ex. bedömningsmatriser och att tränar eleverna i att koppla de olika 

kunskapsaspekterna och kunskapskvalitéerna i dessa till vad de gjort i övningar och 

uppgifter och hur de senare blivit bedömda. Andra kommunicerar kvalitetsskillnader via 

autentiska eller konstruerade exempel, ibland i kombination med bedömningsmatriser. 

 En av lärarna låter ibland eleverna i mindre grupper själva diskutera kvalitetsaspekter 

utifrån autentiska exempel, för att sedan diskutera med eleverna kring vad som utmärker 

ett gott resultat, i termer av både elevernas språkbruk och lärarens språkbruk. 

Vid självbedömningarna är lärarna måna om att eleverna ska motivera varför de bedömt 
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sin prestation som de gjort, ibland med hjälp av s.k. metatexter där de relaterar sina 

prestationer till skolverkets kriterier eller med hjälp av bedömningsmatriser av olika 

slag för att på så sätt slå fast kvalitén på arbetet. Ibland sker detta muntligt. 

Denna strategi leder till en slags kalibrering av elevens bedömningsförmåga gentemot 

lärarens bedömningsmått, så att eleven sedan ska kunna göra korrekta bedömningar av 

sina egna prestationer. Lärare L1, L2, L3, L4 och L5 kan sägas använda sig av denna 

huvudstrategi och jag har valt att kalla dessa lärare för verktygsmakarna. 

Att informera eleverna om kraven 

De lärare som i första hand använder sig av denna strategi delar ut betygskriterierna, 

och förklarar svåra ord muntligt. De visar inför prov/examinationer exempel på typiska 

frågor/uppgifter för varje kriterium/betygsnivå och formulerar tydliga krav som 

anknyter till kriterierna inför examinationer och övningar. De hänvisar sedan till 

kriterierna när eleven får sin prestation bedömd i form av ett betyg. Lärare L6, L7, L8, 

L9, L10 kan sägas använda sig av denna huvudstrategi och jag har valt att kalla dessa 

lärare för informatörerna. 

Att översätta kriterierna till eleverna 

Den lärare som i första hand översätter målen och kriterierna till eleverna anser att det 

är meningslöst att presentera kriterierna för dem. Kriterierna är riktade till läraren som 

översätter innebörden till eleverna utan att lämna ut dem. Lärare L11 kan sägas använda 

sig av denna huvudstrategi och jag har valt att kalla denna lärare för översättaren. 

Gemensamt för alla var fokuseringen på dialogen mellan lärare och elev kring resultatet, 

vad som är i fokus för bedömningen, vilka kvalitéer som uppvisas eller inte, och vad 

eleven ska tänka på i fortsättningen. 

4.2  Varför dessa metoder? 

4.2.1  Verktygsmakarnas motiveringar 
Verktygsmakarna motiverar sina metoder både ur både pedagogiska och sociala 

perspektiv: 

4.2.1.1   Argument ur pedagogiska perspektiv 

Ger referensramar 
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Lärarna menar här att metoderna gör att eleverna skaffar sig samma värdegrund, 

referensram som läraren, att de vet vad som krävs och får en känsla för 

kvalitetsskillnader, något som de själva inte kan skaffa sig på egen hand på samma sätt. 

L4: I början blir det väldigt stor spännvidd, alltså då tycker vi väldigt olika, 

men efter några såna här betygsomgångar då liksom då har vi synkroniserat, 

vi har liksom skaffat samma värdegrunder. Visserligen det blir ju mina 

värdegrunder , alltså det här bygger då på mitt sätt att tolka det så att säga, 

men på nåt sätt så, även om man stämmer av med kollegor och såna här saker 

så vi ligger ganska lika i vår bedömning så att säga. 

Möjliggör självbedömning 

Metoderna medför att eleverna kan jämföra sina prestationer med en måttstock, de får 

ett verktyg med vars hjälp de kan bedöma vad de kan och inte kan. Förmågan till 

självbedömning är en förutsättning i olika yrken och ingår därför i vissa kurser. Genom 

att visa på autentiska eller konstruerade exempel eller modeller som visar på olika 

kunskapskvalitéer och kvalitetsskillnader kan eleverna tillgodogöra sig innebörden och 

därmed bedöma sina egna prestationer. 

L4:  Alltså dom måste ju, för målerit är ju så himla, alltså du måste göra 

lagom, du kan ju spackla och slipa och spackla och slipa hur mycket som 

helst men du måste ju bestämma dig när du är klar, när räcker det, när duger 

det och allt det här, det är ju det här som är svårt i början, svårt att avgöra när 

duger det, när är det klart, och det här är liksom , i och med att det är ett 

hantverksyrke, så ska man, man ska inte göra mer än vad som behövs, för 

ofta krävs det en hel del ändå, så att säga. För, ja, det är det tänket jag vill ha 

in från början.  

L1: ... men sen ser dom modeller, vad är g och titta på texterna, vilka 

meningsbyggnad och vilken typ och då ser ju dom var dom själva befinner 

sig. 

Förbättrar kvalitén på elevernas prestationer 

Lärarna upplever att kvalitén på det eleverna gör ökar eftersom eleverna får tydliga 

exempel på vad som är bra och mindre bra. Exemplen hjälper eleverna att förstå vad 

som är bra kvalité, vilket då också medverkar till att öka kvalitén på elevernas arbeten. 

L5: Det är lätt för en lärare att säga ”men du har för få referatmarkeringar, 
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källhänvisningen brister” och dom vet inte riktigt vad det är och kanske hur 

mycket man än sitter och förklarar kanske dom inte förstår det, men ser dom 

ett exempel så säger dom ”aha!” 

L3: i och med att dom vet att man konkret tittar på vissa punkter och bockar 

för i en lista om det är bra eller inte då skärper dom sig mycket mer på såna 

saker, då förstår dom att jag tycker att det här är så pass viktigt så då 

…kvalitén blir bättre tycker jag, på arbetena, definitivt, mycket bättre. 

Ökar motivationen 

Genom att knyta uppgifterna till ett konkret mål så hjälper det eleverna att förstå varför 

de ska göra uppgiften, vilket i sin tur ökar motivationen. 

L5: Om eleverna vet varför dom ska lära sig något, kan sätta in det i ett större 

sammanhang, se målet för det, för oftast har dom ett väldigt kort perspektiv 

och varje övning känns som att det är nånting som läraren har bestämt att 

man ska göra bara för att det ska göras. Men kan dom koppla det till som ett 

mål, som nånting dom ska lära sig och ha till användning för sen, så är det 

lättare för dom att förstå, varför man ska lära sig, då är det lättare för dom att 

lära sig det också. Om det finns tydligt och klart innan övningen sätts igång 

så tror jag att chansen för framgång för dom eleverna är mycket större också. 

4.2.1.2   Argument ur sociala perspektiv 

Minskar betygsstressen 

Det finns bland vissa elevgrupper en utbredd betygshets som lärarna motverkar genom 

att konkretisera och träna eleverna på självbedömning. Eftersom det blir klart och 

tydligt vad som krävs, så menar lärarna att elevernas stress minskar. 

L5: Och någon frågade här: “ökar det här inte betygsstressen, att allt är så 

betygsfixerat? ”, men jag tror det gör tvärt om. För det blir tydligt och klart 

vad det är som faktiskt blir på betyget, det handlar inte om hur mycket man är 

frånvarande. Det handlar inte om hur, hur, ja, jag hörde för ett tags sen nån 

lärare säga till en elev : ”du kan inte få m, du kan inte få vg för jag tycker att 

du har haft en trist attityd, du har frågat när vi ska sluta alltför ofta” och det är 

ju helt fel! Men på det här sättet så förstår ju eleverna att det är inget kriterie, 

att vara artig eller att komma i tid ens, det finns inte där som kriterie och då 

minskar ju också deras stress. 

Minskar konflikterna kring betygsättningen 
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Konflikter kring betygsättningen minskar och betygsättningen avpersonifieras, dvs. de 

inser att det inte är dom som människor som betygssätts utan det är den uppgift som 

dom gjort. Genom att sätta upp för eleverna tydliga krav, så minskar man ”tjafset” kring 

betygsättningen. Vissa elever med övertro på sina prestationer dämpas också i sina 

anspråk. 

L5: ..men målet är att jag kommer fram till samma sak som eleverna och att 

eleverna känner att det som betygsätts är inte dom som mänskor, utan det är 

den uppgift dom har gjort…och dom ska inte som många….”oh, fick jag 

mvg, tack så mycket, vad snäll du är” , ”Fick jag IG, vad taskig du är” det 

blir på den nivån, eller läraren tycker inte om mig, för jag fick ett IG”.. att det 

blir den här personliga, och det leder ju bara till konflikter och infekterad 

stämning…så att dom kan avpersonifiera på nåt sätt också betygen…att det 

bara hör till vad dom presterar…” 

4.2.2  Informatörernas motiveringar 
Informatörerna motiverar sina metoder ur både rättsliga/sociala och pedagogiska 

perspektiv: 

4.2.2.1   Argument ur rättsliga perspektiv 

Eleverna ska behandlas rättssäkert 

Läraren är skyldig att ge eleverna en chans att tillgodogöra sig målen och kriterierna. 

Eleverna ska alltså behandlas rättssäkert, även om de kanske inte alltid förstår dem: 

L6: eleverna ska ju veta vad som…dom ska ju veta vad som gäller och man 

ska ha pratat om betygskriterierna och man ska talat om det, dom ska i alla 

fall haft möjlighet att läsa vad som står. Om man inte tar upp det 

överhuvudtaget så vet dom ju inte alls, sen så ser jag naturligtvis att dom 

kanske inte förstår det , men ändå…dom ska ha haft möjligheten i alla fall 

tycker jag. 

L10: .. ja, men det här ju till säger jag, det är ju för er skull, det är ju 

rättsäkert, ni måste ju veta vad det handlar om , vad ni ska göra.. 

4.2.2.2   Argument ur pedagogiska perspektiv 

Ökar förståelsen för kraven: 

Lärarna kommunicerar målen och kriterierna för att hjälpa eleverna att förstå vad de 

måste fokusera på, vad de behöver kunna, men ännu kanske inte kan! 
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L7: ...det är ju ändå just i det där mötet med varje elev som man försöker få 

dom att förstå vad det är dom behöver kunna och inte ännu kan. Det brukar 

sällan vara några problem tycker jag, det går ju att peka på, just här, det här 

har du ju inte räknat rätt på, dom här talen är utav den här typen och det har 

du inte klarat än, så det måste vi titta på om du kan repetera det och sen så får 

vi komma tillbaks om en vecka eller så. 

Ökar motivationen 

Genom att läraren förklarar innebörden av kraven, så får det en positiv effekt på 

elevernas motivation, slöa elever motiveras att jobba, eftersom de ser vad de måste 

göra. Elever som inte har något intresse för högskolekompetens, med förväntningar om 

att kursen är jättesvår, får en mera realistisk bild av vad som väntar genom att läraren 

konkretiserar och ger exempel på vad kraven kan innebära. 

L8: …det är många som kommer hit då med, eller många som säger redan 

när dom kommer i ettan, den där svenska b, den är ju helt, jättesvår, den kan 

man ju knappt läsa och så ju, --- dom blir lite skrämda när dom ser allt dom 

ska göra ju, och säger man att dom ska läsa fyra böcker, fyra romaner, så 

säger dom : oh, men herregud det kommer jag aldrig att klara, men jag säger 

det är på två år, du har fyra terminer på dig, då blir det ungefär en bok per 

termin. Okej, då kanske det lättar lite, då kanske dom ser lite tydligare att så 

hemskt farligt är det kanske inte...det känns som om man måste göra det för 

att man inte ska skrämma iväg dem, att de inte ska ge upp direkt då. 

4.2.3  Översättarens motiveringar 
Översättaren motiverar sina metoder ur ett pedagogiskt perspektiv: 

Bästa sättet att ge en känsla för kvalitetsskillnader 

Denna lärare menar att kriterierna är riktade till läraren som sedan har som uppgift att 

försöka översätta dem till eleverna så att de förstår. Skolverkets formuleringar är så pass 

svåra att förstå att läraren många gånger inte delar ut målen och kriterierna till eleverna. 

