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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att få veta mer om hur lärare i årskurs 4-6resonerar kring att arbeta 

med betygsättning. Arbetet belyser vad betygsättning innebär för dessa lärare som har 

lite eller ingen erfarenhet alls av detta. Arbetets bakgrund utgår från intresset att lära sig 

mer om vad betygsättning innebär i årskurs 6 och hur lärare i årskurs 4-6arbetar med att 

förebereda och betygsätta elever. Det fokuserar på lärarens arbete med betyg och 

bedömning, vad för stöd de fått att förbereda för att betygsätta och hur de anser att 

professionen påverkas av detta.  Det belyser hur lärare i årskurs 4-6resonerar kring att 

arbeta med betygsättning och vad det innebär för lärare som har tidigare eller ingen 

erfaret alls av betygsättning. Arbetet bygger på kvalitativa intervjuer med fem lärare 

verksamma i årskurs 4 – 6. Empirin har med inspiration av grundad teori kodats, 

tematiserats och analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet för arbetet 

visar att lärare gav både positiva och negativa synvinklar av hur det är (resonerade med 

både positiva och negativa vinklingar på) att arbeta med betygsättning i årskurs 6. Det 

som främst kom fram var svårigheter att tolka kunskapskraven, eftersom det råder en 

bristfällig samsyn mellan kollegor hur arbetet ska fungera med de elever som inte blir 

godkända. En annan svårighet som framkom var tidsbristen till att få ett bra underlag till 

bedömning. Lärarna arbetar helst med andra former av bedömningar som redovisningar 

och reflektion i grupper än klassiska prov. De hade fått olika typer av stöd, vissa mer än 

andra, men det som efterfrågades mest var att få tid till att diskutera med sina kollegor 

och få till en samsyn på kursplaner och kunskapskrav. I deras resonemang kring 

huruvida deras profession påverkas av att betyg blir tidigarelagda, svarar de flesta med 

att kompetensen och det professionella språket tydligare kommer fram.



 

 

Innehåll 

Inledning ....................................................................................................................................... 1 

Syfte .......................................................................................................................................... 2 

Frågeställningar ......................................................................................................................... 2 

Avgränsningar ........................................................................................................................... 2 

Teori .............................................................................................................................................. 3 

Kunskapens förändring i samhället ........................................................................................... 3 

Kunskap och skola .................................................................................................................... 4 

Arbete med bedömning ............................................................................................................. 5 

Sammanfattning av teori ....................................................................................................... 6 

Litteraturgenomgång ..................................................................................................................... 6 

Bakgrund ................................................................................................................................... 6 

Historisk bakgrund ................................................................................................................ 6 

Det målrelaterade betygssystemets tillträde och tillämpning ............................................... 7 

Det nya betygssystemets tillträde och förberedelse .............................................................. 8 

Tidigare forskning ................................................................................................................... 10 

Betygsättning i praktiken – forskares resultat ..................................................................... 10 

Hur betygssystemet påverkat lärares arbete ........................................................................ 11 

Vilka svårigheter betygssystemet skapat för lärare ............................................................. 12 

Bedömningsunderlag ........................................................................................................... 13 

Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning ......................................................... 15 

Metod .......................................................................................................................................... 16 

Kvalitativ metod och intervju ................................................................................................. 16 

Urval ........................................................................................................................................ 16 

Etiskt tillvägagångssätt ........................................................................................................... 17 

Genomförande och metoddiskussion ...................................................................................... 18 

Analysmetod ........................................................................................................................... 19 

Resultat och analys...................................................................................................................... 20 

Presentation av informanter och enheter ................................................................................. 20 

Lingonblomsskolan ............................................................................................................. 20 

Äppelviksskolan .................................................................................................................. 20 

Linneaängsskolan ................................................................................................................ 21 

Blåklintsskolan .................................................................................................................... 21 

Bakgrund - När allt skulle igång hösten 2012 ......................................................................... 21 

Tema: Hur bedömer du? – lärares tillvägagångssätt i bedömning .......................................... 23 



 

 

Sammanfattning .................................................................................................................. 23 

Tema: Har jag förstått rätt? – Lärares positiva och negativa erfarenheter av kunskapskraven
 ................................................................................................................................................. 24 

Sammanfattning .................................................................................................................. 26 

Tema: Den svåra bedömningen – betyg som hjälper vissa och stjälper andra ....................... 27 

Sammanfattning .................................................................................................................. 28 

Tema: Stöd som getts till lärare och stöd som önskas av lärare ............................................. 28 

Sammanfattning .................................................................................................................. 30 

Tema: Betydelse för lärarens profession................................................................................. 31 

Sammanfattning .................................................................................................................. 32 

Sammanfattning av resultat ..................................................................................................... 32 

Diskussion ................................................................................................................................... 35 

Egna reflektioner ..................................................................................................................... 36 

Betydelse för yrket .................................................................................................................. 37 

Vidare forskning ..................................................................................................................... 37 

Referenslista ................................................................................................................................ 39 

Bilagor ......................................................................................................................................... 42 

 



 

1 

 

Inledning 

Hösten 2012 var den första terminen som elever i årskurs sex i Sverige skulle 

betygsättas. Lärare i mellanstadiet med erfarenhet av bedömning från individuell 

utvecklingsplan, IUP och skriftligt omdöme stod inför arbetet att betygsätta elever i 

årskurs sex. Under en VFU-period fick jag vara i årskurs sex och lära mig hur dessa 

lärare arbetade med betyg och vad det egentligen innebar. Där började jag reflektera 

kring hur betygssättningen egentligen förbereds och bearbetas av lärarna och vilken 

problematik de stöter på i detta ganska omfattande arbete.  

I en rapport från Skolverket (2011) inventerades lärares kunskaper om bedömning och 

betyg. De fick uppge hur de arbetade med styrdokument och bedömning och resultatet 

visade att lärarna hade olika tolkningar av styrdokumenten och det kunde skifta mellan 

lärare på samma skola och mellan andra skolor. Detta område är utgångspunkt för mitt 

examensarbete om huruvida lärare i årskurs 4-6 resonerar kring arbetet med 

betygsättning samt vilken betydelse det har för professionen. Examensarbetet lyfter 

området i läraryrket om hur ett nytt betygssystem tas emot och används i praktiken samt 

hur lärare i årskurs 4-6 upplever arbetet med betygsättning. 
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Syfte 

Syftet med arbetet är att få veta mer om hur några lärare i årskurs 4-6 resonerar kring att 

arbeta med betygsättning. Arbetet belyser vad betygsättning innebär för dessa lärare 

som har lite eller ingen erfarenhet alls av detta.  

Frågeställningar 

Hur upplevs betygsättning av de tillfrågade lärarna verksamma i årskurs 4-6? 

Vilken betydelse har betygsättning för lärares professionsutövning? 

Vad för stöd kring betygsättning har getts till lärare i årskurs 4-6? 

Avgränsningar 

Detta examensarbete kommer att fokusera på lärare i årskurs 4-6 i och med att de står 

inför arbetet att någon gång betygsätta en elevgrupp. Arbetet inriktar sig på lärares 

upplevelser av betygsättning och eventuell problematik inom detta. Diskussionen om 

betygets vara eller icke vara och om det ska sättas betyg i grundskolans tidigare år har 

valts bort i detta arbete. Vidare kommer arbetet ta upp hur lärarna upplever situationen 

med att sätta betyg, vad för stöd som finns att tillgå för lärarna och hur arbetet fungerar 

med betygsättning utifrån de kriterier som finns. Vidare ställs frågan på vilket sätt 

professionen påverkas av att lärare verksamma i årskurs 4-6 ska betygsätta och i så fall 

hur och varför.   
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Teori 

Här anges den teori som examensarbetet stödjer sig på. 

Kunskapens förändring i samhället 

Bernt Gustavsson (2002) problematiserar kunskap i boken Vad är kunskap? om hur 

kunskapssynen förändrats i samhället med härledning från Platons teori om kunskap till 

idag där vi säger att vi lever i ett kunskapssamhälle. Platons tanke om kunskap innebar 

att kunskap kan testas som sann och säker till skillnad från att endast ha åsikter eller 

tyckanden. Denna idé gäller än idag. Aristoteles vidgade begreppet kunskap med tre 

olika inriktningar. Den första var Platons definition som kallas Episteme och inriktar sig 

på teori utifrån undersökande och reflektion. Den andra definitionen var Techne som 

handlade om kunskapen av skapande- och hantverksverksamhet. Techne innebär 

praktisk kunskap som inriktade sig på skickligheten hos hantverkaren. Den tredje är 

Fronesis som kopplas till etik och politik och var praktisk kunskap inriktad på klokhet 

(Gustavsson, 2002). 

Gustavsson (2002) beskriver vidare vad kunskap ses som i vårt samhälle idag. Det som 

visar sig tydligt är att den praktiska kunskapen idag har en tillbakadragen roll i skuggan 

av den teoretiska kunskapen. Genom att datorisering är en självklarhet i samhället och 

att kunskap även spelar en viktig roll i samhällsekonomin har det lett till att samhället 

har gått från det tidigare industrisamhället till ett kunskapssamhälle. Det har lett till 

frågan om vad som är viktig kunskap. Den praktiska kunskapen förändrades eller 

försvann helt i de hantverksyrken som fanns när teoretisk kunskap fick en allt större roll 

i samhället.  

Gustavsson (2002) menar att de tre olika kunskapsformerna kan ses som konkurrerande 

men alla är egentligen tre kunskaper som ingår i en god utbildning. Det handlar om att 

kunna, veta och vara klok. I dagens samhälle har det endast fokuserats på teoretisk 

kunskap som den viktiga kunskapen. För att kunna räknas som viktig kunskap måste 

den praktiska och reflekterande kunskapen antingen förändras eller försvinna. Det 

skapar diskussion om huruvida det är demokratiskt att endast inrikta sig på en enda 

kunskap. Gustavsson (2002) poängterar därmed att skolan och övrig utbildning har ett 

ökat ansvar att ge dessa kunskaper upprättelse i samhället.  



 

4 

 

 

Kunskap och skola 

Forskning och filosofi kring kunskap påverkar skolans läroplaner och i läroplanen från 

1992 kom de fyra F som stod för fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet att bli 

uppmärksammade. Man ville försöka ge kunskapsbegreppet en vidare definition i 

skolan och börja koppla samman skolan med samhällsutvecklingen där kunskap blev 

allt viktigare. Tidigare har denna diskussion om kunskap i skolan nästan varit 

oreflekterad. I debatten om skolan är ordet Kunskap i ett ständigt flöde men vad för 

kunskap som skolan ska förmedla är osagt. Till en början hade skolan den traditionen 

att förmedla kunskap som ett färdigt paket av faktakunskaper. Därefter förändras synen 

på kunskap i skolan som något som ska användas i praktiken istället för att endast 

kunna svaret på provet. Eleven skulle själv söka, tolka och reflektera över kunskap 

istället för att läraren förmedlade det. Denna syn fick kritik då eleven behövde en 

kunskapsförmedlare vilket ansågs vara lärarens roll liksom att det som läraren förmedlar 

ska utgå från vetenskap och forskning. När datorn gjorde sitt inträde på allvar gav det 

eleven möjlighet att själv söka kunskap. I och med att det är svårt att finna kunskap i all 

denna information som finns tillgänglig har det lett till att lärarens uppgift återigen 

blivit att vara handledare till eleven att söka kunskap bland all information (Gustavsson, 

2002). 