Kommunikationen ger en känsla för skillnader mellan kvalitéer, eftersom kriterierna är 

svåra att tolka i sig. 

L11:”.att bara lämna ut det där och känna att nu är jag färdig, det kändes ju 

inte bra, så att förutom det att vi nu skriver på proven där så gör jag så att, 

under kursens gång när jag räknar på tavlan t.ex. då säger jag att det här är en 

typisk g-uppgift, t.ex. att det här måste alla klara, en sån här uppgift måste 
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alla klara för att kunna bli godkänd på den här kursen och samtidigt om det är 

nån annan typ så kan jag säga att det här är inte riktigt en g-uppgift, det här är 

mera en vg-uppgift för er nu som vill nå lite längre, då ska man klara en 

sån...Och det kan jag väl säga att i dag, många gånger så delar jag inte ens ut 

nån, det här Skolverkets papper, för jag tycker att det är, det kan kännas 

formellt rätt att jag ska göra det men jag känner att det gör nog inte eleverna 

värst mycket klokare.  

4.2.4  Sammanfattning av motiveringarna 
Lärarna motiverar sina metoder ur pedagogiska, sociala och rättsliga perspektiv. 

Verktygsmakarna motiverar främst metoderna med att de ger referensramar, möjliggör 

självbedömning, minskar betygshetsen och konflikterna vid betygsättningen eftersom 

den till viss del avpersonifieras. Vidare ökar kvalitén på elevernas arbete samtidigt som 

motivationen ökar.  Informatörerna menar främst att eleverna ska behandlas rättssäkert 

och att både förståelsen för kraven och motivationen ökar. Översättaren menar att 

kriterierna är så pass svåra att förstå att de inte är ämnade till att kommuniceras till 

eleverna, utan till lärarna som i sin tur ska översätta innebörden av kvalitetsskillnaderna 

till eleverna. 

4.3  Problemen 
Det framkommer flera problem som lärarna relaterar till kommunikationen av målen 

och kriterierna. 

4.3.1  Likartade gemensamma problem  
Resultatet visar att de gemensamma problemen kan inordnas i följande teman: 

Kriteriernas egenskaper, elevernas inställning, lärarna arbetsvillkor och 

pedagogiskt/etiska problem. 

4.3.1.1   Kriteriernas egenskaper 

Alltför vaga och otydliga kriterier 

Alla ser tolkningen av betygskriterierna som ett problem, men delvis utifrån olika 

perspektiv. Många menar att målen och kriterierna är alltför vaga och otydliga, vilket 

ger utrymme för flera tolkningsmöjligheter. 

L2: …Skolverkets kriterier gör att folk tolkar dom på olika sätt, lärarens 

tolkning kommer att avgöra om du får ett vg eller ett ig eller ett mvg. För 

tyvärr är ju inte betygen likvärdiga mellan olika skolor, det ser man ju så fort 
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man får nya elever från andra skolor. 

För långa och krångliga meningar 

En lärare ser en annan aspekt av den språkliga utformningen av kriterierna som 

problemet: För långa och krångliga meningar gör dem onödigt svåra att förstå för 

eleverna. 

L2:…Skolverket använder formuleringar och väldigt långa meningar, där 

egentligen huvudordet kan komma allra sist i meningen. Och så har eleven 

fastnat på det tredje, fjärde, eleven ska ha kunskap, a vad skönt, ja jag ska ha 

kunskap!, men fem rader längre ned så står det om vad! 

Svårt att beskriva kvalitetsgränser överhuvudtaget 

Andra menar att de inte kan formuleras på något annat sätt samtidigt som det är svårt att 

beskriva olika kunskapskvalitéer och nivåer överhuvudtaget! 

L11: ja, att det här är svårt att kommunicera, absolut! Och att just att, och de 

sa man ju också då när betygsystemet infördes, att här måste vi nu formulera 

var ribban ligger, och det är ju inte nån lätt grej va, definitivt inte. 

L1: jag tycker dom är svåra och sen är det det att …att faran är att göra det så 

tydligt som att, ja med det du vet att göra som om det vore en jättetydlig 

gränslinje, för det är det ju inte heller. Det är ju så mycket som ingår i ett 

betyg, och dom är ju medvetet luddiga, för att det är svårt att sätta fingret på 

att….ja menar det går ju inte att säga, utan det är ju en kvalitetsskillnad. 

4.3.1.2   Elevernas inställning 

Många av lärarna ser elevernas bristande intresse för kriterierna, men de förklarar 

problemet på olika sätt. Flera av lärarna menade att många elever var trötta på att prata 

kriterier, ”inte en sån igen”. Vissa elever, som av lärarna uppfattas som ”svaga” och 

allmänt omotiverade, visar inte något intresse för kriterierna trots att läraren talar om 

vad som de behöver klara av för att få godkänt. En lärare framhåller att ointresset beror 

på elevernas erfarenheter av mötet med kriterierna, de fäster inte särskilt stor 

uppmärksamhet vid betygskriterierna eftersom det inte lönar sig. De har aldrig arbetat 

på ett sådant sätt att de haft nytta av kunskapen om kriterierna - det är ändå läraren som 

bestämmer. 

L2: ...dom är helt ointresserade av det, väldigt många, för att, antagligen för 
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att dom har gått i det här systemet med att dom ska vara så medvetna och att 

dom inte orkar vara det längre, eller som mina mentorelever säger ”ja, men vi 

fick titta på kriterier när vi gick i femman, vi var intresserade då , sen har jag 

aldrig varit intresserad av dem.” så att man kan övermata dom och dom ser 

inte poängen med det, för ”det är i alla fall läraren som sätter betyget” och då 

är det ju, det kan jag ju förstå, jag skulle inte heller sitta och läsa igenom 

….ja menar, hur många läser igenom sina avtal ordentligt fast man jobbar 

va…det är samma sak…inte förrän det blir nånting som verkligen betyder 

nånting för en så gör man det. 

Ett annat sätt att förklara elevernas passivitet och svårigheter med att tillgodogöra sig 

och få användning av målen och kriterierna är att de inte kan planera och ta ansvar för 

sitt eget lärande. När eleverna har problem utanför skolan, som de inte riktigt mäktar 

med att hantera, så får de problem med att hantera saker inom skolan. Detta medför att 

de inte orkar med att ta något eget ansvar, vare sig för att delta i elevråd eller för att 

tillgodogöra sig mål och kriterier. 

L7: ...Min känsla är att många av våra elever inte riktigt orkar att strukturera 

en sån sak eftersom dom inte riktigt har struktur på sin övriga tillvaro. Det 

blir liksom för stort för dem på något vis, inte greppbart, och då orkar dom 

inte riktigt.  

4.3.1.3   Pedagogiska och moraliska dilemman 

Svår avvägning mellan att informera om kraven och att stödja elevernas 

självförtroende 

Några av lärarna menar att eleverna inte alltid presterar bäst om det känner till kraven, 

de kan tvärt om bli mera stressade om de känner till kraven, vissa kanske rent av ger 

upp. Lärarna ser ett konfliktförhållande mellan detta att ge eleven information om 

prestationer i termer av betygskriterier och detta att som lärare utgöra ett stöd för 

elevens självförtroende. Ibland är det viktigare att stötta ”svaga” elever och försöka 

peppa dem med positiva förväntningar, istället för att informera dem om de krav som 

ställs på dem för att klara ett visst betyg. Istället för att sätta ig på deluppgifter så sätter 

lärarna g- och försöker istället tala om för eleverna varför det inte var bra. Om lärarna 

skulle följa betygskriterierna strikt skulle det för vissa elever innebära en rad IG:n, 

vilket till slut riskerar att medföra att de tappar gnistan och ger upp. Istället kan lärarna 

försöka få till en utveckling så att de till slut kan sätta godkänt på eleven i slutbetyget, 

med gott samvete... 
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 L1: en del blir väldigt stressade av det, alltså rent psykologiskt tror…är det 

inte alls säkert att man gör sitt bästa bara för att man vet kraven…jag tror att 

det handlar mycket mera om att om …är det viktigt att eleven vet allting, 

eller är det viktigt att eleven känner mitt stöd?  kan jag göra det här både ock 

utan förlora den andra? Alltså den där tydligheten kan ju faktiskt ske på 

bekostnad av att jag ger eleven stöd, och trygghet, bara för att jag tycker att 

det är viktigare på något vis att va lagligt, eller det ska vara korrekt enligt alla 

paragrafer, men det kanske viktigare vara en människa som stöder där, jag 

vet inte, jag är inte så säker, vissa, dom svagare är det många gånger som 

…är det viktigare att man faktiskt säger ”du fixar det här provet för att…” ... 

för den här eleven handlar det inte ens om kanske vg eller mvg, och då är det 

bra ganska, nästan lite cyniskt att gå in och diskutera det,  när det handlar om 

ett mycket allvarligare fråga om självförtroende och vad man faktiskt 

överhuvudtaget klarar av  

 Betygsinflation- ett moraliskt dilemma 

En bieffekt av de ibland sätter godkänt på IG-mässigt utförda uppgifter för att eleverna 

inte ska tappa gnistan, är att det leder till en betygsinflation, eftersom lärarna då känner 

sig tvungna att sätta ett högre betyg på dem som kämpat på och gjort alla sin uppgifter, 

trots att de inte egentligen nått upp till kraven för ett högre betyg. Det blir ett slags 

moraliskt dilemma där läraren menar att det känns fel att sätta samma betyg på dessa 

båda olika grupper. 

L8:  Det blir en del, vi sätter lite för snälla betyg, eller jag sätter det 

emellanåt, tycker jag faktiskt och det är ju också jättesvårt med dom här 

konstiga grupperna vi har, där det oftast är många som ligger lågt, men sen 

finns det en del som är klart bättre än dom andra liksom, och som verkligen 

gör alla sina uppgifter, kämpar på, kämpar på och kämpar på, är jätteduktiga 

verkligen, men som kanske då egentligen inte har uppnått mål då för att helt 

klart för att t.ex. bli väl godkänd, men det är ju ganska ofta att då får dom vg 

ändå för att det känns moraliskt fel att dom andra då får g och att den 

personen då bara skulle få g då också, det blir helt fel. Så det är stora 

förskjutningar i hela systemet här liksom, det går inte att stoppa in eleverna. 

Översättaren menar att det dessutom finns en ökad press uppifrån om att sätta godkända 

betyg, nivåerna sjunker så att man ska kunna godkänna så många som möjligt. Många 

av de elever som kommer till utbildningarna på gymnasiet borde egentligen inte ha 

blivit godkända, eftersom de har en alltför dåliga kunskaper. Detta fortplantar sig sedan 
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i systemet, vilket driver på betygsinflationen. 

L11: sen är det väl kanske problem i själva nivåerna, g har en tendens att 

sjunka till i stort sett ingenting, men det är ju en annan grej va…att nivån för 

att gå g blir allt lägre och lägre, jag menar det är ju tryck på att godkänna 

elever, ja att så många som möjligt ska bli godkända, men jag menar att det 

är ju stora problem att vi får in många elever som egentligen definitivt inte 

borde ha blivit godkända…   

4.3.1.4   Lärarnas arbetsvillkor  

En process som tar tid – mycket mer än vad som avsätts 

Några av lärarna bland verktygsmakarna och informatörerna ser bristande tid och 

resurser som ett problem. Det handlar dels om att hinna med kursen och samtidigt satsa 

på kommunikationen av kriterierna, särskilt i grupper med ”svaga” elever. Kritik riktas 

mot Skolverket när det gäller just verklighetsförankringen - hur pass medvetna de är om 

problemen med att undervisa ”svaga” elevgrupper utifrån de krav som ställs. 

Lärarna upplever även att de har för lite tid avsatt för att sätta sig ner med sina kollegor, 

diskutera innebörden av målen och kriterierna och bearbeta dessa till något som går att 

omsätta i undervisningen. Eftersom det tar så mycket tid i anspråk, innebär det att lärare 

som gått inför arbetet med att bearbeta kriterierna inte hunnit utforma kriterier för alla 

ämnen, eller ens för alla kurser. Det handlar även om bristfällig långsiktig planering av 

detta som verksamhet. Insatser har gjorts utan kontinuitet, vilket har medfört att arbetet 

med att utforma gemensamma tolkningar har runnit ut i sanden. 