I och med att kunskap betraktas som handelsvara har det lett till att kunskap betraktas 

som ett objekt istället för att vara buren av människan. I och med att information är i ett 

ständigt flöde i media och teknik är det viktigt att skilja denna information från den 

kunskap som människan bär på. Det har blivit svårare att skilja på kunskap och 

information vilket är en konsekvens av datorns numera centrala plats i vårt samhälle. 

Kunskap och information blandas ständigt ihop och även kunskap och underhållning 

har blivit svårt att hålla isär. Kunskap och vägen till kunskap har även rationaliserats. 

Utbildning ska ske effektivt där skolan bland annat fått börja med allt större klasser. 

Kunskap ska nås effektivt med genvägar. Denna idé har fått kritik. Det handlar inte om 

att ha kunskap kring ämnet på provet. Att bära på kunskap innebär att kunna använda 

och bearbeta den (Gustavsson, 2002). 
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Arbete med bedömning 

I artikeln Formative assessment: a critical review reredogör Randy Elliot Bennett om 

den formativa bedömningen i skolan och vad den innebär. Bennett (2011) menar att det 

behövs större insikt och förståelse för arbetet med formativ bedömning. Formativ 

bedömning har i praktiken inneburit att lärare gör diagnostiska prov med eleverna under 

terminens gång och gör bedömningar men Bennett menar att det är en feltolkning. 

Formativ bedömning är en process som innebär att eleven får respons för sitt arbete 

under terminens gång. Därmed har formativ bedömning börjat kallas assessment for 

learning och summativ bedömning har börjat kallas för assessment of learning då den 

tidigare bedömningen av de båda har blivit fel menar Bennett (2011). 

Formativ bedömning är responsen som eleven får under terminens gång för att veta var 

han eller hon är på väg. Summativ bedömning är den sammanlagda bedömning av det 

eleven har visat genom terminen och den görs genom att se vad den formativa 

bedömningen har visat. Wynne Harlen skriver i artikeln Teachers’ summative practices 

and assessment for learning – tensions and synergies (2005) om positiva och negativa 

effekter mellan formativ och summativ bedömning. Summativ och formativ bedömning 

bör diskuteras på två olika sätt för att dess innebörder är olika. Bedömningarna har olika 

syften vilket gör att de ger olika information, därmed kan de inte användas till samma 

sak. Exempelvis har ett resultat av ett test ett eget syfte och kan därmed inte användas 

som information i alla sammanhang i och med att det kan leda till feltolkningar.  

Harlen (2005) menar att formativ och summativ bedömning har olika syften. Formativ 

bedömning är en hjälp för elevens lärande. Summativ bedömning har däremot olika 

syften, exempelvis att informera föräldrar, eleven eller den lärare som tar över klassen. 

Summativ bedömning samlar in och sammanfattar elevens lärande. Att använda endast 

summativ bedömning är inte att föredra menar Bennett (2011) i och med att det inte ger 

någon effektiv respons till eleven. Det menar även Harlen (2005)  som även uppger att 

det behövs en distans mellan begreppen för att undvika misstag men att den information 

som läraren får om elevens lärande kan användas i båda bedömningarna.  

Det som måste upprätthållas är bedömningsformernas syfte för att förstå hur de 

används. Termen formativ bedömning ger inte den rätta innebörden av vad 

bedömningen innebär menar Bennett (2011). Innebörden behöver bli tydlig, konkret och 

väldefinierad. Eleverna kan istället för prov eller tester göra en serie med utvecklande 
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arbetsuppgifter. Uppgifterna använder läraren till att göra slutsatser om vad eleven kan 

och vad för mål som kan sättas för vidare undervisning. Harlen (2011) tar även upp 

exempel på arbetsuppgifter som eleven arbetar med och får lärarens respons för det 

pågående arbetet som sedan sammanfattas i en portfolio. 

Sammanfattning av teori 

Kunskap och bedömning är de begrepp som studien inriktar sig på. Begreppen används 

i studien till att förstå hur lärare går till väga när de bedömer. 

Utifrån kunskapsteorier beskriver Bernt Gustavsson (2002) om vad kunskap är från 

Platons tanke om kunskap till idag. Kunskap och dess innebörd idag kommer att ingå i 

arbetet då det problematiserar lärarens roll. Diskussionen om kunskap tar även upp om 

att kunskapsinhämtning ska vara rationell och det gäller även i skolan. I diskussionen 

om skolan uppkommer ofta hur kunskap förmedlas i skolan. I artikeln av Randy Elliot 

Bennett (2011) kritiserar han begreppet Formative assessment och menar att det har 

mist sin innebörd. Han anser att formativ bedömning är en process där eleven får 

respons på sitt pågående arbete. I artikeln som Wynne Harlen (2005) skriver beskrivs de 

positiva och negativa effekterna vid formativ och summativ bedömning. De har olika 

syften samt olika innebörder vilket leder till att de bör diskuteras var för sig. 

Litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer tidigare forskning inom området presenteras för att ge en 

övergripande bild av ämnet.  

Bakgrund 

Bakgrunden ger en överblick av vilka olika betygssystem som funnits längre tillbaka i 

tiden i den svenska skolan och en beskrivning av nuvarande målrelaterade 

betygssystemet från 1995. Det presenterar även resultatet från Skolverkets rapport om 

vilka behov som fanns bland lärare i årskurs 4-6 angående stöd för betygsättning i 

årskurs sex. 

Historisk bakgrund 
I Betyg i praktik och teori (Samuelsson, 2008) beskrivs det hur betygsättning och 

betygsystem sett ut genom tiderna. Genom samhälls- och skolförändring förändras även 
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betygssystemet. De tre betygsystem som den svenska skolan använt sig av är det 

absoluta, det relativa och det målrelaterade betygssystemet.  

Det absoluta betygsystemet som fanns fram till 1960-talet utgick främst från hur väl 

eleven lärde sig det innehåll som valts ut till undervisningen. Därefter kommer det 

relativa betygssystemet som utgår från att vara normrelaterat och satte betyg efter 

relation till andra elevers prestationer. Eleverna rangordnades och betygen fördelades 

efter populationen där en viss procent skulle ha betyget tre i ett visst ämne och i samma 

ämne skulle någon ha ett lägre eller högre betyg efter de jämförelser och fördelning som 

skedde i elevgruppen (Samuelsson, 2008).  

Därefter under 1990-talet kommer det målrelaterade betygsystemet som vi har idag. Det 

betygsätter eleverna individuellt genom hur deras kunskaper stämmer överens med de 

kriterier som finns. Det handlar inte främst om undervisningens innehåll, utan om att 

lyfta de mål som finns att uppnå. Lärarna får även i större utsträckning konkretisera 

läroplanen. Deras professionalism kopplas samman med betygsättningen och de har det 

ensamma ansvaret att betygsätta. Betyget ska bygga på en bred, allsidig bedömning med 

all tillgänglig information som finns om eleven (Samuelsson, 2008).  

Det målrelaterade betygssystemets tillträde och tillämpning 
 I boken Att bedöma eller döma (Andersson red, 2002) ger forskare, debattörer och 

praktiker inom pedagogik konstruktiv kritik till det målrelaterade betygssystemet som 

kom i början på 1990-talet. Ingrid Carlgren (2002) som ingick i arbetet med att utveckla 

de Nationella kriterierna skriver i artikeln Det nya betygssystemets tankefigurer och 

tänkbara användningar om hur det var tänkt med det målrelaterade betygsystemet. 

Betyget Väl godkänd var uppsatt med kriterier på nationell nivå som lärare sedan fick 

ha som utgångspunkt för att skriva kriterier för Godkänd och Mycket väl godkänd. 

Lärare fick använda det material som fanns till att tolka, skriva om och sammanställa 

kriterier för den lokala verksamheten. Detta för att kunna ha både Nationella kriterier 

men även kriterier som lärarna anpassade efter sin verksamhet. Med det fick lärare vara 

deltagande i arbetet med målstyrning.  

Det som skedde var att de Nationella kriterierna tog alltför stort fokus. Kursplanernas 

strävansmål som var till att utveckla själva undervisningen kom istället i andra hand och 

kriterierna blev det som utgjorde grunden för undervisningen (Carlgren, 2002). Viveca 

Lindberg skriver i sin artikel Införandet av godkändgränsen - konsekvenser för lärare 
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och elever (2002) om arbetet med att skriva lokala kriterier utifrån intervjuer med lärare 

i högstadiet och gymnasiet. Utifrån de krav över vad som är faktakunskaper och vad 

som är högre kvalité på kunskap arbetade lärarna fram vilka kriterier som gällde för 

betygen. Lärarna på högstadiet hade i sitt arbete stöd från kriterierna för Väl Godkänd 

som redan var skrivna och blev en mall för hur kriterierna för G och MVG skulle 

formuleras.  

Carlgren (2002) menar att det målrelaterade systemet ledde till ett allt större uppdrag för 

lärarna. Deras ansvar växte allt mer och de skulle bland annat se till att samtliga elever 

blev godkända. Det blev ett allt större uppdrag för betygssättare där det gällde att kunna 

se till att alla når upp till kraven. I debatten ställdes frågan om att det finns elever i den 

obligatoriska skolan som inte blir godkända. (Carlgren, 2002). Viveca Lindberg (2002) 

beskriver hur arbetet gick för lärarna med att hjälpa eleverna till att kunna nå kraven för 

godkänt. Studien bygger på intervjuer med lärare i högstadiet och gymnasiet. Det som 

framgår i artikeln är att läraruppdraget förändrats. Det gick från fokus på 

undervisningen till elevers lärande med helt ansvar för eleverna när det gäller 

förhållandet mellan det eleven lär sig och hur det bedöms. Planering av undervisning 

har förskjutits till att fokusera på målen och godkändgränsen som utgångspunkt och att 

alla elever når upp till kraven har tydligt fokuserats i undervisningen.  

Lindberg (2002) beskriver att betygsreformen startade diskussioner mellan kollegor och 

kommunikation mellan lärare blev allt större. Det som diskuterades var kunskap och hur 

de såg på kunskap utifrån hur de skulle bedöma eleverna. Carlgren (2002) anser att det 

målrelaterade betygssystemet utgick ifrån en ny kunskapssyn som var mer kvalitativ och 

betygen knöts till ett tänkande om olika nivåer av kunskap och förståelse.  

Det nya betygssystemets tillträde och förberedelse 
Nu har ett nytt målrelaterat betygssystem trätt i kraft som används från årskurs sex med 

en sexgradig betygsskala från F till A, där betyget F är underkänt. Läroplanen, Lgr 11 

(2011) anger att betyget ska uttrycka det som den enskilde eleven klarat att uppnå av de 

Nationella kunskapskraven för varje ämne i skolan. Varje betygssteg har specifika krav 

på kunskap. Det som läraren har som ansvar är att främja elevens sociala och 

kunskapsmässiga utveckling med utvecklingssamtal och IUP. Läraren ska utvärdera 

kunskapsutvecklingen hos varje elev utifrån de krav kursplanerna anger. Det ska 

redovisas muntligt och skriftligt för elev, hem och rektor (Lgr 11, 2011). 
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När betygsättning sker ska läraren utnyttja all den tillgängliga information som finns om 

elevens kunskaper och utifrån de Nationella kunskapskraven göra en allsidig 

bedömning av elevens kunskaper. Kunskapskraven finns för år 3, 6, och 9 och är de 

krav på kunskap som eleverna ska visa när de slutar aktuell årskurs. Elever i årskurs 6 

bedöms efter kunskapskrav för årskurs 6. Elever från årskurs 7 till årskurs 9 bedöms 

efter kunskapskrav för årskurs 9. I kunskapskraven markeras progressionen med 

värdeord som ”enkla resonemang”, ”till huvudsak underbyggda resonemang” och 

”välutvecklade resonemang” som exempel (Lgr 11, 2011). 

I Skolverkets rapport Bedömning och betyg (2011) beskrivs lärares kunskaper inom 

områdena bedömning, förståelse och förväntningar om betyg samt önskemål om stöd 

för arbete med betyg och betygsättning. Denna rapport gjordes som en inventering av de 

kunskaper, förväntningar och behov som lärare hade inför arbetet med betyg som sedan 

infördes i årskurs sex. Resultatet av de fokusgruppsintervjuer som gjordes i 

inventeringen angav att det fanns skillnader kring kunskaper om bedömningsfrågor både 

mellan olika skolor och mellan olika lärare på samma skola. Kunskapen kring vad 

formativ och summativ bedömning är visade sig vara olika. Detta behöver tydliggöras 

enligt Skolverket (2011) i och med att formativ och summativ bedömning är två sidor 

av samma mynt.   

Utifrån rapporten visade det sig att det är ett stort behov hos lärarna att förstå att 

summativ och formativ bedömning. De behöver förstå att de två sätten för bedömning 

inte är varandras konkurrenter utan kompletterar varandra. Den skriftliga 

dokumentationen behöver klargöras så att läraren vet vad som egentligen behöver 

dokumenteras. Fortbildning och samtal inför arbetet med betygsättning efterfrågades 

och upplevdes som ett stort behov hos lärarna. De behövde bekräftelse och vägledning 

på hur de ska arbeta och hur de ska tänka i arbetet med betyg. Organisation med 

skolledning och lärare som har gemensamt ansvar och samma syn på 

bedömningsarbetet efterfrågas (Skolverket, 2011). 

En betygsreform är inte enkel att applicera menar Carlgren (2002) och påpekar att det 

inte finns några tydliga rätt eller fel med det målrelaterade betygssystemet. Systemet 

konstrueras av sitt sammanhang och med det behöver det diskuteras om vad det 

målrelaterade betygssystemet egentligen är för system jämfört med de tidigare och hur 

det ska användas. De Nationella kriterierna som fanns skulle omtolkas i den lokala 
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pedagogiska planeringen detta för att de får sin betydelse när de tolkas mot 

verksamheten i den lokala pedagogiska planeringen, LPP.   

Kenneth Nordgren (2008) tar upp om det friutrymme som finns kring målen och hur det 

tolkas olika av lärare. Nordgren sammanfattar tre aspekter kring detta. Det första är att 

det inte skett tillräcklig utbildning bland lärare och skolledning för att få en så bra 

samsyn som möjligt. Det andra är att de mål- och kriterierstyrda betygssystemet med G, 

VG och MVG lätt skapade rum för tolkningar och ledde till ojämna betyg mellan lärare 

och mellan olika skolor. Det tredje blev att betygsättning utgick från andra grunder än 

den som var tänkt utifrån kursplanerna. Det är svårt att komma ifrån att det sker 

omtolkningar kring mål och kriterier. Det kan vara så att grunden inte vilar på 

kunskapsmålen och de kursplaner som gäller. Det kan även handla om behovet hos 

skolledningen att pressa upp betygen. 

Carlgren (2002) menar att lärarens kompetens i bedömning kom att testas i arbetet med 

betygsättning. Det handlade om att tydligare precisera vad innebörden var att kunna det 

som skulle bedömas och även ha kunskaper om hur det kan mätas. Läraren skulle alltid 

vara beredd att kunna diskutera det betyg som var bestämt för eleven. Det gällde även 

att vara konsekvent och kunna visa eleven också hur läraren kommit fram till det 

slutgiltiga betyget. Något som även tillkom var att det målrelaterade betygssystemet i 

högre grad fokuserade på elevens kunskaper. Därmed blev undervisningen mer inriktad 

efter kriterier som skulle nås än att följa kursplanen för ämnet. Det blev en motsättning 

mellan kursplanen och vad som skulle bedömas (Carlgren, 2002).  

Tidigare forskning 

Här anges tidigare forskning kring ämnet betyg och betygsättning från nationella och 

internationella artiklar och avhandlingar som är aktuella för ämnet. Det målrelaterade 

betygssystemet är det som beskrivs från svenska artiklar och avhandlingar. 

Betygsättning i praktiken – forskares resultat 
Bengt Selghed arbetar inom området pedagogik. I avhandlingen Ännu icke godkänt 

beskriver Bengt Selghed (2004) utifrån intervjuer med lärare hur de tillämpar det 

målrelaterade betygssystemet som funnits i den svenska skolan sedan 1995. De 

tillfrågade lärarna berättar hur de upplever betygssystemet och hur det anses vara ett 

stöd i läraryrket. De beskriver även vilka aspekter av eleven som lärare har som grund 
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för bedömning och betygsättning och hur lärare förhåller sig till betygsystemet och 

betygsättningen. Resultatet visade att lärare hade svårt att förstå hur de skulle tillämpa 

det nya systemet i verksamheten. Information från Skolverket var förvirrande för 

lärarna. Det var alltför svårt att tillämpa kriteriebaserade betygssystemet där lärarna fick 

skriva kriterier för G och MVG utifrån de nationellt skrivna kriterier som fanns för VG. 

Selghed (2004) beskriver att det behövdes en större möjlighet för lärare att få arbeta 

med denna typ av betygssystem för att kunna sätta sig in arbetet. 

 Ann-Sofi Wedin är Fil. Dr. i Pedagogiskt arbete. I avhandlingen Lärares arbete och 

kunskapsbildning beskriver Wedin (2007) hur lärarens arbete ser när det gäller didaktik, 

relationer och betyg. Metoden som använts för arbetet är deltagande observationer, 

intervjuer och informella samtal med lärare. Författarens sammanfattande reflektioner 

för hur lärares arbete ser ut när det gäller arbetet med betyg är att det blir en stor 

arbetsbörda där det gäller att med olika strategier se till att alla elever blir godkända. 

Det är ett hårt arbete som lärarna ser det. De känner att de krav som finns på att alla ska 

bli godkända är svåra att nå upp till. 

Jörgen Tholin arbetar bland annat inom området pedagogik och utbildningsvetenskap 

och beskriver i sin avhandling Att kunna klara sig i ökänd natur (Tholin, 2006) om 

svenska betygssystemets historia och lärares arbete att skriva lokala planeringar och 

kriterier för sin verksamhet. Studien är gjord 1996 och 2005 med analyser av lokala 

styrdokument och hur socialisation, ämnesinnehåll och kunskapssyn är belysta i dem. 

Resultatet för avhandlingen visade att många skolors lokala kriterier var alltför lika de 

centrala kriterierna vilket visar på hur svårt det har varit att förhålla sig till både lokala 

och centrala kriterier. Det visar sig även att godkänt-gränsen blev allt lägre mellan 1996 

och 2005 där Godkänt ibland inneburit att eleven bara behöver komma till lektionen. 

Hur betygssystemet påverkat lärares arbete 
Selghed (2004) beskriver att lärare får en helhetsuppfattning av eleven och dess 

kunskaper genom det målrelaterade betygssystemet. Varje elev får personliga betyg som 

räknar med det som eleven kan. Andra erfarenheter är att systemet är mål- och 

kriterierelaterat vilket benämns som underlättande att kunna ha ett mål att sträva efter. 

Om eleven följer de mål- och betygskriterier som finns underlättar det för 

betygsättningen. Eleven vet vad som förväntas och får genom det arbeta framåt för att 

nå dit. Eleven bedöms rättvist genom att det handlar om att sträva efter de mål och 
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kriterier som är upplagda för att uppnås.  Flera olika sätt att bedöma elevers kunskaper 

får även chans att tillämpas istället för att endast använda skriftliga prov (Selghed, 

2004). 

Med mål och betygskriterier går det lättare att rikta in undervisningen mot det eleverna 

ska uppnå skriver Selghed (2004). Kriterier och mål ska behandlas och tolkas av 

pedagoger till konkreta mål för undervisningen och han menar på att betygsystemet är 

ett råmaterial som ska vidareutvecklas och bearbetas lokalt i arbetslag och 

skolverksamheten. Det skapar rum för diskussion och hur det kan utveckla verksamhet 

och lärare angående hur de ser på kunskap skriver Selghed (2004). Tholin (2006) 

skriver att lärare har skapat en mera medveten diskussion och visar på större 

helhetstänkande och reflekterar mer över verksamhetens upplägg och arbete i och med 

arbetet med målrelaterade betygssystemet. Det har startat upp diskussioner och ett aktivt 

arbete med mål och bedömning. Skolor har satt gemensamma mål att sträva efter från 

förskoleklass och uppåt. Däremot har tydligheten i de lokala styrdokumenten inte 

förändrats utan snarare varit anpassat till de centrala styrdokumenten än till själva 

verksamheten. De tillfrågade lärarna säger att det behövs i och med att det håller ihop 

betygsystemet. Med det ställs frågan om det var rimligt att lärare skulle formulera dessa 

lokala styrdokument. Mycket tid hade annars sparats om samtliga betygskriterier var 

skrivna på en nationell nivå menar Tholin (2006).  

Wedin (2007) skriver att lärarna tycker att det skapar en trygghet att veta hur det går för 

eleverna när bedömningsarbetet sker under hela terminen istället för att summera allt 

vid terminsslut. Att tillämpa hur arbetet ska fortgå utifrån det system som ska följas och 

tillämpa till den egna verksamheten anser Wedin (2007) är ett metalärande. Lärarna får 

utveckla hur betygssystemet ska tillämpas i verksamheten vilket ses som positivt men 

det framkommer också att det ses som ett belastande arbete.  Dokumentationsarbetet tar 

över mycket av den tid som skulle vara till undervisningsplanering istället. Många lärare 

får slita hårt för att kunna få med alla elever till godkänt menar Wedin (2007). 