L6: vi ägnade mycket tid, jag vet i två omgångar, nu var det ganska länge sen 

som vi la ner väldigt mycket tid på att få att fram…och då delade vi in oss i, 

det var alla matte lärare då, så satt vi och delade vi in oss i olika grupper och 

så tog vi hand om var sitt momtent och så skulle vi ta fram olika uppgifter då, 

g-uppgifter, vg-uppgifter, mvg-uppgifter och ha som nån slags, att kunna visa 

upp att ”det här tycker vi är” osv va…men, på nåt sätt så rann det nog ut i 

sanden, man fick inte riktigt, det har blivit lite bättre, men ett tag så kändes 

det som att man hade väldigt lite ämnestid, tid för ämnet…och vi har väl 

egentligen fortfarande för lite, men det har blivit lite bättre, men ett tag hade 

vi nästan inget sånt och då träffades vi nån gång och sen så gick det ett halvår 

och, ja, ,det blev liksom inte nån kontinuitet och så rann det ut i sanden, nån 

sluta och det blev lite omsättning på folk och sådär …så att…men den tanken 

är ju som sagt bra stöd för eleverna, det är ju helt klart.  
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4.3.2  Verktygsmakarnas problem: 
Resultatet visar att verktygsmakarna lyfter fram problem som kan inordnas i följande 

teman: skillnader mellan olika kunskapsformer och ämnen, styrningen av skolan,  samt 

elevernas och lärarnas förhållningssätt. 

4.3.2.1   Skillnader mellan olika kunskapsformer och ämnen 

Svårt att beskriva innebörden av vissa kunskapsformer 

Vissa kunskapsformer är enklare att konkretisera och differentiera i olika 

kvalitetsnivåer, medan andra är betydligt svårare att beskriva. Färdigheter är generellt 

sett enklare att hantera än mera abstrakta förmågor som historisk medvetenhet eller 

analytisk förmåga. 

L5: tydliga kriterier, ett tydligt mål och det var väldigt konkret, och det går 

lätt att peka på här finns det referatmarkering, jättebra! Det är svårare att se 

om man har ”en historisk medvetenhet” och vad det innebär. Och ett referat 

kan man ju aldrig fuska på på nåt sätt, jag menar det är jättelätt att ta 

elevexempel för det är ju bara att ta en annan artikel sen när dom ska referera, 

för det är en färdighet som dom lär upp…i historia är det lite svårare med 

exemplena… 

Varierande tolkningsutrymme mellan olika ämnen 

Några av lärarna menade att det finns stora skillnader mellan olika ämnen när det gäller 

tolkningsutrymmet. Målen och kriterierna tycks vara tillräckligt tydliga i vissa ämnen, 

och oanvändbara i andra ämnen. 

L2: … Jag kan se….nu har ju jag tre ämnen som jag jobbar med mål och 

kriterier i  och det ena är svenskan som har tydliga kriterier, dom kunde vara 

tydligare men dom är ändå ganska utvecklade, framför allt när man kommer 

fram till nationella proven där dom verkligen har liksom diskuterat och ger 

exempel så jag kan förstå dom. Historian tycker jag är mer diffus och 

Projektarbetet det är en …katastrof  för tolkningsmöjligheterna är så enormt 

stor… 

4.3.2.2   Skolverkets bristande ansvar  

Bristfällig överensstämmelse mellan mål och kriterier 

En lärare ser även en bristande överensstämmelse mellan kriterier och mål, där vissa 
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kriterier har ett innehåll som inte täcks upp av målen, vilket medför problem vid 

betygsättningen. 

L5: Så finns det historia C som i målen har saker att vara källkritisk och 

jobba med hur historien kan förvanskas osv men sen i kriterierna så har de 

slängt in en sån sak som att eleven ska känna till den lokala historien på 

bygden. Det gäller ja, lokalhistorian här och känna till släktforskning, nånting 

som absolut inte finns i målen och som också är väldigt svårt att göra här på 

XX, det passar kanske om man är på en liten skola ut i en småstad, där det är 

viktigare med bygdens historia, men här i XX när så många kommer nån 

annanstans ifrån så är det märkligt att ha som ett kriterie, när det inte finns i 

målen. Och det är lite svårt för mig att ställa sig till det, ska jag gå efter 

målen, och kan man då få mvg om man inte uppfyller ett kriterium som bara 

finns där och inte i målen? 

Felaktig ansvarsbörda 

En av lärarna som verkligen gått in för att bearbeta målen och kriterierna tycker att 

Skolverket vältrat över problemet att tolka på lärarna, när de egentligen själva borde ta 

ansvar och förtydliga oklarheter som leder till att lärare på olika skolor tolkar dem på 

olika sätt. Det har alltså uppstått en felaktig ansvarsfördelning mellan lärarna och 

Skolverket, där Skolverket istället borde utforma tydligare riktlinjer så att lärarna kunde 

ägna tiden till att utforma undervisningen på ett bra sätt. Läraren ifrågasätter även 

samsynen inom Skolverket, att de olika ämnesgrupperna borde samordna sitt arbete och 

lära av varandra för att på så sätt skapa användbara kriterier i alla ämnen. 

L2: Och då lämnar man över ansvaret till varje skola att tolka….och sen 

kommer dom här jämförelserna från andra skolor, som lärarna aldrig ser men 

som eleverna hela tiden poängterar. På den där skolan får dom göra det här, 

men vi måste göra så här. Och om man då vänder sig till Skolverket för att få 

veta, hur ser det ut på andra ställen, eller, så får man inte den informationen, 

dom har inte den verkar det som, eller om vänder sig för att få en förtydning 

av nånting, så är det ”nej, men det är erat ansvar ni, ni ska tolka” och det där 

tycker jag faktiskt är fel ansvarsbörda.---Det borde finnas en….tydligare 

riktlinjer…så att man kan utforma lektioner och kursinnehåll istället för att 

sitta och formulera betygskriterier, faktiskt! Själva arbetet måste man ju göra, 

ändå, det tycker jag är största problemet- Skolverket! Åtminstone att dom 

kunde ha en kommunikation mellan dom olika grupperna, lära sig av 

varandras kriterier, och det verkar dom inte ha. 
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4.3.2.3   Elevernas förhållningssätt 

Betyg viktigare än kunskap 

Några lärare ser betygsfixeringen som ett problem, att eleverna anser att betyg är 

viktigare än kunskap och att de därmed har ett större fokus på betyg än att lära sig den 

kunskap, de förmågor, som målen och kriterierna pekar på.  

L1: det jag känner att jag först vill göra är inte ju att sätta betyg på elever, 

utan jag känner det vi ska göra tillsammans är ju att bli klokare, att dom ska 

vinna kunskap. Och jag är inte säker på att…det hör inte jämt ihop…alltså 

och då känner jag att det blir fokus mer på betygen än på att faktiskt lära sig. 

Och det kan jag känna ibland är trist… 

 Hög frånvaro – svårt för eleverna att tillägna sig innebörden i målen och 

kriterierna 

Frånvarande elever är ett problem eftersom det då blir svårt att förankra processen. De 

har helt enkelt för få tillfällen på sig för att kunna tillägna sig kriteriernas innebörd och 

bedöma sig själva. 

L5: …dom som inte har, som det blir problem med som fortfarande ändå 

återvänder, det är elever som varit frånvarande under den här tiden, frånvaron 

är det största problemet ….för att kunna förankra betygsdiskussionen som 

process. 

4.3.2.4   Lärarnas förhållningssätt 

Bristfälligt intresse bland lärarna 

Utmärkande för verktygsmakarna är att de är de enda som ser problem hos lärarna! Dels 

handlar det om allmän förändringsobenägenhet, det är helt enkelt lättare att arbeta som 

man alltid gjort, dels om ren slentrian och att man prioriterar att arbeta med andra saker 

om tid finns över! 

L3: --- Sen är man kanske inte så djälva pigg på förändringar heller 

längre..liksom det är rätt bra som det är tycker man, men jag känner igen mig 

lite när jag började som lärare, det fanns mycket lirare, jag var inte så 

gammal när jag börja, och man tyckte faan vilka tråkiga djävlar..dom vill inte 

ändra nånting va, det ska va som det alltid har varit…,det är bra så.. och nu 

känner jag att jag är snart där själv…, så jag vet inte jag kanske har hållit på 

med det här för länge kanske(skratt), det kan vara så. 
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Bristande samsyn kollegor/skolor emellan vad gäller bedömning och betygsättning. 

En lärare ser även en bristande samsyn kollegor/skolor emellan som ett problem 

eftersom det innebär att eleverna möter olika sätt att bedöma och betygsätta, olika 

skolkulturer, vilket i sin tur medför problem för de lärare som vill utveckla elevernas 

förmåga till självbedömning. Eleverna måste ”avskolas” från detta tänkande först, vilket 

i vissa fall tar mycket lång tid. 

L5: problemet är ju, att beroende på vad eleverna kommer från för 

grundskola för mig, för dom, om dom kommer från en grundskola där det här 

är vardagsmat, där dom alltid har jobbat så här, så är det jättebra, då är det 

lätt. Kommer dom från en annan skola som egentligen fortfarande har 

relativa betyg eller där lärarna har den totala makten över betygsättningen 

och eleverna inte riktigt vet varför dom får det ena eller det andra, då måste 

dom ju på nåt sätt avskolas först, och det är en jobbig process som jag ibland 

inte, man hinner inte på tre år ens.. 

4.3.3  Informatörernas problem 

4.3.3.1   Elevernas bristande förkunskaper 

Lärarna ser elevernas dåliga ordförståelse och bristande förkunskaper som ett problem, 

de förstår helt enkelt inte orden och i vissa fall förstår de inte heller vad kriterier står för 

överhuvudtaget. 

L8: Men sen finns det dom som är, på handel och service då kanske, som är 

svaga och så där, och som kanske förstår mindre i och med att många av dem 

har invandrarbakgrund och så där, har lite svårt att förstå vad dom ska göra, 

så jag tror ganska ofta att det här med kriterier inte alls går fram då liksom, 

och det finns ju en del som tror, eller har en slags grunduppfattning om att 

om man går till skolan och är på lektionerna och gör lite då, då kan man bli 

godkänd liksom. Alltså jag tror det är många som inte förstår vad ett kriterie 

är för nånting. 

4.3.4  Sammanfattning av problemen 
Resultatet visar att de gemensamma problemen kan inordnas i följande teman: 

Kriteriernas egenskaper, elevernas inställning, pedagogiskt/etiska problem och lärarnas 

arbetsvillkor. 

När det gäller kriteriernas egenskaper så klagar lärarna på alltför vaga och otydliga 
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kriterier, vilket ger utrymme för flera tolkningsmöjligheter. För långa och krångliga 

meningar gör dem onödigt svåra att förstå för eleverna. Å andra sidan menar andra att 

det är svårt att beskriva olika kunskapskvalitéer och nivåer överhuvudtaget och att 

kriterierna därför inte kan utformas på annat sätt. När det gäller elevernas inställning så 

menar lärarna att många elever är ointresserade av målen och kriterierna och detta 

förklaras på olika sätt. Det kan dels handla om att eleverna erfarit att det ändå är läraren 

som bestämmer, så varför bry sig? Det kan dels handla om att eleverna har en sådan 

stökig social situation att de inte orkar tillgodogöra sig och få användning av målen och 

kriterierna och därmed planera och ta ansvar för sitt eget lärande. 

Några lärare såg även pedagogiska och etiska problem. Dels ser de en svår avvägning 

mellan att informera om kraven och stödja elevernas lärande, eftersom det inte alltid är 

så att eleverna presterar bäst när det känner till kraven, betygen blir lätt ett mått på deras 

människovärde.  De ser även ett etiskt dilemma i detta att välja mellan att tillåta en 

betygsinflation och därmed stödja svaga elevers lärande, eller att sätta korrekta betyg 

och därmed inte stödja svaga elevers lärande. En av lärarna menade också att det finns 

ett tryck “uppifrån”, dock oklart varifrån, som gör att man sätter godkänt på 

prestationer, vilket gör att nivån sjunker. 

Beträffande lärarnas arbetsvillkor, så såg några av lärarna också bristande tid och 

resurser som ett problem, d.v.s. dels att i grupper med svaga elever, hinna med kursen 

och samtidigt satsa på kommunikationen av kriterierna, dels bristande tid och resurser 

för att sitta ner med kollegorna och bearbeta kriterierna för att komma fram till 

gemensamma tolkningar. Det saknas även en långsiktig planering för arbetet med 

kriterierna vilket har gjort att påbörjat arbete avstannat. 

Resultatet visar att verktygsmakarnas problem kan inordnas i följande teman: 

Kriteriernas egenskaper, styrningen av skolan samt elevernas och lärarnas 

förhållningssätt. När det gäller kriteriernas egenskaper så hävdar lärarna att vissa 

kunskapsformer är enklare att konkretisera och differentiera i olika kvalitetsnivåer, 

medan andra är betydligt svårare att beskriva. Färdigheter är generellt sett enklare att 

hantera än mera abstrakta förmågor som historisk medvetenhet eller analytisk förmåga. 

De såg även stora skillnader mellan olika ämnen när det gäller tolkningsutrymmet. 

Målen och kriterierna tycks vara tillräckligt tydliga i vissa ämnen, och oanvändbara i 

andra ämnen. 
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Beträffande styrningen av skolan, så menar en av lärarna att Skolverket vältrar över 

ansvaret att tolka på lärarna, när de egentligen själva borde ta ansvar och förtydliga 

oklarheter så att lärarna kunde ägna sig åt att utveckla undervisningen istället.  När det 

gäller elevernas förhållningssätt ser lärarna ett problem med att eleverna fokuserar mera 

på betygen än på de förmågor, kunskaper, som läraren försöker hjälpa dem att utveckla. 

Frånvarande elever är också ett problem eftersom det då blir svårt att förankra 

processen. De har helt enkelt för få tillfällen på sig för att kunna tillägna sig kriteriernas 

innebörd och bedöma sig själva. 

Lärarna ser slutligen ett problem i lärarnas förhållningssätt. Ett bristfälligt intresse och 

bristande samsyn kollegor/skolor emellan skapar även problem för eleverna, eftersom 

de möter olika och ibland motstridiga sätt att hantera målen och kriterierna. Det handlar 

dels om allmän förändringsobenägenhet, det är helt enkelt lättare att arbeta som man 

alltid gjort, dels om ren slentrian. Resultatet visar att lärarna som i första hand 

informerar eleverna, ser elevernas bristande förkunskaper som ett problem, dels har de 

en allmänt dålig ordförståelse, dels förstår de i vissa fall inte heller vad kriterier är 

överhuvudtaget. 

4.4  Önskvärda åtgärder 
Fråga gäller om lärarna skulle vilja göra på något annat sätt, beträffande 

kommunikationen av målen och kriterierna. Två lärare var nöjda med sina arbetssätt, att 

arbeta med besiktningsprotokoll respektive att ange poänggränser och kombinera dessa 

poänggränser med tydliga typexempel inför proven. 

P: hur skulle du vilja göra då? 

L3: nej, men jag tycker nog att jag gör nog ganska mycket idag som jag vill 

göra  

P: så du har hittat den form som du vill ha, du skulle inte vilja göra på något 

annat sätt? 

L11: nej inte just med det vi har, nej det tycker jag inte. Så känns det väl, det 

funkar. 
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4.4.1  Likartade förslag till åtgärder 

4.4.1.1   Tydligare riktlinjer från Skolverket 

När det gäller styrningen av skolan så ser både lärarna ett behov av tydligare riktlinjer 

från Skolverket. Här efterfrågas konkretare betygskriterier och ett ökat stöd från 

Skolverkets sida, vilket minskar godtyckligheten vid tolkningen av kriterierna. 

L9: jag skulle vilja ha bättre, klarare mera, klarare och bättre utformade 

betygskriterier uppifrån, det tycker jag är bra. 

P: och varför, måste jag ju ställa frågan! 

L9: jo därför att då har man ju mera stöd, mera stöd och hjälp,  i sin 

kommunikation med eleverna kan man ju säga Skolverket dom, så här säger 

dom att det ska vara. Det där ska man uppfylla för att få vg. 

4.4.2  Verktygsmakarnas åtgärder 

4.4.2.1   Ett förändrat läraruppdrag 

Ett par av verktygsmakarna föreslog istället ett förändrat läraruppdrag, istället för att 

både undervisa och betygsätta, så borde läraren endast undervisa och hjälpa eleverna att 

utveckla de förmågor som målen och kriterierna tar upp! Helst skulle man slopa betygen 

helt och införa inträdesprov på högre utbildningar, dels därför att intagningsprov skulle 

vara ett bättre mått än betygen på att individen klarar utbildningen eftersom lärarnas 

betygsättning inte är likvärdig, dels därför att detta skulle avlasta läraren en rollkonflikt 

som tycks vara jobbig att bära. 

L1: skulle vilja att nån annan satte betyg, att det var intagningsprov, det 

skulle säga mycket, mycket mer om den här personen klarar utbildningen, än 

betyg, för betygsätter.. alltså det sådana skillnader bara, känner jag, här och 

då vet jag andra skolor, och hur man sätter betyg, och vilken inflation det 

varit i betygen--- ja, jag skulle vilja slippa betygen, det är snarare så, jag 

skulle vilja haft att dom gjorde prov och sen nån annan som ser bara 

resultaten, där det inte är jag som…alltså jag tycker att det är en svår roll, att 

först försöka hjälp dom och förmedla …och att dom utvecklar, och vara en 

god handledare… Och sen ska jag faktiskt säga vad dom har inhämtat, och 

jag tycker att det vore så skönt att bara få vara det ena... 

4.4.2.2   Tydligare styrning och ett förändrat förhållningssätt hos lärarna 

En av verktygsmakarna efterfrågade en tydligare styrning på den lokala skolan, att 
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skolledningen går in och styr upp verksamheten så att alla jobbar efter samma synsätt. 

Skolledningen har ett ansvar för att öka samarbetet kollegor emellan, där syftet skulle 

vara att uppnå en samsyn när det gäller synen på kunskap och betyg. Men för att detta 

ska fungera måste lärarna förändra sitt förhållningssätt och underordna sig uppdraget för 

elevernas skull. 

L5: läraryrket har ju alltid varit ett ensamvarg yrke, och det förändras ju nu--

Men det måste också vara en stark skolledning som tydligt markerar vad den 

här skolan ska stå för om man ska jobba efter.. och ge lärarna tid att jobbas 

samman, bygga upp en gemensam plattform, och gemensamma synsätt på 

kunskap och på vad kursen innehåller… och man behöver inte vara överens, 

men man måste jobba på samma sätt, man kan gå hem sen och tycka att det 

här är ju idiotiskt sätt att jobba på men du måste ändå göra det för elevernas 

skull… 

4.4.2.3   Ett större elevinflytande – en ökad motivation 

En av verktygsmakarna efterfrågar ett utökat elevinflytande, att tillsammans med 

eleverna utifrån kriterierna komma fram till vad som därför ska göras och på vilket sätt, 

för att på så sätt öka elevernas motivation till sitt eget lärande. 

L4: ...jag var inne på att jag skulle vilja ha mer när man tittar på mål och 

kriterier, alltså i början, starten av en kurs, att man på något sätt skulle vilja 

ha mer elevinflytande, att få med eleverna mer engagerade där då, vad är det 

vi ska göra.. 

P: alltså få dom mera in... hur menar du då? få dom att förstå redan från 

början vad kriterierna betyder eller vad då? 

L4: ja, eller att förstå hur vi ska jobba för att nå målen i kursen, alltså vad, 

hur vill dom jobba. för alltså...återigen hitta motivationen hos eleverna. det är 

det som är drivkraften, har dom inte det då går det inte göra nånting. 

4.4.3  Informatörernas åtgärder 

4.4.3.1   Utökad undervisningstid i kurserna 

Bland informatörerna fanns uppfattningen att undervisningstiden borde utökas, så att det 

går att hinna med att bearbeta kriterierna tillsammans med eleverna så att de förstår 

dom, samt att mera ofta återkoppla till kriterierna. 

L10: ...möjligtvis att man skulle ha tid att återkoppla till den oftare eller nåt 
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sånt där eller vana eller nåt sånt där, nej tiden , det är för lite tid känns det 

som i alla ämnen, i alla dom kurser som jag har, dels att hinna få ut dom och 

hinna med, ja…så att nej, man hinner inte gå igenom dom tillräckligt mycket, 

det borde man, kanske skulle kunna vara bättre för dom att göra, det kan jag 

tänka mig... 

4.4.3.2   Förändrade timplaner – sänkta krav  

En av informatörerna efterfrågade en förändring av kraven på eleverna och därmed 

kursplanerna, så att alla elever inte måste läsa de kurser som behövs för 

högskolebehörighet, t.ex. b-kursen i svenska, eftersom det skulle innebära att de elever 

som då väljer att läsa dessa kurser skulle bli mera motiverade, vilket i sin tur skulle 

underlätta kommunikationen av kriterierna. 

L8: ...jag tycker... att dom skulle bara läsa svenska A ...sen tycker jag att dom 

i trean skulle ha någon form utav påbyggnadsval... och där då kunde man 

välja att läsa både svenska B och matte B och engelska B---då väljer ju dom 

som är motiverade och vill ha högskolekompetensen, och det är klart att dom 

blir mer motiverade och med dom går det lättare att snacka mål och kriterier, 

men det är ju för att dom har mer motivation ju i sådana fall. 

4.4.4  Sammanfattning av önskvärda åtgärder 
Resultatet visar att åtgärderna går att sammanfatta i följande teman: Styrningen av 

skolan, läraruppdraget och pedagogiken. Två lärare var nöjda med sina arbetssätt, att 

arbeta med besiktningsprotokoll respektive att ange poänggränser och kombinera dessa 

poänggränser med tydliga typexempel inför proven. Både verktygsmakare och 

informatörer ser ett behov av en tydligare styrning av skolan via tydligare riktlinjer från 

Skolverket. Här efterfrågas konkretare betygskriterier och ett ökat stöd från Skolverkets 

sida. Dock finns det lärare som menar att man inte kan kräva att Skolverket ändrar sina 

kriterier, istället borde Skolverket utöka undervisningstiden så att det finns tid att 

bearbeta kriterierna tillsammans med eleverna så att de förstår dem och dessutom 

förändra sättet att arbeta med kriterierna och istället återkoppla till dem oftare. 

En av informatörerna efterfrågade en förändring av kraven på eleverna och därmed 

kursplanerna, så att alla elever inte måste läsa de kurser som behövs för 

högskolebehörighet, t.ex. b-kursen i svenska, eftersom det skulle innebära att de elever 

som då väljer att läsa dessa kurser skulle bli mera motiverade, vilket i sin tur skulle 

underlätta kommunikationen av kriterierna. En av verktygsmakarna efterfrågade en 
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tydligare styrning på den lokala skolan, att skolledningen går in och styr upp 

verksamheten så att alla jobbar efter samma synsätt. Skolledningen har ett ansvar för att 

öka samarbetet kollegor emellan, där syftet skulle vara att uppnå en samsyn när det 

gäller synen på kunskap och betyg. Ett par av verktygsmakarna föreslog ett förändrat 

läraruppdrag, istället för att både undervisa och betygsätta, så borde läraren endast 

undervisa och hjälpa eleverna att utveckla de kunskaper som tas upp i kriterierna! Helst 

skulle man slopa betygen helt och införa inträdesprov på högre utbildningar, dels därför 

att intagningsprov skulle vara ett bättre mått än betygen på att individen klarar 

utbildningen eftersom lärarnas betygsättning inte är likvärdig, dels därför att detta skulle 

avlasta läraren en rollkonflikt som tycks vara jobbig att bära. När det gäller 

pedagogiken, så efterfrågar en av verktygsmakarna ett utökat elevinflytande, att 

tillsammans med eleverna utifrån kriterierna komma fram till vad som därför ska göras 

och på vilket sätt, för att på så sätt öka elevernas motivation. 