Vilka svårigheter betygssystemet skapat för lärare  
Tholin (2006) beskriver att lärare gör sitt bästa för att tillämpa de centrala 

styrdokumenten till verksamheten men att det framförallt saknas tid för detta arbete 

samt information om och även vana vid uppgiften. Det finns inga grunder för hur elever 

betygsätts. Det framkommer exempelvis hur lärare använder betyg till att disciplinera 
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eleverna istället för att använda betygen till att mäta elevers kunskaper. Många lärare 

har haft låga krav på godkänt för att alla ska kunna nå kraven. Tholin (2006) ställer sig 

frågande till om lärare ska ha ansvaret att formulera betygskriterierna för den lokala 

verksamheten. Det framkommer även att elever inte haft någon delaktighet i arbetet 

med lokala styrdokument. 

Det framkommer av Selghed (2004) att lärare uttrycker frustration över systemet och att 

det är både ofullständigt och krävande. Kriterierna som finns följs som att de var 

absoluta och betygsystemet används som en färdig produkt att använda i och med att det 

är så pass stor osäkerhet hur de ska handskas och tolkas. I och med att betygen är 

viktiga för eleverna är det ett krävande merarbete för lärarna när det gäller att få med 

elever som inte når kriterierna för godkänt och känner även ett krav gentemot skolan 

och med är lojal med eleven för att framskrivas vara sämre bland pedagogerna.  

Detta skriver även Wedin (2007) om hur lärare diskuterar arbetsbelastning där samtliga 

är överens om att arbetet med målrelaterade betygssystemet införde detta. Det går inte 

hoppas på att det blir bättre nästa lektion i och med att det inte finns den tiden att ta 

igen. Istället får extrahjälp sättas in för de elever som måste klara godkänt vilket tar 

ytterligare tid från läraren. Kravet på läraren ökar där han eller hon självutvärderar sig 

om hur pass bra man är som lärare eller inte när det är någon elev som visar på att inte 

nå godkänt (Wedin, 2007). De kriterier som finns är även alltför teoretiska menar 

Selghed (2004) vilket gör att de elever som har andra kunskaper utanför skolan inte får 

en likvärdig bedömning för att deras kunskaper inte räknas till skolans kunskaper. 

Eftersom att kriterier för VG framskrivits på nationell nivå måste då de krav för godkänt 

följa den nivån som då blir alltför hög i och med att det inte får bli alltför brett för att få 

godkänt. I och med de högt satta kraven får det istället sättas in resurser för de elever 

som inte klarar godkänt (Selghed, 2004).  

Bedömningsunderlag 
Tholin (2006) beskriver att många lärare har skrivit i sina lokala styrdokument att elever 

som deltar på lektionerna får godkänt i det ämnet. Detta kriterium visar sig främst från 

de lokala styrdokumenten från 2005. Det framkommer även att elevers prestationer 

mäts mot tidigare resultat istället för de på förhand uppställda mål. Det framkommer 

även att en skola har angett att ju fler kriterier eleven uppnår desto högre betyg får 



 

14 

 

eleven. Kriterierna spreds ut mellan G, VG och MVG och handlade alltså mer om att 

uppnå bredd än djup i sina kunskaper.  

I artikeln Elementary Teachers' Classroom Assessment and Grading Practices  tar  

James McMillan, Steve Myran och Daryl Workman (2002) upp om hur lärare arbetar 

med betygsättning och vilka faktorer av eleverna som räknas in i betyget. Studien 

bygger på enkätundersökning bland lärare i Virginia, USA och resultatet visar att 

lärarna lägger största vikt på hur eleverna presterar och satsar på skolarbetet och hur de 

förbättrar sig. Elevers förbättringar, ansträngningar, deltagande och satsning på 

skolarbetet anger de flesta som faktorer i betygsättning. Något som framkommer är att 

de lärare som lägger större vikt på elevers resonemang och framställning än att 

koncentrera sig på objektiv bedömning, läxor och prov ger högsta betyg i större 

omfattning (McMillan m fl, 2002).  

Jennifer Randall och George Engelhard (2010) påpekar i sin artikel Examining the 

grading practices of teachers kring lärares arbete med betygsättning där det framgår att 

det är inte bara färdigheter som betygsätts. Lärare fick sätta betyg utifrån olika scenarier 

med kunskap om elevens förmågor, färdigheter, uppförande och ansträngningar . Det 

framkom att lärare för det mesta betygsatte elever efter färdigheter men det framkom 

även att vissa lärare använde andra faktorer än färdigheter. Ansträngningar får inte ingå 

i betygsättningen men medparten tror att det används för de elever som ligger på 

gränsen för ett betyg. Därmed behöver det bli en allt större förståelse vad det innebär att 

sätta betyg (Randall & Engelhard, 2010). Ansträngningar som vägs in i betyget kan ge 

eleven fel signaler anser McMillan m fl (2002). Ansträngningar visar inte på tillräckliga 

kunskaper och kompetens och ger därmed en felaktig bild till eleven när det vägs in 

istället för elevens kunskap och färdighet.  

Även Tholin (2006) beskriver hur lärare väger in flera faktorer i elevernas betyg. När 

det gäller att arbeta målrelaterat räknas då främst den färdiga produkten in i betyget. Det 

har även visat i andra lokala styrdokument att även delaktighet på lektioner och ansvar 

för läxor vägs in i betyget.  Det framkommer även att det finns lokala styrdokument som 

utgår mer från att elever ska socialiseras in i skolkulturen än att uppnå kunskapsmål. 

Exempel på det är att vara i tid till lektioner. I artikeln av Randall och Engelhard (2010)  

visar det att deltagande i lektioner och läxarbete blir invägt i elevers betyg som befinner 

sig på gränsen att få ett bättre betyg. Hur eleven bemöter andra framkommer även som 
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en faktor i arbetet med betygsättning. Elever som har ett bra bemötande och anstränger 

sig anser några lärare inte ska behöva få sämre betyg för terminen (Randall & 

Engelhard, 2010).  

Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 
I bakgrunden delges hur betygssystemen förändrats under en längre tid fram till idag. 

Det målrelaterade betygssystemets inträde och praktisering fick kritik i och med att 

ledde till svårigheter för lärare att få eleverna godkända. Kraven var så pass höga att det 

ledde till att undervisningen fick inrikta sig på att få alla elever godkända istället för att 

fokusera på målen i kursplanen. Inför det nya betygssystemet som kom med Lgr 11 

gjordes en rapport av Skolverket (2011) som beskriver vilka kunskaper lärare bör ha 

inom områdena bedömning och betyg. Det visade sig finnas svårigheter att tolka 

innebörden av formativ och summativ bedömning samt att lärarna behöver bekräftelse 

och vägledning inför arbetet med betyg.  

I tidigare forskning beskrivs resultat från tre avhandlingar om lärares arbete med 

bedömning och betyg.  Bengt Selghed (2004) beskriver hur lärare upplever arbetet med 

det målrelaterade betygsystemet. Resultatet blev att många lärare tyckte att arbetet med 

betygssystemet var svårt och informationen från Skolverket var knapphändig. Ann-sofi 

Wedin (2007) skriver i sin avhandling om lärares arbete och hur de arbetar med betyg. 

Resultatet är att många ser arbetet som en stor börda att få alla elever godkända. Jörgen 

Tholin (2006) skriver i sin avhandling om hur lärare arbetat med att skriva lokala 

planeringar och kriterier för verksamheten.  Resultatet visade att många av de skolor 

som deltog hade skrivit sina lokala kriterier alltför lika de centrala som de utgick ifrån.  

godkänt-gränsen hade även blivit lägre mellan de två nedslagen och kunde innebära att 

eleven blev godkänd om vederbörande kom till lektionen. 

I artikeln av McMillan m fl (2002) beskrivs vilka faktorer av elevernas arbete som 

räknas in i betyget. De faktorer som de flesta räknar in i betyget är ansträngningar, 

deltagande och satsningar i skolarbetet. Randall och Engelhard (2010) tar upp om 

lärarens arbete med betygsättning och vad det innebär. Det visar sig att de flesta lärare 

betygsatte elevens färdigheter men det kunde även komma med andra faktorer i 

betygsättningen som ansträngningar hos eleven men som inte får ingå i ett betyg. Med 

detta anser författarna att det behöver bli en klarhet över vad det innebär att sätta betyg.  
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Metod 

Metoddelen tar upp om hur arbetet med intervjuer och analys har gått till samt arbetets 

etiska tillvägagångssätt.  

Kvalitativ metod och intervju 

Arbetet bygger på en kvalitativ studie där lärare i årskurs 4-6har blivit intervjuade. 

Kvalitativa studier är en strategi som inriktar sig på att tolka och reflektera vad som 

sagts i intervjuer eller att förstå innebörden i beteende som visats i observationer 

(Bryman, 2002).  

De tillfrågade har deltagit i intervjuer som är den mest vanliga metoden att arbeta med 

inom kvalitativ forskning enligt Bryman (2002). Detta är en flexibel metod att arbeta 

med i och med att lärare ofta har pressade scheman. Därmed kan de själva bestämma 

när de kan delta. Jag valde att arbeta med semi-strukturerade intervjuer. Den varianten 

av intervjuteknik innebär att jag ställer frågor från en intervjuguide med frågor 

uppställda i teman (Bryman 2002). Mina frågor utgick från temana yrkeserfarenhet, 

profession, stöd samt arbete med bedömning och betyg.  

Kvalitativ intervju är ofta ostrukturerad med en intervjuguide eller med mer öppna 

frågor att samtala kring. Kvale (2009) menar att kvalitativa intervjuer är en unik 

möjlighet at få veta något om informantens vardagsvärld, i detta fall lärarens arbete med 

betyg. Det ger en beskrivning av informantens resonemang och upplevelser. Kvale 

(2009) menar att intervjun har en riktning som efterföljs men inte med bestämda 

uppfattningar utan den ska istället öppna upp för reflektion och resonemang. Kvalitativ 

intervju kan även starta upp vidare reflektioner hos de som intervjuas menar Kvale 

(2009).  

Urval 

De tillfrågade är ifrån fyra enheter i östra Sverige med tre kommunala skolor och en 

fristående skola. Sammanlagt är det fem lärare i årskurs 4-6som har intervjuats för 

examensarbetet. Till de tillfrågade enheterna skickade jag brev till samtliga lärare i 
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årskurs 4 – 6. I brevet förklarar jag vad examensarbetets syfte är och hur jag kommer 

göra mina intervjuer samt information av de forskningsetiska krav som jag följer i mitt 

arbete. Jag har främst använt mig av det Stukát (2011) kallar Snöbollsurvalet som 

innebar att jag frågade tidigare handledare från verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 

om det finns lärare på deras skola som kan delta i en intervju. Jag har även utgått från 

bekvämlighetsurvalet som innebär att endast hitta lärare för ändamålet utan att bry sig 

ifall urvalet blir avsmalnat (Stukát , 2011). I mitt arbete med urval har jag främst varit 

intresserad av att hitta lärare i årskurs 4-6och med det varit öppen för en bred variation 

av lärare.  