4.5  Lärarnas språkbruk 
Hur talar lärare om detta att kommunicera mål och kriterier till eleverna? Kan man säga 

att lärarna här har tillgång till ett yrkesspråk i Colnerud och Granströms (2002) mening? 

Ett sätt att granska de utgångspunkter lärarna har för kommunikationen är att analysera 

hur de preciserar metoden, i vilken utsträckning de definierar syftet med 

kommunikationen och om och på vilket sätt de resonerar kring eventuella problem.  

Jag har valt att använda mig av Colnerud och Granströms modell för yrkesspråklig 

användning för att analysera lärarnas sätt att tala om detta att kommunicera mål och 

kriterier till eleverna, om metoder, motiv, problem och lösningar (Colnerud & 

Granström, 2002, s. 41ff). Nu kan ju invändas att ”som man ropar i skogen får man 

svar”, om jag frågar efter metoder så får jag kanske inte nödvändigtvis ett svar som 

innehåller förklaringar till varför man har en viss metod. Mot detta kan hävdas att de 

som reflekterat över vad de gör tenderar att även motivera varför de gör som de gör. Jag 

har antagit att de som reflekterat över detta med att kommunicera mål och kriterier till 

eleverna och funnit en metod som de anser fungerar någorlunda tenderar att förklara sig 

mera ingående än de som inte har gjort detta.  

Resultatet visar att lärarna ofta använder sig av ett vardagsnära språk utan teoretiska 

begrepp, men att de använder detta språk för att reflektera över sin praktik i någon 

mening. I den meningen kan man säga att lärarnas tal har en metaspråklig karaktär. 
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Men i detta material finns det knappt några formuleringar som renodlat kan hänföras till 

någon av de tre kategorierna, formuleringarna är varken renodlat metaspråkliga eller 

renodlat vardagsspråkliga. Modellen ger istället möjligheter att urskilja huvuddragen i 

lärarnas språkanvändning på området. 

Antingen avspeglar lärarnas sätt att uttrycka sig att läraryrket är mera aktivitetsinriktat 

än målinriktat, att målen egentligen inte spelar så stor roll i verksamheten, eller så 

avspeglas att lärarna saknar ett metaspråk med vars hjälp de på ett mera distanserat och 

teoribaserat sätt kan reflektera kring frågan om mål och kriterier. Samtidigt visar 

resultatet, vilket kan ses som självklarheter, att intervjuarens samspel med informanten 

hjälper till att precisera innebörderna av sådant som läraren inledningsvis uttryckt i 

mera vaga formuleringar. Samspelet skapar på så sätt en mera precis ”mening”, något 

som kan tolkas som målet med Skolverkets intentioner. Liknande samspel kollegor 

emellan skulle kunna tänkas utveckla det gemensamma yrkesspråket ytterligare. Nedan 

ges några exempel på hur lärarna formulerade sig. 

4.5.1  Formuleringar med metaspråklig karaktär 
Nedan återges ett exempel på ett språkbruk med metaspråklig karaktär.  

P: Jo, nu skulle jag vilja att du berättar hur du gör när du kommunicerar mål 

och kriterier till eleverna, du får gärna utgå från ett exempel sådär konkret. 

L5:  --- Sen en dag hade vi ett prov i svenska för ett par år sedan, och för att, 

satt jag  alla betyg, och för att förklara dom så gav jag efteråt ett exempel på 

hur ett mvg skulle sett ut, och så sa en elev,”varför fick inte vi det här 

exemplet före provet?” och då tänkte jag ”ja, varför inte!” och sen började en 

stor process som jag startade med en kollega på skolan, men det gick snabbt 

över till att handla mest om svenskämnet då, man får börja ämne för ämne 

och poängen är att eleverna faktiskt sätter betygen själva, det är målet. Det är 

inte jag som lärare som sätter betygen utan dom sätter genom sina kunskaper 

och förstå, att få dom att förstå det och lämna makten över till dom i princip 

är målet.  

Så inför varje kurs, de flesta lärare gör ju det vilket jag också gjorde i början, 

man kopierar betygskriterier och mål från skolverket och delar ut dom som 

ett alibi i september och sen i maj, när man sätter betyg sen, så kan man lätt 

peka på, du har inte tillräckligt hög stilistisk säkerhet i din uppsatsskrivning 

så därför kan du inte få mvg, det är det som jag gjorde förut.  Men nu gör jag 

så istället att vi delar betygskriterier men sen också sitter och diskuterar 
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igenom mål, betygskriterier i början så att eleverna förstår, förstår orden, bara 

en sån sak, för dom är väl luddigt skrivna, och därefter så för varje t.ex. 

skrivning, eller prov eller övning som man gör i svenska A t.ex., kopplar man 

det till betygskriterierna och till målen, vad är det som ska testas nu, så att 

eleverna vet det innan, och sen vad är det som betygssätts och hur kommer 

det att betygsättas. 

 Sen om det drar ihop sig till uppsatsskrivning t.ex. så får ju dom, om vi ska 

göra argumenterande text t.ex., så får dom först se vilka betygskriterier, eller 

vilka mål testar den här övningen då, och sen efter hur skulle övningen 

betygsättas, vilka betygskriterier kan man se i den här övningen. Och sen får 

dom, har vi samlat på skolan en uppgiftsbank kan man säga med autentiska 

elevexempel och då får eleverna själva dom här anonyma elevexemplen och 

får titta på betygskriterier och själva betygsätta dom, som övning inför 

uppsatsen, och då helst får dom då en bra uppsats, eller en ig-uppsats och en 

mvg uppsats t.ex. för att kunna se skillnaderna, för annars är det väldigt svårt 

för dom.  

Och sen skriver vi uppsatsen och jag rättar den och sen, men betygsätter inte 

så att dom ser, sen får dom tillbaks sin rättade uppsats och får titta på kriterier 

och får pröva att själv betygsätta sin uppsats. Och i princip samtliga fall, om 

dom har gått igenom den här processen, så är vi helt överens då, för att 

betygskriterierna är där och är tydliga, och det viktigaste innan övningen, 

arbeta fram dom och sen är det jätteviktigt att det är likvärdigt också över 

hela skolan, så även om man läser barn och fritid i Svenska A så på XX, det 

gör detsamma om man går där eller naturprogrammet, är det svenska a så är 

kriterierna detsamma.  

Så svensklärarna här brukar träffas, gjorde vi senast förra veckan, och dela ut 

en uppsats och rätta dom efter betygskriterierna och sen prata igenom 

tillsammans, så att vi själva också är överens om hur, vad det ska vara för 

betyg, bland lärarna. För det farliga är ju inte att man har betygskriterier som 

lärarna inte är överens med varandra om vad dom betyder, det farliga är när 

alla lärare tror att dom är överens, men i själva verket inte är det, och så blir 

det ojämn betygsättning sen.  

Detta exempel har en metaspråklig karaktär eftersom läraren visar prov på ett mera 

reflekterande språkbruk även om det sker utan några explicita teorier eller abstrakta 

begrepp. Läraren förklarar bakgrunden till utvecklingen av metoden och sättet att se på 

betyg överhuvudtaget. När det gäller betygskriteriernas formulering så säger läraren att 

de är ”luddigt” skrivna. Vari denna luddighet ligger och vad den kan bero på framgår 
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inte. Läraren beskriver relativt detaljerat metoden och hur metoden leder fram till målet, 

samtidigt som syftet klart framgår, dvs. att poängen är att eleverna ska sätta betygen 

själva och att målet är att få dom att förstå detta och lämna över makten till dom själva. 

I ett annat exempel bad jag en lärare berätta om de problem som läraren ser med att 

kommunicera mål och kriterier till eleverna. Inte heller här tar läraren upp några 

abstrakta begrepp eller teorier, men dock visas på orsakssamband och tänkbara faktorer; 

ambitiösa strebrar och betygens koppling till människovärde och framtida möjligheter 

etc. leder fram till att betygen får ett bytesvärde för dessa elever vilket därmed värderas 

högre än själva kunskaperna.   

4.5.2  Formuleringar med vardagsspråklig karaktär 

Nedan återges ett exempel på ett språkbruk med vardagsspråklig karaktär. 

P: ok. Nu skulle jag vilja att du berättar hur du gör när du kommunicerar mål 

och kriterier till eleverna! 

L6: jaha, bara så! Jag brukar ju börja i början av varje kurs, delar jag ut 

betygskriterier, delar jag ut målen och så går jag igenom dom, jag lägger upp 

dom på overhead, jag går igenom, pratar om dom, men då är jag medveten 

om naturligtvis att, om vi tittar på detaljerna så det är väldigt svårt för dom att 

veta precis vad saker och ting står för, och det berättar jag för dom 

naturligtvis att det här vet ni kanske inte vad det är, men man kan ju prata lite 

allmänt om det och berätta lite sådär. Och sen så gör jag väl så att, tar upp det 

lite då och då sådär, vissa moment så går jag tillbaks och så tar jag fram dom, 

då brukar jag mest prata om dom, då brukar jag inte ta fram och visa så här 

va. Och varje elev får ju ett papper med dom här….och vi har ju inga 

speciella för skolan betygskriterier då utan vi kör med dom allmänna 

betygskriterierna, det är ju lite, det är ju inte så där jättebra, vi har ju hållit på 

och jobbat med, men vi har aldrig riktigt kommit fram till nåt riktigt bra sådär 

som vi har kunnat komma överens om, vi har arbetat i omgångar som sagt 

var men, så det är väl i stort sett så jag gör faktiskt- 

Här visar läraren prov på formuleringar med vardagsspråklig karaktär, i den meningen 

att läraren återger konkreta tillvägagångssätt på ett omedelbart sätt utan några uttalade 

syften. Samtidigt reflekterar läraren dock över att eleverna inte riktigt förstår kriterierna 

men förklarar inte varför de inte kommit fram till några lokala kriterier som de kunnat 

enas om. Jag bad ytterligare en lärare att berätta om de problem som läraren ser med att 

kommunicera mål och kriterier till eleverna. Här talar läraren om problemet med hur 
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man som lärare ska göra för att eleverna ska förstå innebörden i målen och kriterierna. 

Läraren uttrycker uppfattningen att målen och kriterierna är formulerade med ett 

”fikonspråk”, dvs. ett svårbegripligt expertspråk, men använder inga explicita teorier för 

att tala om denna problematik. Det orsakssamband som uttrycks är att eleverna har svårt 

att förstå fikonspråket och att läraren då måste finna metoder för att konkretisera dessa. 

4.5.3  Samspel skapar mening 
Lärare L5 vars sätt att tala om metoden visade på metaspråklig karaktär, ger senare i 

intervjun exempel på en lyckad kommunikation av målen och kriterierna och sätter den 

i kontrast till ett misslyckat exempel, nämligen Historia C och försöker då förklara vad 

detta misslyckande bestod i: 

P: ja, jag förstår…det här med, om du kan ge exempel på när du verkligen 

har lyckats med den där kommunikationen? 

L5: jag det jag har lyckats bäst i definitivt i dom här i svenska A, på dom 

här…hade tror jag argumenterande text nu i julas, hade en kandidat med mig 

också, och det var rätt…precis rätt dag om jag sen kan…eller vfu student som 

det heter nu, jag hade med mig en sån och vi satt där inne och varenda elev 

kom in betygsatte sin skrivning exakt likadant  som jag. Och. I gengäld kan 

man se när man har misslyckats så är det just i historia C, som är en mycket 

svårare kurs, där mvg kriterierna är så otroligt löst hållna. Och det går bara en 

kurs här på skolan, så jag är ensam lärare i den också. Och så har vi gjort lite 

udda, för att jag har jobbat tillsammans med universitetet, så dom går på 

universitetet och läser en autentisk kurs där, i källkritik, men det är svårt att 

applicera den sen rakt av. Och det märker man på deras utvärdering och dom 

tycker jättemycket om kursen och allt möjligt men dom är mycket mera 

osäker på vad som gäller i historia C och då får man gå tillbaka till det 

relativa, för att få dom att förstå. Dom gör en uppgift och en kille undrar 

varför fick han vg och inte mvg, och det enda jag kunde göra var att visa ett 

mvg arbete, och då fick han ha med sig sitt vg arbete och den här killens mvg 

arbete och jag sa det att läst dom här två, hittar du samma saker i din text som 

finns hos den här killen, så kom tillbaka och prata med mig om det. Om det 

är samma så ändrar jag gärna till mvg om du kan visa på det. Och det 

försöker jag säga till dom att jag diskuterar gärna betygen, kan dom hitta 

kriterierna i sin text och övertyga mig om att dom ska vara där så är det 

självklart att dom ska ha det högre betyget! Han fick dom här båda och kom 

inte tillbaka sen förhoppningsvis för att han ansåg att han inte skulle ha mvg 

då, och inte för nåt annat skäl att han var  sur eller arg..men risken med det är 
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att man är tillbaka i nåt slags relativt, den här var bättre än dig och därför är 

det mvg… 

P: Varför tror du att det var problematiskt i historia ämnet? 

L5: i  historia är det därför att vi har inte hittat bra elevexempel och inte 

tydliga kriterier och en del kurser är lättare, andra är svårare. 

P: argumentationen, när du lyckades med den, varför tror du det? 

L5: för att det var så tydligt, tydlighet är det bästa… 

P: tydliga kriterier eller? 

L5: tydliga kriterier, ett tydligt mål och det var väldigt konkret, och det går 

lätt att peka på här finns det referatmarkering, jättebra! Det är svårare att se 

om man har ”en historisk medvetenhet” och vad det innebär. Och ett referat 

kan man ju aldrig fuska på på nåt sätt, jag menar det är jättelätt att ta 

elevexempel för det är ju bara att ta en annan artikel sen när dom ska referera, 

för det är en färdighet som dom lär upp…i historia är det lite svårare med 

exemplena… 

Läraren uttrycker att kriterierna är ”luddiga” eller ”löst hållna” och visar konkret på hur 

problemet kan hanteras. Till en början förklaras inte problemet mera ingående, läraren 

upprepar bara att kriterierna inte är tydliga och att en del kurser är lättare, och andra 

svårare. Sedan, på en direkt uppmaning att förklara varför något lyckats, så kommer 

förklaringen till varför det är svårare i Historia! Det är svårare att både se och visa 

exempel på om någon har en historisk medvetenhet, i jämförelse med detta att göra en 

referatmarkering på rätt sätt. Exemplet visar att intervjuarens samspel med informanten 

skapar ”mening”, dvs. läraren utvecklar sina reflektioner i meta-språklig riktning genom 

intervjun och preciserar det som till en början formulerades i betydligt vagare termer. 

Detta kanske kan ses som ett exempel på vad vi har att vinna på att lärare börjar samtala 

med varandra om vardagspraktiken! 

4.5.4  Sammanfattning av lärarnas språkbruk 
Generellt sett tyder resultatet på att lärarna saknar ett yrkesspråk för att diskutera 

innebörden av målen och betygskriterierna. Målen och betygskriterierna beskrivs som 

luddiga, löst hållna, vaga, grekiska, svåra, diffusa, katastrof, glidande, svåra att 

kommunicera, att det handlar om kvalitetsskillnader, yviga etc. Dock kan lärarna 
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använda sig av formuleringar av metaspråklig karaktär när det gäller att diskutera 

metoderna och problemen. Resultaten visar även att samtal lärare emellan kan utformas 

på ett sådant sätt att det leder till klargöranden och preciseringar, vilket i sin tur kan 

bidra till att utveckla yrkesspråket på området. 

4.6  Konklusion 
Avslutningsvis vill jag lyfta fram det som jag själv finner mest intressant i studien och 

som jag anser vara ett bidrag till forskningen inom problemområdet. Dessa resultat 

kommer att behandlas mera ingående i det diskussionsavsnitt som följer.  

Syftet med detta arbete var att studera hur lärare, utifrån deras egna utsagor, reflekterar 

över och praktiskt hanterar uppdraget att kommunicera mål och betygskriterier till 

eleverna, samt att studera vilket språkbruk lärarna använder när det talar om detta. 

I studien frågar jag efter på vilka sätt lärarna kommunicerar mål och kriterier till 

eleverna och varför, vilka möjligheter och problem de ser, hur de skulle vilja göra samt 

vilket språkbruk de använder sig av när de talar om detta. 

För det första så bidrar studien med ett lärarperspektiv kring kommunikationen av mål 

och kriterier till eleverna och jag anser att denna studie har bidragit med att fördjupa 

kunskaperna kring hur kommunikationen, enligt lärarna, kan variera samt vilka problem 

och möjligheter som lärarna förknippar med denna kommunikation.  

Resultatet visar att lärarna anser att både den förmåga som ska bedömas och dess 

progression i stor utsträckning praktiskt går att gestalta på olika sätt, via tal, text och 

olika former av modeller. Dock menar lärarna att denna möjlighet varierade, eftersom 

de ibland upplevde problem när det gällde att själva förstå innebörden av kriterierna i 

vissa ämnen, vilket försvårade möjligheterna att kommunicera den konkreta innebörden 

av vissa kunskapsformer och kunskapskvalitéer till eleverna.  

En annan intressant aspekt gäller de motsägelsefulla resultaten när det gäller lärarnas 

upplevelse av effekterna av att kommunicera innebörden av kraven till eleverna. 

Beträffande lärarnas språkbruk så tyder resultatet att lärarna saknar ett yrkesspråk för att 

diskutera innebörden av målen och betygskriterierna. De kan alltså inte förhålla sig 

teoretiskt till innebörden av målen och betygskriterierna på ett sådant sätt som gör att de 

kan sägas dela en gemensam tolkningsbas. Det blir då intressant att diskutera 
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möjligheterna till att utveckla en teoretisk förståelse och därmed ett yrkesspråk på 

området i fråga. 
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5  Diskussion 
Diskussionen inleds med en reflektion kring vad resultaten visar beträffande 

möjligheterna utveckla olika förmågor hos eleverna. Därefter kommer jag att ta upp de 

problem som lärarna upplevde när det gäller att själva förstå innebörden av kriterierna i 

vissa ämnen och kunna kommunicera den konkreta innebörden av vissa kunskapsformer 

och kunskapskvalitéer till eleverna. Jag har även valt att diskutera de motsägelsefulla 

resultaten när det gäller lärarnas upplevelse av effekterna av att kommunicera 

innebörden av kraven till eleverna. 

Jag kommer också att ta upp och diskutera möjligheterna till att utveckla en teoretisk 

förståelse och därmed ett yrkesspråk för att diskutera innebörden av målen och 

kriterierna. Därefter kommer jag att diskutera något som tidigare forskare lyft fram, 

nämligen lärarnas uppfattningar om problemen med likvärdigheten och rättssäkerheten. 

Problemet är så pass allvarligt att det förtjänar att lyftas fram ännu en gång. 

Avslutningsvis kommer jag att ta upp en diskussion kring studiens metoder. 

5.1  Att utveckla förmågor 
Varför ska vi kommunicera mål och kriterier till eleverna och går det att göra så att 

eleverna förstår dem? Man kan ju likt Carlgren (2002) fråga sig om eleverna verkligen 

kan veta vad det är de ska kunna innan de kan det, eller om de verkligen kan förstå vad 

de ska förstå innan de förstått detta!  

Trots allt menar alla lärare att de på olika sätt fokuserar på vad Carlgren och Marton 

(2004) kallar undervisningens objekt, dvs. att hos eleverna utveckla de förmågor som 

anges i målen och betygskriterierna. Det som skiljer informatörerna och översättaren 

från verktygsmakarna är just att de senare tror sig kunna kommunicera innebörden av 

målen och kriterierna på ett sådant sätt att innebörden blir tillgänglig för eleven och 

möjlig för eleven att själv använda sig av i bedömningen av sina egna 

arbeten/prestationer. Men resultatet visar även att verktygsmakarna ser begränsade 

möjligheter att göra detta när det gäller vissa ämnen och vissa kunskapsformer. 

Skillnaden mellan informatörerna och översättaren består som jag ser det i att 

översättaren menar sig kunna tolka och gestalta innebörden av kriterierna till eleverna 

utan att ge dem kriterierna i text, medan informatörerna visserligen menar att eleverna 

får en bättre förståelse för kraven, samtidigt som de efterlyser ett mindre abstrakt och 
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vagt språkbruk, så att de som lärare själva får lättare att förstå dem. Det är även bland 

informatörerna som kritiken kommer mot alltför högt ställda krav från skolverket.  

Verktygsmakarnas metoder och strategier kan ses som exempel på vad Korp (2004) 

kallar ”det nya provparadigmet”, eftersom de i stor utsträckning anser sig kommunicera 

innebörden av kriterierna i ett bedömningssammanhang där de arbetar med 

bedömningen som ett hjälpmedel för att lära eleverna att lära, dvs. via en formativ 

bedömning. Det som förenar verktygsmakarna är att de menar sig ge eleverna redskap 

med vars hjälp de både kan bedöma och förbättra sina egna prestationer.  

Resultatet visar att lärarna anser att både den förmåga som ska bedömas och dess 

progression i stor utsträckning praktiskt går att gestalta på olika sätt, via tal, text och 

olika former av modeller. Lärarna tycks alltså bekräfta vad forskare som Black (1998), 

Yorke (2003) m.fl. kommit fram till. Intressant nog använder sig endast två av lärarna 

bland verktygsmakarna sig av metoden att låta eleverna själva bearbeta målen och 

betygskriterierna språkligt, för att på så sätt tillgodogöra sig innebörden. De verkar i 

första hand lita till att på olika sätt mera konkret visa vad begreppen står för.  

I jämförelse med Ferraras (1995) undersökning så tycks verktygsmakarna, enligt deras 

egna beskrivningar, använda samma typ av metoder som de amerikanska lärarna, med 

undantaget att de i större utsträckning tycktes hjälpa eleverna att förstå kriterierna 

genom att återknyta till dessa vid återkopplingen på elevernas prestationer. Eleverna ges 

även, enligt lärarna, i enlighet med Wolf och Reardons (1996) idéer, möjlighet till att 

reflektera över sina prestationer, omarbeta och på så sätt visa på sina kunskaper och 

förmågor vid mer än ett tillfälle, för att ha en chans att visa på sin utveckling. Detta sätt 

att arbeta innebär alltså att man som lärare hjälper eleverna att utveckla de förmågor 

som uttrycks i målen och betygskriterierna, istället för att vid några få testtillfällen mäta 

dessa. 

Karakteristiskt för detta sätt att arbeta är just att målen och kraven, enligt lärarna, 

kommuniceras kontinuerligt i lärandeprocessen, istället för att komma in endast början 

och vid slutexaminationen. Resultat visar även att detta sätt att arbeta, enligt lärarna, 

inte är problemfritt. Elevernas erfarenheter av andra bedömningskulturer innebär att de 

behöver omsocialiseras till detta nya, vilket tar tid och ibland alltför lång tid. Det har 

alltså, enligt lärarna, betydelse hur de har jobbat i grundskolan, och den splittrade bilden 
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bekräftas av Selghed (2004) som visat på den stora variationen i lärarnas 

förhållningssätt till betygssystemet. 

5.2  Styrdokumenten  
Gemensamt för alla lärare var uppfattningen att kriteriernas egenskaper skapade 

problem. Av resultatet att döma så tycks t.ex. verktygsmakarnas formativa metoder, 

enligt lärarna, fungera bättre i färdighetsämnen, som t.ex. i svenska eller yrkesämnen 

som lär ut hantverk. Lärarna konstaterar att betygskriterierna är lättare att konkretisera i 

vissa ämnen eller när det gäller vissa kunskapsformer. Det är lättare att kommunicera 

innebörden av färdigheten att göra ett refererat än att påvisa vad som utmärker en 

historisk medvetenhet. Arbetet med att kommunicera innebörden av målen och 

kriterierna går bra i t.ex. Svenska, men är betydligt svårare i Historia. Målen när det 

gäller projektarbetet liknas av en lärare som ren katastrof. 