Utav lärarna fanns det två lärare verksamma i årskurs sex, en lärare i årskurs fem, en 

lärare i årskurs fyra samt en lärare verksam i en integrerad klass med årskurs 3 – 5. 

Skolorna jag har besökt har varit i två olika kommuner belägna på landsorten, centralt i 

en större stad, i en mindre ort samt i ett villaområde. Samtliga skolor hade en 

verksamhet som sträcker sig från förskola eller förskoleklass upp till årskurs sex eller 

nio. 

Etiskt tillvägagångssätt 

 I intervjuarbetet har de fyra forskningsetiska kraven använts. Informationskravet 

innebär att de informerade får veta klart och tydligt om vad forskningen innebär, dess 

syfte och vad informantens deltagande bidrar till detta. Informantens villkor och 

rättigheter i forskningen ska upplysas angående att deltagande är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet innebär att deltagaren måste lämna sitt eget samtycke till att delta i 

studien. När det gäller barn under 15 år måste föräldrar lämna sitt samtycke till att deras 

barn deltar i en studie. Den som medverkar i en studie har rätt att kunna avbryta sin 

medverkan eller på annat sätt påverka hur vederbörande ska delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att behandla data och andra känsliga dokument, 

inspelningar eller liknande med största möjliga konfidentialitet. De medverkande ska 

inte kunna spåras i studien utan benämnas under annat namn.  

Nyttjandekravet innebär att de data som samlats in för studien används endast till sitt 

syfte. Dessa krav kan sammanfattas som ett individskydd för informanten. 
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(Vetenskapsrådet, 2003). Vetenskapsrådet har även problematiserat forskningsetik i 

rapporten God forskningssed som går närmre in på vad etik innebär i forskningen. De 

anser att forskningsetik inte är något statiskt utan formas av nya metoder och material 

som används i forskning. Forskningsetik innebär att de informanter som deltar i 

forskning ska skyddas från att ta skada av att delta.  De data som samlats in ska 

användas med konfidentialitet för informantens säkerhet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet innebar att de tillfrågade fick information med ett brev och sedan 

fick kontakta mig om de vill delta. De fick veta att deltagandet är frivilligt och att de får 

avbryta intervju om det är så att de inte vill delge mer information. Samtyckeskravet 

innebar att de tillfrågade bestämde ifall de ville medverka och bestämde över sin 

medverkan, som när de kan delta i form av tid. De tilläts även avböja sin medverkan om 

det hade behövts. Konfidentialitetskravet tillgodosåg jag genom att framförallt inte 

använda de tillfrågades namn eller namn på deras enheter, kommun eller andra liknande 

uppgifter. Nyttjandekravet innebar i mitt fall att inspelningar och anteckningar i studien 

har endast använts till sitt syfte som är detta examensarbete och inget annat. Arbetet 

med de inspelade uppgifterna transkriberades, analyserades och förstördes senare när 

arbetet var klart och hade examinerats.  

Genomförande och metoddiskussion 

Intervjuarbetet började med att jag kontaktade tidigare skolor som jag hade kontakt med 

sen tidigare praktik eller vikariat och även nya skolor som jag inte besökt tidigare. 

Oftast kontaktade jag lärare först, men informerade även rektorer om mitt 

examensarbete och dess syfte. Lärarna fick informationsbrevet och fick höra av sig vid 

förhinder.  

Intervjuerna genomförde jag främst utanför skoltid när eleverna lämnat skolan. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades så fort det gick. Under intervjutillfällena 

lyssnade jag på informanternas upplevelser och resonemang utan att föra några 

anteckningar. Detta för att vara koncentrerad på samtalet och för att kunna ställa 

vidarefrågor om ämnet. 

Arbetet med intervjuerna fungerade väl. Intervjuerna var uppbyggda som samtal där 

informanten fick tid till att berätta sina upplevelser. Det som har varit problematiskt för 
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studien är att det har varit svårt att få tag på lärare som haft tid för intervju. På många 

skolor var det stressigt med utvecklingssamtal och andra arbetsuppgifter som tog tid. 

Den gruppen jag fick ihop med 5 informanter från fyra enheter var behjälplig till min 

studie med sina berättelser. Intervjutiderna var mellan 20-30 minuter och mycket av 

empirin som jag fått från intervjuerna har gav en god inblick i lärarens arbete. 

Kvalitén på en studie kan mätas genom att kontrollera hur hög validitet den har. Det 

innebär att kontrollera hur undersökningens syfte följts i studiearbetet (Stukát, 2011). 

Det handlar om att undersöka om den forskande har fokuserat på att undersöka det som 

arbetet bygger på eller om det inneburit att vederbörande kontrollerar mer eller mindre 

utav arbetets egentliga syfte (Fejes och Thornberg, 2009). 

I mitt fall har arbetet utgått från de frågeställningar och syfte som finns i arbetet. De 

intervjufrågor som fanns till underlag för intervjuerna byggdes på frågeställningarna 

angående upplevelser i lärarens arbete, stöd och profession. Analysarbetet har under 

arbetsprocessen följt en röd tråd genom att jag har jämfört informanters berättelser med 

studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna var uppbyggda som samtal och det 

innebar att den tillfrågade ibland kom in på ett sidospår men de höll sig fortfarande till 

ämnet. Det var samtal som hade en tydlig linje och många gånger kom informanterna in 

på många av de frågor som intervjuguiden innehöll utan att jag hade ställt dem. 

Analysmetod 

I mitt arbete har jag varit inspirerad av grundad teori genom att koda och tematisera min 

empiri och kopplar detta till litteratur. Kvale (2009) beskriver grundad teori som 

handlar om att utveckla en teori induktivt utifrån empirin, alltså dra slutsatser endast 

från empirin.  I grundad teori används allt material som kodas och tematiseras. Bryman 

(2002) beskriver att grundad teori innebär att utveckla teori från empirin istället för att 

ställa den mot redan befintlig teori. Insamling och analys av data sker hela tiden 

parallellt. 

I mitt arbete har jag använt mig av kodning och tematisering av empirin för att sedan 

koppla till vald litteratur. Kodningen i mitt arbete innebar att bryta ner data jag fått fram 

för att sedan sätta kodnamn eller etiketter på det jag hittat när jag läst mina 

transkriberingar. Därefter har dessa kodningar varit utgångspunkt till begrepp som 
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beskriver informanternas synpunkter som sedan används till att skapa teman. Därefter 

har jag kopplat empirin till den litteratur som jag använt i litteraturgenomgången och 

den teori som jag har som utgångspunkt.   

I det fortsatta analysarbetet har jag arbetat med kvalitativ innehållsanalys. Denna form 

av innehållsanalys innebär att söka bakomliggande tema i materialet som analyseras. 

Det är en strategi för att kunna söka teman i materialet (Bryman, 2002). Temana är även 

kopplade till arbetets syfte och frågeställningar så att en röd tråd kan hållas. 

Resultat och analys 

Här redovisas studiens resultat i teman. Resultatet exemplifieras med citat från lärarnas 

svar i intervjuerna. Resultatet kopplas även till relevant litteratur. I början ges en 

presentation av de fem lärare och deras enheter. Efter följer en bakgrundsdel för att ge 

en känsla för hur tre lärares arbete med betygsättning tedde sig under hösten 2012. 

Presentation av informanter och enheter 

Presentationen ger en inblick i den variation av lärare som studien bygger på. Samtliga 

lärare är verksamma i årskurs 4-6med olika erfarenheter. Skolorna som jag besökt finns 

i två kommuner. Samtliga namn på skolor och lärare är fiktiva. 

Lingonblomsskolan 
Lingonblomsskolan är en skola i en mindre kommun. Skolans verksamhet sträcker sig 

från förskoleklass till årskurs 6. På Lingonblomsskolan arbetar lärarna Beata och 

Angelika.  

Beata har arbetat i 18 år. Hon har tidigare varit verksam i gymnasiet som lärare i 

svenska och engelska och arbetat med kvällskurser. Nu är hon lärare för årskurs 4.  

Beata var lärare för årskurs 6 förra året och betygsatte eleverna.   

Angelika har arbetat i 3 år. Hon har tidigare arbetat som vikarie från förskolan upp till 

årskurs 6. Hon har arbetat som lärare sedan januari 2011. Angelika är lärare för årskurs 

6 och kommer betygsätta sina elever till jul. 

Äppelviksskolan 
Äppelviksskolan är en friskola i en större stad med verksamhet från förskola till årskurs 

9. På skolan arbetar Eva. Hon är verksam i årskurs 6 och har jobbat i 17 år, främst inom 



 

21 

 

årskurserna 3 – 6 som varit hennes område. Hon var verksam i årskurs 6 förra året och 

har erfarenheter av betygsättning i årskursen. 

Linneaängsskolan 
Linneaängsskolan är en skola i en större stad med verksamhet från årskurs 3 – 6 och på 

den skolan arbetar Mona. Hon har arbetat som lärare i snart 40 år och har tidigare varit 

verksam i lågstadiet i årskurs 3 men har främst varit i år 4 – 6. Mona har även varit på 

högstadiet en period i årskurs 7 – 8 som hon även fick vara med och betygsätta. Nu är 

hon lärare för årskurs 5. Hon har inte betygsatt i årskurs 6 ännu. 

Blåklintsskolan 
Blåklintsskolan är en liten skola på landsbygden. Verksamheten på skolan sträcker sig 

från förskolan till årskurs 6. Läraren Desirée arbetar på Blåklintsskolan. Hon har arbetat 

som lärare i cirka 33 år och har arbetat i grundskolan med erfarenhet från årskurs 1 – 9 . 

Desirée har varit verksam som speciallärare på högstadiet men hon har främst arbetat i 

årskurs 3 – 6 som hon är utbildad till. Nu är hon verksam lärare i en integrerad klass. 

Förra året var hon delvis inblandad i betygsättning i årskurs 6 för ämnet musik.  

Bakgrund - När allt skulle igång hösten 2012 

Hösten 2012 var första gången som elever i årskurs sex fick betyg. Beata, Eva och 

Desirée som varit med i studien var med när de första betygen skulle sättas i årskurs sex 

hösten 2012. Bakgrunden ger en bild av hur arbetet varit för de lärare som satte betyg 

första året och ger en inblick i hur det kunde gått till. Det ger förståelse för hur det kan 

vara för lärare att sätta betyg. Alla tre berättar om blandade upplevelser av vad 

betygsättningen inneburit för dem. 