Hur kan man då förstå detta? Kanske beror det på att vissa kunskapsformer ligger 

närmare både vad lärare och elever traditionellt sett har betraktat som viktig kunskap, 

kunskap som vanligtvis varit föremål för bedömning. Detta innebär då att lärarna har 

lättare för att förstå och hantera de ämnesmässiga kunskapskvalitéer som ligger närmare 

det som traditionellt sett varit föremål för bedömning, och svårare att hantera de ”nya” 

kunskapskvalitéer som infördes med det nya betygssystemet. Lärarna är som Carlgren 

(2002) uttrycker det, inte vana att tala om ämnesinnehållet och de kunskapskvalitéer 

man utvecklar inom ämnet i de termer som Skolverket använder sig av. 

Lärarnas uppfattning om vad som är viktig kunskap och vad som utmärker dess 

progression kan i sin tur ses som en produkt av deras egen ämnesutbildning. En 

utbildning som, i enlighet med vad Carlgren och Marton (2004) m.fl. hävdat, inte ger 

dem något språk som fångar upp eller klargör de förmågor och kunskapsdimensioner 

som Skolverket beskriver. Å andra sidan hävdar Carlgren (2002) själv att det inte ”hela 

vägen ut” går att formulera vad det innebär att kunna något, samtidigt som hon menar 

att lärare trots detta på basis av sin profession faktiskt kan avgöra vad en elev egentligen 

kan. Vissa av lärarna uttryckte liknande uppfattningar. 

Ett annat sätt att förstå tolkningssvårigheterna är att Skolverket helt enkelt gjort ett 

dåligt jobb när det gäller utformningen av styrdokumenten. Dels kanske det beror på att, 

som Lundahl (2004) anser, Skolverket i stort sett har misslyckats med att kommunicera 
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den bakomliggande kunskapsteoretiska grunden, att kunskap är sociala konstruktioner. 

Lärare som inte tagit till sig något annat än programmålen och kursplanerna får ingen 

hjälp med att uppfatta den underliggande ”kodifierade” kunskapsteoretiska 

utgångspunkten och den betydelse den har för hur innebörden av målen och kriterierna 

bör förstås. Dels kanske det beror på att , som Kroksmark (2002) anser, Skolverket 

utformat dem på ett sådant sätt att de inte går att förstå p.g.a. logiska inkoncistenser, 

mångtydigt språk etc. 

Resultatet visar att lärare som arbetar formativt i vissa ämnen, inte kan göra det i andra 

ämnen och känner en frustration över att så är fallet. Dessa lärare tycks både se 

betygssystemet som ett professionellt verktyg och som ett ofullständigt och 

arbetskrävande verktyg på en och samma gång, för att använda sig av Selgheds(2004) 

terminologi. Det intressanta här gäller då vari problemet ligger, om det t.ex. handlar om 

de olika kunskapsformernas egenskaper i sig. 

5.3  Att hjälpa eller stjälpa 
Resultaten är motsägelsefulla när det gäller lärarnas upplevelse av effekterna av att 

kommunicera innebörden av kraven till eleverna. Å ena sidan anser verktygsmakarna att 

motivationen ökar och att både betygsstressen och konflikterna kring betygsättningen 

minskar.  Å andra sidan ser lärarna ett problem i avvägningen mellan att informera om 

kraven och stötta elevernas självförtroende. Resultatet visade att vissa av 

verktygsmakarna försökte att jobba med inlärningsmål istället för prestationsmål, för att 

eleverna inte skulle fokusera alltför mycket på betygen. 

Lärarna konstaterar att det inte är säkert att eleverna gör sitt bästa bara för att de känner 

till kraven, ibland kan resultatet bli det motsatta. Så för att inte ”svagare” elever ska ge 

upp så mörkar man med kraven för att bygga upp elevens självförtroende för ämnet 

eller uppgiften. Andra lärare betonar att kraven kan fungera motiverande, som en piska, 

för slöa elever. Åter andra ser betygshetsen som ett problem, som några menar går att 

lösa med tydligare krav, medan andra ser lösningen i en förändrad lärarroll där läraren 

inte sätter betygen utan endast jobbar med att hjälpa eleverna med att utveckla 

förmågorna. 

Det finns alltså en rad olika ”fall” där kommunikationen av målen och kriterierna, enligt 

lärarna, ger olika effekter beroende på elevernas attityder. Detta kan nu relateras till vad 
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de teoretiska resonemang som förts av bl.a. Black (1999) och Covington (1992), vars 

kategorier möjligen kan vara till hjälp för att förstå den komplexa situation som lärarna 

befinner sig i när de ska kommunicera mål och kravnivåer till en grupp elever. 

Problemet med avvägningen att informera om kraven och stötta eleven självförtroende 

kan tolkas som att det gäller två saker.  För det första så har det alltså betydelse på vilket 

sätt man formulerar kraven, om de uttrycks i form av inlärningsmål eller i form av krav 

som dessutom kan leda till normativa jämförelser, s.k. prestationsmål (Black(1999); 

Covington (1992). Om informationen uttrycks i form av betygskriterier, så finns det en 

tendens att eleverna sätter upp dem som prestationsmål istället för inlärningsmål. De 

inriktar sig då i första hand på att prestera något inför lärare eller andra. 

För det andra så har elevens egen inställning betydelse. För de elever som tillhör 

kategorin ”failure-accepting” eller ”overstrivers” relateras självkänslan i stor 

utsträckning till vad de presterar.  För dessa elever kan kommunicerade krav innebära 

att de intar en defensiv strategi som leder till att de ger upp, eller att de blir överdrivet 

ambitiösa och får problem pga. oron för att deras prestationer, trots alla insatser, inte 

räcker till. För andra kan informationen, t.ex. elever som kan sägas tillhöra kategorin 

sucess-oriented, om den ges i formen av inlärningsmål, ses som en intressant utmaning! 

Slutsatsen är att elever reagerar olika på den information som ges, och det är upp till 

läraren att försöka anpassa kommunikationen och arbetssättet efter eleven. Lärarna bör 

fokusera på förmågan i sig, inte betyget, om man vill styra in elever på att fokusera just 

på inlärningen av förmågan och inte på betyget i första hand. Problemets komplexitet 

visar sig då när läraren ställs inför en grupp med 20–30 elever, där alla har sina 

individuella motivationsprofiler. Det säger sig självt att det blir problem att kunna 

genomföra detta i praktiken. 

Covingtons (1992) modell hanterar dock inte problemet med betygen som handelsvara, 

och den betygshets som beror av betygens bytesvärde. Kanske är lösningen att, som en 

av lärarna föreslog, införa validering eller inträdesprov till högre utbildning samt 

förändra lärarrollen så att lärarna kan fokusera på att utveckla förmågor utan att behöva 

sätta betyg på elevernas prestationer. 

5.4  Yrkesspråket och inflytandet 
Skolverket hävdar att innebörden av målen och kriterierna ska formuleras av en 
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professionell lärarkår, dvs. lärarkollektivet (Skolverket, 2001, s. 28). Granström hävdar 

att det som kännetecknar en professionell yrkesgrupp är att de har ett gemensamt och 

utvecklat yrkesspråk (Granström, 1999, s.2).  Resultatet visar att lärarna tycks sakna ett 

yrkesspråk, i Colnerud och Granströms mening, för att diskutera innebörden av målen 

och betygskriterierna. Lärarna kan dock sägas äga ett yrkesspråk med vars hjälp de kan 

kommunicera hur de gör, varför de gör som de gör och de problem som kan vara 

förknippade med kommunikationen. Carlgren och Marton frågar sig vad lärarna som 

professionell yrkeskår kommer att göra, om de kommer att medverka till att formulera 

innebörden av målen och kriterierna, eller om de bara kommer att underordna sig 

Skolverkets formuleringar. 

Resultatet tyder på att lärarna har olika attityd till hur man bör se på och hantera målen 

och kriterierna, vilket bekräftar Selgheds (2004) resultat. Det finns alltså, enligt lärarna, 

lärare som inte är särskilt intresserade av att förändra sitt arbetssätt. Andra efterlyser en 

starkare styrning av den enskilda skolan mot en större enhetlighet och ett förändrat 

förhållningssätt bland lärarna, så att de trots att de motsätter sig, eller ser brister i 

systemet, ska underordna sig det sätt som skolans ledning beslutat om, för elevernas 

skull. Ett sätt att styra är att avsätta resurser för att ge lärarna möjlighet att bearbeta 

målen och kriterierna, och om möjligt följa upp hur dessa hanteras i undervisningen.  

Flera forskare, bl.a. Colnerud och Granström (2002) och Wolf och Reardon (1996) 

poängterar vikten av att lärare får tid till att sätta sig ner och samtala med varandra kring 

ett område för att de ska kunna utveckla ett professionellt språk på området i fråga. Men 

resultaten tyder på att skolledningarna inte avsatt tillräckligt med tid och fortbildning på 

området mål och kriterier och att försöken till systematisk bearbetning i kollegiet ofta 

har runnit ut i sanden. Detta kan då tolkas som om att skolledningarna inte prioriterat 

frågan, samtidigt som lärarna själva inte tagit tillräckligt med initiativ för att möjliggöra 

detta. 

Resultatet visar att det är uppenbart att man genom att samtala kan precisera innebörden 

av det man från början uttryckt på ett mera vagt sätt. Jag är övertygad om att lärarna 

skulle ha god hjälp av fortbildning men även att samarbeta med eller att studera vad 

forskare säger, för att sätta ord på sådant som Granström m.fl. kallar tyst kunskap.  T.ex 

skulle de lärare som sänker kraven för att inte elever ska ge upp, kunna begagna sig av 

Covingtons  begrepp för att på ett mera distanserat sätt klargöra för sig själva och andra 
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varför de gör som de gör och med hjälp av dessa begrepp skapa strategier för att lösa 

problemen. Wolf och Reardon (1996) har visat att lärare via nätverkssamarbeten kan 

utveckla ett gemensamt språk för innebörden av kraven. Författarna visar även på 

modeller som utvecklats av lärarorganisationer i USA, som har hjälpt lärarna att förstå 

de olika dimensionerna av kunskaperna inom ämnet. T.ex. att matematik innebär mer än 

att bara räkna, att det handlar om att utveckla en känsla för siffror, förmågan att 

kommunicera matematisk förståelse etc. (Wolf & Reardon, 1996, s. 22). 

 Av resultatet att döma så finns inga sådana erfarenheter i materialet. Resultatet visar 

inte heller på att lärarna refererat till någon lärarorganisation som formulerat något som, 

likt Wolf och Reardons exempel, hjälpt dem att definiera innebörden av ämnesspecifika 

förmågor. Det borde då även vara möjligt för lärarorganisationer i Sverige att göra detta, 

förutsatt att de tar initiativ på området.  

Jag har i ett annat sammanhang studerat hur pass vanligt det är att yrkesverksamma 

lärare i samhällskunskap och religionskunskap tar upp och bidrar med reflektioner kring 

mål och betygskriterier i sina egna ämnesföreningars tidskrifter och i de fackliga 

tidskrifterna (Marklund, 2006). Resultatet visade på att lärare, som inte forskar men som 

uttrycker och diskuterar sina praktikgrundade erfarenheter och teorier, i mycket liten 

omfattning deltar i det offentliga samtalet när det gäller frågan om mål och 

betygskriterier. Trots att representanter från dessa ämnesföreningar fungerat som 

remissinstanser när det gäller utformningen av kursplaner, mål och kriterier, så lyser 

diskussionen om dessa styrdokument med sin frånvaro i ämnesföreningarnas tidskrifter. 

Redaktionerna har uppmanat lärare att komma med inlägg och diskutera hur de brukar 

göra, vilka problem de ser etc., men att döma av innehållet i efterkommande nr så hörde 

inga eller mycket få lärare av sig. Detta kan då tolkas på olika sätt, att det inte är ett 

problem för lärarna, eller att de saknar mod eller ett språk med vars hjälp de kan delta i 

ett sådant samtal. 

Bryman menar att diskurser är konstruktionistiska, att diskurser innebär ett urval av 

flera tänkbara beskrivningar, olika versioner av verkligheten. Det som sägs kan ses som 

en lösning på ett problem och att det som sägs också är ett sätt att inte säga något annat 

(Bryman, 2002, s.348). Detta innebär då, enligt Bryman, att en total tystnad om ett tema, 

utgör en viktig komponent när det gäller förståelsen av diskursen som en lösning på ett 

problem. När det gäller tystnaden kring praxisnära erfarenheter kring tolkningen av 
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styrdokumenten, så kan det tolkas som lösningen på att lärare faktiskt inte följer 

styrdokumenten! Det kan tolkas som att lärare inte vill tala om detta, eller undviker att 

göra det, för då skulle detta bli synligt. 

Ett sätt att utveckla yrkesspråket, och därmed inflytandet över innebörden av målen och 

kriterierna, skulle möjligen kunna vara att arbeta utifrån Torrance och Pryors (2001) 

kollaborativa aktionsforskningsmodell, t.ex. att lärarna får kartlägga och beskriva sina 

samtal med varandra om hur målen och betygskriterierna ska tolkas, eller kartlägga och 

beskriva hur de hanterar bedömningsgrunder gentemot eleverna. Sedan får forskarna 

försöka formulera och presentera detta för lärarna med hjälp av begrepp och teorier som 

de både tror kan hjälpa lärarna att bättre förstå vad de talar om, hur och varför de talar 

om detta på det sätt som de gör samt hur detta kan förstås i relation till styrdokumentens 

innehåll. Lärarna skulle även de bidra till teoribildningen genom att lägga till eller dra 

ifrån sådant som de anser bidrar till eller fördunklar förståelsen. På så sätt skulle lärarna 

möjligen kunna tillägna sig ett språk, med vars hjälp de både kunde delta i och påverka 

diskursen. Detta sätt att arbeta tror jag är att föredra eftersom lärarna själva deltar i 

utvecklingen av begreppen, och i den meningen får ett större inflytande som 

professionell yrkesgrupp. 

5.5  Rättssäkerheten och likvärdigheten 
Informatörerna lyfter fram rättsäkerheten, vilket anknyter till Skolverkets intentioner 

om att eleverna ska behandlas likvärdigt på alla skolor runt om i landet. Resultatet tyder 

på att eleverna inte behandlas rättssäkert eftersom lärarna lyfter fram tolkningen av 

målen och kriterierna som ett problem.  Detta ger sammantaget bilden av skolan som en 

av de få myndigheter där det är tillåtet att tolka och tillämpa föreskrifter på olika sätt 

samtidigt som individen inte har någon som helst möjlighet att överklaga dessa 

myndighetsbeslut till förvaltningsdomstolarna. Är det bra så? Knappast. Ett steg på 

vägen är att arbeta mera formativt, eftersom den formativa bedömningen ger eleverna 

redskap med vars hjälp de kan utveckla sina förmågor och sina möjligheter att själv 

bedöma sina egna prestationer.  Detta förändrar då maktrelationen mellan lärare och 

elev eftersom bedömningsgrunderna redovisas och diskuteras öppet, vilket åtminstone 

borde leda till en större likvärdighet inom undervisningsgruppen och inom den lokala 

skolan. 

Resultatet tyder på att det finns en tendens att sätta godkänt på ig-mässigt utförda 



82 

prestationer för att ”svaga” elever inte ska tappa gnistan, vilket i sin tur leder till 

betygsinflation eftersom lärarna då inte tycker att det känns rätt att elever som kämpat 

och faktiskt klarat kraven ska få samma betyg. En lösning på detta problem vore kanske 

att istället arbeta med inlärningsmål istället för prestationsmål. Att läraren istället 

formulerar vilka förmågor/delförmågor som eleven ska försöka klara av att hantera utan 

att visa på några betygsgränser. Men detta förutsätter alltså att innebörden av målen och 

kriterierna är möjliga att förstå och möjliga att kommunicera. Resultatet tyder på att så 

inte är fallet i alla ämnen. 

5.6  Reflektion 
Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att lärarna använder sig av ett flertal 

strategier och metoder när det gäller kommunikationen av målen och kriterierna till 

eleverna. Resultatet tyder på att det, enligt lärarna, går att arbeta formativt med att 

utveckla förmågor med utgångspunkt i målen och kriterierna, men att lärarna upplever 

att de har vissa problem att förstå innebörden av målen och kriterierna som berör vissa 

kunskapsformer och ämnen. 

Lärarna uttrycker en frustration kring utformningen av målen och kriterierna, eftersom 

de ofta är svåra att både förstå och kommunicera.  Lärarna ser även frånvaron av tid för 

bearbetning och fortbildning på området som ett problem. Resultatet tyder även på att 

lärarna har ett yrkesspråk för att diskutera metoder och problem förknippade med 

kommunikationen av målen och kriterierna, men att de saknar ett yrkesspråk med vars 

hjälp de kan diskutera innebörden av målen och kriterierna. De ska alltså försöka 

kommunicera innebörden av något som de vare sig har fått tillräckligt med tid eller 

fortbildning för att kunna studera eller har något yrkesspråk för att uttrycka. 

Så den slutsats man då kan dra är att det kanske ligger något i både vad Carlgren 

(2002), Kroksmark (2002), Lundahl (2004) och Selghed (2004) säger, dels att lärarna 

inte är vana att tala om sina ämnen i dessa termer, att målen och betygskriterierna i vissa 

ämnen är utformade på att sådant sätt att de inte går att förstå, utom möjligen för dem 

som förstår den kunskapsteoretiska grunden, samt att det alltid kommer att finnas lärare 

som ser betygssystemet som en bruksanvisning som mer eller mindre inte följs eftersom 

de själva har en egen bild av vad som är viktig kunskap eller inte. Det finns inte heller 

något yttre tvång för lärare att engagera sig i frågan eftersom lärarna själva ändå är 

suveräna i sina egna tolkningar och tillämpningar av bedömningsgrunderna, eftersom ett 
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betyg inte går att överklaga. Allt detta kan möjligen ha bidragit till att skolan, som 

Colnerud och Granström (2004) ser det, är mera aktivitets- än målinriktad. 

Frågan kvarstår om lärarna som professionell yrkeskår i den nära framtiden kommer att 

ha något större inflytande över, eller ta något större initiativ till att påverka 

formuleringarna av målen och kriterierna. Problemet är ju bl.a. att vi har ett uppdrag 

som styrs av politiska beslut. Detta visade sig t.ex. i dagarna, när den nytillträdda 

regeringen meddelade att den gymnasiereform och införandet av nya mål och kriterier 

som den förra regeringen beslutat om nu inte ska genomföras, varvid lärarna fick lägga 

sina planer på hyllan och avvakta nästa reform. 

Om lärarna som professionell yrkeskår ska kunna få något inflytande på området, så 

måste de utveckla ett yrkesspråk som berör vad Carlgren och Marton (2004) ser som 

undervisningens objekt, dvs. innebörden av olika förmågor. Det handlar om att vara 

med och utforma de ord och begrepp som senare ska kunna användas i t.ex. mål och 

betygskriterier för att uttrycka förmågor av olika slag. Lärarna måste bli experter på att 

uttrycka vad det innebär att kunna en specifik sak, vad en kunskapsutveckling innebär 

och hur den kan gestaltas. Först då kan nationellt fastslagna mål och kriterier få ett 

genomslag som höjer rättssäkerheten och likvärdigheten. 

5.7  Metoddiskussion 
Jag har låtit syftet och frågeställningarna styra valet av både datainsamlingsmetoder och 

analysmetoder. Jag valde därför att intervjua lärare, genom att använda mig av en 

semistrukturerad intervjuform för att så långt det var möjligt ge informanterna utrymme 

för att på sina egna sätt beskriva sina erfarenheter utifrån sina specifika perspektiv, för 

att om möjligt ge så täta beskrivningar som möjligt. På detta sätt har jag försökt att 

uppnå en så stor variation som möjligt. Intervjuformen gav även utrymme för en 

subjektiv interaktion, med möjlighet att ställa klargörande frågor etc. 

När det gäller analysen av lärarnas språkbruk, så kan man diskutera om ett annat val av 

analysinstrument skulle ha påverkat resultatet. Man kan t.ex. ifrågasätta Colnerud och 

Granströms uppfattning att lärare kan anses ha tillgång till ett fungerande yrkesspråk om 

de kan samtala med varandra om praktiken på en metanivå i enlighet med deras modell. 

Deras modell utgör ett sätt att se på detta, och hade jag valt en annan modell hade 

förmodligen detta medfört andra resultat. Man kan även hävda att en annan forskare 
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skulle ha kunnat kategorisera materialet utifrån samma modell på ett annat sätt, och 

därmed kommit fram till andra resultat. 

5.8  Förslag till fortsatt forskning 
Carlgren och Marton (2004, s. 24) hävdar att diskussioner om förmågornas beskaffenhet 

länge varit relativt sällsynta i den pedagogiska forskningens värld. Resultatet visar att 

lärarna ser skillnader mellan hur väl innebörden av olika kunskapsformer och ämnen 

går att gestalta. Det skulle därför vara motiverat att undersöka detta mera ingående. 

Det vore intressant att kartlägga elevernas uppfattningar om kommunikationen av målen 

och kriterierna, för att sedan kunna jämföra elevernas och lärarnas erfarenheter. 

En annan intressant forskningsfråga vore att mera ingående undersöka hur lärarna 

upplever processen kring fastställandet av målen och kriteriernas innebörd, lärarnas 

”förhandlingar” kring målen och betygskriterierna, dels via de samtal som arrangeras 

uppifrån skolledningar, förvaltningar och ev. lärarorganisationer, dels via de samtal som 

sker mera spontant, kollegor emellan. 

Det vore dessutom intressant att undersöka hur skolledare ser på lärarnas arbete med 

mål och betygskriterier och på vilket sätt skolledarna menar att de arbetar för att målen 

och betygskriterierna ska få genomslag i undervisningen och lärandet. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjuguide 

Berättelsenivå – hur gör du… 

Berätta hur du gör när du  kommunicerar mål och kriterier till eleverna! 

Sker det genom enskilda samtal med elever, eller gruppvis? 

Sker det genom skriftlig kommunikation? Enskilt/gruppvis? 

På vilket sätt görs den? 

Sker det genom att du ”visar” på något sätt? 

 
Analysnivå- var, när, varför 

Varför gör du så? 

Vad brukar samtalen handla om? 

När/ hur ofta/ i vilka sammanhang brukar du göra detta? 

 
Värderande 

Tänk tillbaka, kan du ge exempel på när du lyckats med detta? Varför tror du att du 
lyckades? 

Tänk tillbaka, kan du ge exempel på elever/grupper när det varit särskilt problematiskt? 
Varför tror du? 

Tänk tillbaka, har du prövat något som du övergivit? Varför? 

Vad ser du själv för problem när du som lärare ska prata med elever om mål och 
kriterier? 

Hur skulle du vilja göra? Varför? 

Finns det något som hindrar dig från att göra så? 
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Bilaga 2 

Överenskommelse om sekretessfrågor rörande 
datainsamling vid intervjuer. 
 

1. Syftet med studien är att få en bild av hur lärare tänker och gör när de 
kommunicerar mål och betygskriterier. 

 

2. Medverkan innebär att intervjuer får spelas in. 

 

3. Alla uppgifter om deltagarna i studien kommer att ges största 
konfidentialitet, och bearbetas så att personlig identifikation blir omöjlig. 
Uppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
dem. 

 

4. Det insamlade materialet får endast användas för ändamålet för uppgiften i 
magisterutbildningen och bearbetas av personer som ingår i utbildningen. 
Då uppgiften är redovisad ska allt material förstöras. 

 

5. Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan. 

 

För studien   Den medverkande 

 

 

_________________________  ___________________________ 

Per-Erik Marklund 

 

Datum:    Datum: 

 
 