Beata fick ta över en årskurs 6 året innan studien och fick arbetet att bedöma dessa 

elever vilket inte var lätt. Hon hade ganska svårt att underbygga sina betyg i och med att 

det inte fanns tillräckligt med underlag för bedömning. Arbetet blev svårt i och med att 

Skolverket hade sagt att samtliga ämnen skulle betygsättas. Skolverket hade informerat 

om att betygen kunde sättas på underlag som fanns, oavsett om det gick långt tillbaka i 

årskurserna. I några ämnen fanns det fragmentariska uppgifter att utgå ifrån och i ett 

ämne fick rektorn sätta betyg med E till samtliga.  
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”Samma dag som vi skulle vara klara med betygskatalogerna kom Skolverket 

med nya riktlinjer, när vi hade lämnat in dem, det framgick att vi inte behövde 

betygsätta ämnen som vi inte hade undervisat i och det där var ju en 

jättekatastrof tyckte jag och de ämnena jag hade och undervisat hade jag ju 

väldigt begränsad information men det var min information. Jag hade korta 

arbetsområden i historia till exempel där slutuppgiften fick vara ett 

betygsunderlag” (Beata, Lingonblomsskolan) 

När betygen var satta på hösten kom Skolverket ännu en gång med restrektioner som 

innebar att betygen endast ska sättas efter de ämnen som läraren undervisar i. De betyg 

som Beata undervisade i kunde hon ändra under våren medan de andra betygen från 

hösten, som hon inte hade, fick även vara terminsbetyget för våren. 

Evas skola är ny och på skolan jobbar flera lärare med olika erfarenheter i pedagogisk 

verksamhet. Det gäller att få en samsyn mellan lärare så att alla menar samma sak och 

att eleverna får veta samma sak oavsett vilken lärare det gäller. Arbetet med 

betygskriterierna var svårt i och med de värdeord som fanns och hur de ska brytas ner 

för att förklaras för eleven, det blev lätt en subjektiv tolkning. Det svåraste var att 

bedömningsunderlaget från Nationella provet var helt annorlunda än vad Eva tänkt sig. 

De exempel på bedömningar som Skolverket hade i Nationella prov var mer generösa 

vilket skapade svårigheter i betygsättningen. Eva ansåg att det blev motstridigt med det 

som läroplanen ansåg var ett godkänt betyg. Det kunde leda till att eleven kunde få ett D 

på Nationella provet men F i slutbetyg när läraren betygsatte utifrån läroplanen. Det 

skapade en svår situation att förklara för eleven varför betyget blev lägre i slutändan. 

Desirée satte endast betyg i ett ämne det första läsåret med betyg och hon anser att hon 

inte var så ordentligt insatt som de klasslärare som satte betyg. Hon tyckte att det kändes 

som att det var svårt att veta vad betyget skulle grunda sig på. Hon undrade hur man 

skulle tänka och göra och det fanns många frågeställningar kring bedömningarna som 

behövde diskuteras. Desirée tyckte att det hade behövts en samsyn mellan lärare på vad 

som ska betygsättas, och på vilka grunder betyget ges. Hon berättar även att 

inställelsetiden var alldeles för kort mellan beslut och handling. Hon tycker att det ofta 

blir ryckigt när något nytt ska startas i skolan och att lärarna på något sätt blev inkastade 

i arbetet med betyg. 
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Tema: Hur bedömer du? – lärares tillvägagångssätt i bedömning 

Temat handlar om hur elevarbeten ska bedömas och hur läraren ska gå till väga. 

Bedömningar har ofta handlat om att slutföra uppgifter eller prov men även tillfällen för 

reflektion och samtal.  

Lärarna eftersträvar att främst göra arbetsmoment som undviker traditionella 

bedömningar som prov eller tester. Istället får eleverna arbeta med presentationer, 

estetiska uttryck, muntliga redovisningar eller skriva texter på datorn som exempel. Det 

lyfts aspekter på att lägga stor vikt på att vara lyhörd i klassrummet och lyssna på 

elevers resonemang, reflektioner och diskussioner där läraren går runt och lyssnar. Att 

ha mycket dialog med eleverna och följa upp med eleverna vad de gjort under dagen 

och vad de har övat på för förmågor ses som viktigt. Det fanns även resonemang om 

vikten av självskattning inför arbetsmoment för att eleven ska blir mer medveten om sitt 

lärande före, under och efter genomfört arbetsområde.  

Lärarna uttrycker att det finns en kollegietidsbrist. Det skulle behövas tid för att 

utveckla modeller tillsammans med kollegor om hur arbetsområden ska läggas upp, mål 

presenteras och hur de stäms av. Det efterfrågas även att kunna få tid varje lektion att 

kunna göra dagliga dokumentationer av vad som kan observeras i klassrummet under 

arbetets gång. Detta för att kunna ta reda på vad eleverna kan och vad som behöver övas 

mer. Det framkommer mycket dokumentationsensamhet där det framkommer att mycket 

dokumentation och arbete sker individuellt. En aspekt kring detta är att det finns en oro 

över att det måste finnas färdiga resultat för att betyg ska kunna sättas. Istället måste 

man ”lita på sin profession” som Mona uttryckte det angående att känna professionstillit 

i detta oftast ensamma dokumenteringsarbete. 

Det betraktas som viktigt att kunna få mer tid i klassrummet till att kunna föra dagliga 

anteckningar om hur eleverna jobbar och hur det går för dem med hjälp av formativ 

bedömning. Det knyter an till det som Bennett (2011) och Harlen (2005) anser angående 

formativ och summativ bedömning. Det är eftersträvansvärt att lärare koncentrerar sig 

på att inte enbart arbeta med prov och diagnoser i alla ämnen utan rikta in sig mer på 

arbetsområden som pågår under längre tid med respons genom hela processen. 

Sammanfattning 
Lärarnas resonemang kring bedömningsarbetet kan sammanfattas med begreppen 

kollegietidsbrist, dokumenteringsensamhet och professionstillit. Det framkommer att 
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det som sker i klassrummet är viktigt för bedömningen men det anses som svårt att 

hinna med att dokumentera hur det går för eleven. Det som även efterfrågas är att kunna 

sitta med sina kollegor och komma fram till modeller att arbeta med i klassrummet. Det 

finns önskan om att kunna arbeta mer formativt med eleverna och att lärare alltmer ska 

kunna lita på sin profession. 

Tema: Har jag förstått rätt? – Lärares positiva och negativa 

erfarenheter av kunskapskraven 

Temat utgår från vad ett bedömningsarbete innebär i praktiken och tar upp både positiva 

och negativa aspekter av arbetet.  

Arbete med bedömning och betygsättning kan ses som en vattendelare mellan lärare. 

Det framkommer tydligt både positiva och negativa synpunkter på detta. Främst visar 

sig negativa synpunkter när det gäller att förstå Skolverkets motsägelsefulla 

instruktioner om bedömning och betygssättning. 

Skolverkets insats i lärares bedömningsarbete diskuteras bland lärarna. Den anses ha 

gjort goda insatser men även försvårat arbetet med betygsättningen. Läroplanens 

värdeord i kunskapskraven är ett exempel på vad som anses vara något som delar 

lärares synpunkter om den nya läroplanen Lgr11. Det leder till tolkningssvårigheter med 

ett massivt tolkningsarbete om hur en text antingen är ”enkel, välutvecklad eller till viss 

del utvecklad” (Lgr 11, sida 233).  

Det finns dock en läroplanslättnad med föreställningar om att det ger progression i 

förmågorna i kursplanernas syftesdel och därmed underlättar vad läraren ska arbeta efter 

och bedöma med. Det kommer fram att det finns helt enkelt olika sätt att se på 

läroplanen och hur den ska användas. Antingen är förmågorna i centrum eller så är 

kunskapskraven i centrum. Detta kunde även vara en svårighet med förra läroplanen 

Lpo94 där antingen strävansmål eller uppnåendemål stod i centrum i undervisningen.  

Det framkommer även att vissa lärare i studien inte hade några större problem med 

detta. Det framgick att värdeorden var ett positivt tillägg till kunskapskraven och att 

progressionen är markerad så att det tydliggör för läraren vad som eftersträvas i ett 
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högre betyg. Det är något som gör det enklare för läraren att berätta för eleven vad han 

eller hon kan men vad som behövs mer för att få ett högre betyg. 

Bedömningen sker oftast ensamt i sin lilla ankdamm som en lärare uttryckte det. Det 

finns en slags osäkerhet över bedömningsarbetet i och med att det oftast sker i ensamhet 

utan diskussion med andra kollegor. Det leder till att det blir svårt att stå för betyget och 

att det byggs på en likvärdig bedömning i och med att endast en person är inblandad i 

arbetet. Selghed (2004) beskriver att det nuvarande målrelaterade betygssystemet med 

dåvarande läroplanen Lpo94 var ett råmaterial som skulle behandlas lokalt i ett 

arbetslag. Det kräver att arbetslaget formar en samsyn för hur mål och kunskapskrav ska 

tolkas även för den nuvarande läroplanen Lgr 11. Samsynen anses vara viktig enligt 

lärarna men är oftast frånvarande. Lärarna vittnar om samsynsbrist i arbetet med 

läroplanen. 

Betygsättning beskrivs som stressig. Det är mycket som ska hinnas med och kollas upp 

inför den. En synpunkt är att det har blivit för stort fokus på betygen. Betyg har fått ta 

för stor plats menar lärarna och den formativa bedömning som används för bedömning 

av elevens kunskaper och förmågor under arbetet har fått maka på sig. Wedin (2007) tar 

upp att arbetsbördan för lärare anses ha blivit större genom att det nuvarande 

målrelaterade betygssystemet infördes i skolan. Detta gjorde att lärares tid gick alltmer 

till administrativt arbete och resurshjälp till elever som inte nådde målen för godkänt.  

En svårighet är även att förhålla sig till vad betyget i årskurs 6 ska visa och vad det är 

till för. Betyget mäts mot kunskapskraven som gäller från årskurs 4 upp till årskurs 6. 

När eleven senare kommer till högstadiet och årskurs 7 mäts kunskaperna med de 

kunskapskrav som gäller för år 9. Det kan leda till en betygshalka för eleven att gå från 

ett B-betyg till kanske ett D-betyg. Hur ska det förklaras för eleven? Detta är något som 

försvårar lärarens arbete när det gäller att motivera eleven.  

För vissa är det lätt att veta vad man ska göra och för andra är det svårt. Mycket handlar 

om hur de ska tolka kunskapskraven, förmågorna och värdeorden och ifall de tolkar på 

rätt sätt, alltså om fler lärare skulle tolka så. Nationella prov gäckar även flera av lärarna 

som tycker att det är otydligt av Skolverket att det är så olika mellan hur man bedömer 

utifrån Lgr 11 och efter bedömningarna i Nationella prov. Dessa Skolverksmotsägelser 

har ansetts försvåra betygsättningen i och med att Nationella proven anses mer generösa 
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i sina bedömningsexempel än vad som kan tolkas fram av läroplanen Lgr 11:s 

kunskapskrav. 

Lärarna menar att det är ganska lätt att arbeta med vissa ämnens kunskapskrav men det 

finns kunskapskrav som är luddiga och svåra att begripa. Det framkommer att det har 

varit svårt att arbeta med kunskapskraven i och med att de innebar att tolka vad som var 

tillräckliga kunskaper, goda kunskaper eller mycket goda kunskaper. Det är svårt att 

utgå från värdeorden i kunskapskraven i och med att det lätt blir en subjektiv tolkning 

genom det fria utrymmet som läraren har. 

Nordgren (2008) beskriver om detta friutrymme som fanns i Lpo 94 och som även finns 

i det nya betygssystemet. Det kräver utbildning för att få en så bra samsyn som möjligt 

hos lärarna. Då undviker lärare att sätta ojämna betyg utifrån subjektiva tolkningar. 

Nationella prov skapar även svårigheter att kunna bedöma eleverna på ett tillräckligt 

balanserat sätt i och med att Nationella proven upplevs som mer generösa i sina 

bedömningar. Det behövs samma utgångsläge och policy i bedömningen för att det inte 

ska bli misstag med bedömningarna i betygen. Rättningen av Nationella prov ansågs 

kunna rättas centralt av en grupp som är insatta i detta istället för att lärarna ska gör det. 

Alternativt kan bedömningen datoriseras som exempelvis teoritestet för körkort.  

”Ja att de får sitta och bedömer och så, att de har en expertgrupp som inte gör 

något annat än att rättar, några rättar matte eller också så har vi som i 

Danmark att vi digitaliserar alltihop.” (Beata, Lingonblomsskolan) 

Rättningen av Nationella prov har varit en svår del att få tid för i lärarens arbete och det 

är ett svårt arbete att utföra ensam. Det beskrivs som omänskligt att det ska vara ett så 

omfattande arbete för varje lärare när det istället kunde göras centralt hos Skolverket 

eller digitalt. 

Sammanfattning 
Begrepp som sammanfattar bedömningsarbete är tolkningssvårigheter, 

Skolverksmotsägelser, betygshalka och samsynsbrist. Det resoneras om 

tolkningsarbeten, svåra bedömningsarbeten i ensamhet utan samsyn och hur betygen 

påverkas av att kunskapskraven förändras mellan år 6 och år 7 samt om ett ökat fokus 

på betygen. Det blir mycket ensamt arbete anser många och flera har synpunkter på att 

Nationella proven är svårrättade och motsägande till läroplanens kunskapskrav. 
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Tema: Den svåra bedömningen – betyg som hjälper vissa och stjälper 
andra 

Temat handlar om hur betygen påverkat eleverna enligt lärarna. Flera aspekter handlar 

om hur lärare ska kunna stötta elever som får prestationsångest för betygen och hur de 

ska klara skolan. Betyg kan tas emot som något skrämmande eller något 

motivationshöjande. Det kan även vara ett sätt för vissa elever att förstå ansvaret för sin 

skolgång och få syn på sitt eget lärande. Det kan även vara förkrossande upplevelse för 

eleven.  

Det framkommer i undersökningen att betyg kan tas emot på olika sätt och att det kan 

vara ett led i rätt riktning för att stärka sitt lärande för vissa elever och för vissa att man 

istället ger upp utan att ens försöka. Lärarna tar upp om stress och press men även om 

att betyg kan vara en morot i vissa fall också. En motsättning som framkommer är att ett 

dåligt betyg kan ödelägga elevens förmåga att försöka och en fråga är då om det då är 

värt att några andra i samma stund lyfts av betyget och får en större motivation för 

skolan. 

”Ja, jag upplever att det kanske är bra ur en aspekt att eleverna tidigare måste 

bli medvetna om vilken betydelse inlärningen har. Men då tycker jag inte att det 

ska vara som en skrämselgrej, utan det lägger helt andra krav på läraren.” 

(Mona, Linneaängsskolan) 

Betyg kan enligt lärarna skapa en förståelse för att skolan är viktig och att det är det som 

påverkar elevens framtid med förståelse för sitt skolgångsansvar. Betyg ska inte 

användas till att skrämma elever utan att förbereda dem och skapa goda möjligheter till 

utveckling med strategier och olika arbetssätt. Tyvärr blir det ändå några som inte klarar 

pressen. 

”den lilla företagsamhet och den lilla förmåga att se någon glädje med 

skolarbetet som de två då hade blev fullständigt ödelagd av betygen och att allt 

som de gjorde skulle bedömas, det var förödande för dem… jag vet inte om lyftet 

är värt att det krossar så många så jag är emot betyg, jag tycker inte att de ska 

behöva ha de så tidigt” (Beata, Lingonblomsskolan) 

Betyg kan vara ödeläggande vilket ovanstående citat visar. Vissa lärare menar att 

betygen inte ska ingå i årskurs 6 over huvudtaget. När det gäller arbetet med elever som 

får ett F som betyg är en synpunkt att det inte spelar någon roll vad man som lärare 

säger till eleven som fått ett underkänt betyg för det upplevs som ett förkrossande fall. 
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Det finns synpunkter på att F-betyget skulle ha en egen progression med en pil för att 

visa på hur nära eleven är att nå ett E i betyg. Ett arbete som då kräver att läraren tydligt 

förklarar hur eleven ska göra för att nå dit och även lyftas genom en egen progression.  

Arbetet med bedömning är inte lätt. Det är mycket som ska fungera och det 

framkommer både hopp och förtvivlan när det gäller att elever får betyg i årskurs 6. De 

betraktas som att de elever som inte blir godkända skapar mycket svårigheter och det 

drabbar både elev och lärare. Selghed (2004) menar att lärare som arbetade med Lpo 94 

hade samma frustration med att göra allt för de elever som inte blev godkända med alla 

tänkbara medel. Wedin (2007) tar upp om situationen med icke-godkända elever i sin 

studie om lärares arbete. De eleverna som inte klarade skolan fick extrahjälp utöver 

skoltid för att lektionerna var så pass tidspressade att det inte fanns någon tid över till 

att ta igen det eleven missade. Det är en svår situation i och med att  

Sammanfattning 
Nyckelord som beskriver detta tema är Skolgångsansvar, förkrossande fall och 

motivationsstart. Betyg skapar antingen lust och motivation eller stjälper eleven redan 

vid startlinjen. Det skapar svårigheter i betygsarbetet när eleven inte vill försöka utan 

avstår för att pressen blir för hård.  

Tema: Stöd som getts till lärare och stöd som önskas av lärare 

Detta tema presenterar vad för stöd som läraren beskriver getts och vad som önskas för 

att bedriva ett bedömningsarbete som ger ett likvärdigt betyg. 

Lärarna har fått olika former av stöd inför arbetet med betyg i årskurs 6. De har haft 

studiedagar eller konferenser av olika slag samt olika material att läsa och på filmer från 

Skolverket. Främst har det handlat om konferensdeltagande när det kommer till stöd 

som getts till de tillfrågade lärarna. Dessa stöd har ansetts givande med att få svar på 

sina frågor och bli medveten om vad som förväntas vid en betygsättning. Det 

framkommer som givande stöd i arbetet men samtidigt verkar det finnas önskan om mer 

än så.  

Det som betraktas vara ett viktigt stöd för arbetet med betyg är att lärare på 

arbetsplatsen har en gemensam samsyn när det gäller betyg, bedömning och 

betygsättning. Flera önskemål som kommer fram handlar om att få tid till att diskutera 
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mer med sina kollegor. De vill få den viktiga tiden att sitta tillsammans och diskutera 

hur de ser på betygen, hur de ska arbeta med det och lägga upp modeller för hur de ska 

gå tillväga i arbetet med betyg. Något som är särskilt viktigt är att få en samsyn lärare 

emellan på enheten. Det finns en tydlig samsynssträvan bland de tillfrågade.  

De önskar ett på-plats-stöd tillsammans med kollegorna. Det verkar finnas en önskan 

om att få tid till stödet på plats i lärarrummet men kollegietiden anses inte räcka till för 

detta. Det är tydligen svårt att få plats med kollegietiden i lärarens arbete. Det ser ut att 

finnas en strävan och en önskan om tid till detta men tyvärr verkar det inte finnas det. 

Den vardagliga diskussionen verkar vara reserverad till få stunder i veckan.  

Lärare på skolorna önskar komma samman och skapa en samsyn på hur bedömning ska 

gå till och att eleverna får samma information från alla lärare. Det är önskvärt att de får 

tid att diskutera samman hur de tänker och resonerar. 

”Det viktigaste är att prata med varandra, ’så här tänker jag’ och försöka få det 

likvärdigt… Först på egna skolan, sen mellan andra skolor i området. Det gäller 

verkligen att man diskuterar. I många ämnen är de ju svåra.”(Angelika, 

Lingonblomsskolan) 

Det anses viktigt att ha en ständig diskussion mellan lärare på egna skolan och med 

övriga skolor för att det ska bli en samsyn mellan alla. Det framkommer i studien att det 

även kunde finnas fler kurser att gå på och att kunna arrangera något tillsammans med 

arbetslaget. Det borde även finnas facklitteratur för samtliga lärare som Skolverket 

skickar ut för att läsas av alla samt föreläsningar för att alla ska få ta del av samma 

innehåll. 

Behov av kollegietiden är en aspekt som tydligt lyfts fram då det finns för lite tid till 

arbete för en samsyn. Det finns alltför olika tolkningar och resonemang om bedömning 

och betyg då varje lärare gör sin egen variant på hur läroplan och Nationella prov ska 

tolkas. En samsyn önskas för att alla ska vara på väg åt samma håll och kunna säga ”så 

här gör vi istället för så här gör jag” som läraren Eva uttryckte det. Det finns även en 

önskan om att Skolverkets litteratur och viktiga information som rör alla lärare ska 

skickas ut gratis till varje skola och varje lärare just för att kunna ge en nationell 

samsyn. Detta istället för att de ska beställas och betalas med skolans pengar.  
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Det som framkommer i intervjuerna är att det krävs goda förutsättningar för att kunna 

förbereda sig och för att veta hur man ska arbeta med betyg. 

”Betygsättning är ju en myndighetsutövning och där med en ganska avgörande 

handling som man utför gentemot en elev och då måste man få en bra 

förutsättning för att förbereda sig och känna att man behärskar hur man ska 

göra det” (Desirée, Blåklintsskolan) 

Det kräver tid och förberedelse för att kunna arbeta med betyg enligt ovanstående lärare. 

Randall och Engelhard (2010) påpekar om hur viktigt det är att lärare är införstådda i 

hur betygsättning fungerar och att det behövs en klarhet över vad det innebär att sätta 

betyg. Det var främst lärare som var verksamma som klasslärare i årskurs 6 som var på 

konferenser istället för att samtliga lärare i årskurs 4-6deltog. Att lärare glöms bort och 

inte får ta del av samma information skapar stor svårighet för att de ska kunna sätta rätt 

betyg. I rapporten från Skolverket (2011) efterfrågade lärare stöd via fortbildning och 

samtal inför arbetet med betygsättning.  

Nog finns det mycket material från Skolverket men tid finns det ont om, något som flera 

synpunkter handlar om. Det önskas mer kontakt och diskussion med kollegorna. 

Tidsfaktorn är oftast det största problemet i skolan. Det anses vara alldeles för lite tid i 

lärarens arbete att få sitta och diskutera tillsammans hur andra lärare tänker. Gustavsson 

(2002) beskriver skolan som en alltmer rationell plats där kunskap ska intas snabbt. 

Detta framkommer tydligt bland lärarnas resonemang att det är ont om tid i arbetet att 

hinna allt. Det är svårt att få ett bra underlag till betygen när tiden är knapphändig. Det 

är något som lärarna ifrågasätter i intervjuerna. Det finns ingen tid till att utveckla 

arbetet med att ge elever respons och föra dagliga anteckningar.  

Sammanfattning 
Orden som beskriver detta tema är konferensdeltagare, På-plats-stödet, och 

samsynsträvan. Att få mer tid till sina kollegor samt att diskutera tillsammans om 

verksamheten och arbete med bedömning och betyg önskar alla lärare. De behöver det i 

sitt arbete men allt som oftast finns inte den tiden. Lärarna beskriver hur de varit på 

konferenser, sett filmer, läst material och andra stöd som getts till dem. Men det som de 

främst vill är att kunna få samtala med sina kollegor. Lärarna vill få tid till detta för att 

själva delge hur det tänker och höra hur andra tänker. Även facklitteratur från 

Skolverket önskas för att alla lärare ska nås av samma innehåll.  
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Tema: Betydelse för lärarens profession 

Temat delger aspekter av hur professionen kan komma att förändras i och med att 

arbetet med betyg tillkommit i årskurs 6.  

Professionen ansågs vara påverkad av de förändringar som skett i skolan. Detta när det 

gäller den nya läroplanen med betygsättning i årskurs 6. Själva betygsättandet i sig tros 

inte ha någon påverkan. Att förändringarna skulle ha någon avgörande roll för lärarens 

profession tror lärarna inte. Det som däremot framkom var att reformerna nog kommer 

ställa högre krav på kunskaper och på så sätt stärka lärare och verka professionshöjande. 

Det kommer bli en kompetensreform tror lärarna. 

”Ställer högre krav på mig som lärare givetvis, det blir ju väldigt tydligt vad jag 

ska undervisa om och hur, jag måste ge alla elever förutsättningar att nå A. Sen 

är det svårt att nå men att det ska finnas förutsättningar. Jag måste vara duktig i 

de ämnena, kan inte glida undan” (Angelika, Lingonblomsskolan) 

Professionen tros även bli påverkad av att det finns förväntningar på att kunna sin sak, 

vara insatt i sina ämnen och skapa förutsättningar för sina elever att nå det betyg eleven 

är ämnad att få. Den nya läroplanen betraktades vara en del i samtalet om stärkt 

profession. Den anses klar, tydlig och ofrånkomlig vilket tydligen den förra läroplanen 

Lpo94 ska ha varit.  

”Jag tror att med de här kraven och LGR 11 att det höjer vad vi ska jobba med, 

’Vad är syftet?’ Att det blir tydligare vad är det för lärande som ska ske. Det ska 

inte skiljas mellan åk 4-6” (Eva, Äppelviksskolan) 

Det verkar finnas en svag hoppfullhet om vad som kan bli bättre när yrkesspråk, 

kompetens, kunskaper och läroplan samverkar närmre men tiden betraktas som en 

viktig byggsten i detta. Utan tid till att arbeta med kompetenser, kunskaper och läroplan 

tillsammans så är det svårt att utveckla bedömningskompetens.  

Det framkommer synpunkter på och jämförelser mellan Lpo 94 och Lgr 11, där den 

nuvarande läroplanen anses förenkla och förtydliga vad läraren ska arbeta med. Vilket 

kan beskrivas som läroplanslättnad. Synpunkter angående Lpo94 var att den skapade 

problem och feltolkningar för lärare som knappt tittade i den utan istället arbetade så 

som de alltid har gjort. Det skapade svårigheter att bedriva undervisning och det blev 

även diskussion om huruvida strävans- eller uppnåendemålen skulle användas i 

undervisningen. Detta beskriver Carlgren (2002) som den problematik Lpo 94 gav i och 
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med att lärare tolkade in alltför mycket i läroplanen och använde den helt fel. Det 

skapade till stor del misstag.  

Tholin (2006) beskriver om hur svårigheterna var att tillämpa de kriterier som fanns på 

verksamheten och reflekterar över om det inte hade varit bättre att lärare hade fått slippa 

att skriva egna kriterier i Lpo94. Det är något som lärare är särskilt glada över när det 

gäller Lgr11 att det inte ska skrivas några mål eller kriterier utan att det är färdigt från 

början. Lgr11 anses tydligare när det gäller de förmågor eleven bedöms i, vilket innehåll 

undervisningen ska ha och hur förmågorna bedöms på olika sätt med betyg från E till A.  

Det framkommer att lärarens roll omformas till att tydligt kunna leda eleverna att 

inhämta kunskaper och visa på vad eleverna ska arbeta med, hur de ska gå tillväga och 

varför eleverna ska arbeta med detta. Gustavsson (2002) tar upp om hur skolan har 

omformats av olika kunskapssyner och hur lärarens roll ändrats genom åren. Han 

beskriver att datorns intåg i samhället gjorde att läraren blev handledaren till eleven att 

söka kunskap bland all information som finns tillgänglig. Det som framkommer nu är 

att läraren tydligare tar plats i undervisningen och är den viktiga delen i elevens 

utbildning samt att lärarens arbete blir mer klart av vad som gäller. 

Sammanfattning 
Läroplanslättnad, kompetensreform och svag hoppfullhet är begrepp som handlar om 

lärares resonemang och uppfattningar om betygssättning i relation till professionen. Det 

finns ett svagt hopp om att det kanske kan bli bättre av dessa reformer och det har 

framkommit positiva aspekter om läroplanen som något underlättande i arbetet. Det 

som lärarna berättar i studien är att Lgr 11 gör att det blir allt tydligare vad som gäller i 

arbetet och att lärare får förtydliga sig i sitt arbete som lärare. Några lärare drar 

paralleller med tidigare Lpo 94 och anser att den användes helt fel av i princip hela 

Sveriges lärarkår. Nu får lärarna istället visa vad de kan och visa sin profession om vad 

deras arbete innebär. Kompetensen som läraren har kommer tydligare fram och visar 

lärarens kunskaper. De blir den viktiga länken i elevens utbildning. 

Sammanfattning av resultat 

Av resultatet skapades flera begrepp som beskriver lärares uppfattningar och 

resonemang angående betygsättning, bedömning, profession och stöd.  
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I temat om lärares situation i bedömningsarbetet framkom begreppen 

Skolverksmotsägelser, kollegietidsbrist, dokumenteringsensamhet och professionstillit. 

Lärarna använder olika sätt för att kunna bedöma elevers kunskaper men det 

framkommer att om det fanns tid skulle de göra mer för att få ett så brett material som 

möjligt med flera olika arbetsuppgifter. Det lyfts fram att formativ bedömning 

efterfrågas för att till större del ge eleven kontinuerlig respons för vilka kunskaper 

eleven har och hur arbetet ska fortsätta.  

När det gäller arbetet med läroplanen, kunskapskrav och värdeord används begreppen 

tolkningssvårigheter, betygshalka och samsynsbrist, vilka är begrepp gällande arbetet 

mellan kollegor, Skolverkets ryckiga ändringar i skolan, ständig tidsbrist och hur 

kunskapskrav och värdeord ska tolkas. Lärares upplevelser och resonemang om 

betygsättning i årskurs 6 är att de ser svårigheter med hur arbetet ska läggas upp 

eftersom tiden inte räcker till. De resonerar att det är viktigt för dem att kunna diskutera 

fram hur de ska arbeta och att alla lärare på skolan har en samsyn på hur bedömning och 

betygsättning ska gå till. Det blir ett tolkningsarbete av kunskapskraven och att kunna 

förstå hur värdeorden ska kunna sättas i sammanhang. Bedömning av Nationella prov 

betraktas svårt då lärarna anser att Skolverkets bedömningsexempel är alltför generösa 

jämfört med de kunskapskrav som finns i kursplanen.  

Det finns även resonemang om att kunskapskraven skapar svårigheterna för eleverna i 

och med den distans som blir mellan kunskapskrav för år 6 och år 9. Det leder till att 

elevers betyg från år 6 sänks automatiskt i och med att det är de kunskapskrav de arbetar 

med i årskurs 7 som gäller för år 9 och bildar en distans för eleverna mellan deras betyg 

och de betyg som år 7 bygger på. 

I temat om hur bedömning och betyg tas emot av eleverna enligt lärarna konstruerades 

begreppen skolgångsansvaret, förkrossande fall och motivationsstart. Det framkommer 

synpunkter på att betyg höjer motivation hos eleven och att de förstår värdet av skolan. 

Betyg bör inte användas på ett disciplinerande sätt utan istället bidrar till att tidigt ge 

eleverna en positiv inlärningsvilja och att de förstår att det är de själva som styr sin 

skolgång.  Lärarna upplever att arbetet med de elever som inte når upp till 

kunskapskraven för betyget E blir svårt och särskilt för elevens självförtroende. En egen 

progression för att kunna nå ett godkänt betyg är en aspekt på vad som skulle kunna 

underlätta för de elever som fått ett F-betyg. 
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I temat som tar upp om stöd till lärarna skapades begreppen på-plats-stöd, 

konferensdeltagare och samsynsträvan och de handlar om vilket stöd som getts eller för 

att kunna sätta likvärdiga betyg utifrån en allsidig bedömning. De stöd som getts har 

främst varit konferenser men det har även varit olika material att läsa som kommit från 

Skolverket. Det har varierat vilka som har varit på dessa konferenser. Det har främst 

gällt de som är verksamma klasslärare i årskurs 6 vilket betraktas som besynnerligt då 

alla inte får tillgång av denna viktiga information. Förberedelser upplevdes alltför kort 

för att kunna sätta sig in i arbetet och skapa förutsättningar för att göra ett bra arbete. 

Vad som efterfrågas mest i arbetet är att få tid till samtal med kollegor och få en samsyn 

emellan varandra. 

Temat om profession innehåller begreppen Läroplanslättnad, kompetensreformation 

och svag hoppfullhet handlar om hur lärare ser på hur deras kompetenser och profession 

påverkas när reformer som betyg i tidigare år och ny läroplan inträder i verksamheten. 

Lärarnas tankar och resonemang om hur profession påverkas av att det kommer att ingå 

betyg i årskurs 6 sammanfattas med att det inte kommer vara märkbart utåt sett. 

Däremot betraktas det som att kompetensen höjs, alla får krav på att göra rätt och det 

professionella språket får allt större plats i verksamheten. Lgr 11 med de syften, 

förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav betraktas som en välkommen nyhet i 

skolan. Detta då lärare kommer att förstå hur den ska användas i verksamheten jämfört 

med Lpo94 som ansågs var en läroplan som få klarade att använda. De välkomnar detta 

i och med att det tydligt framgår vilket lärande som ska ske i skolan. 

Hoppet betraktas dock som svagt för hur skolan kommer förändras av dessa 

reformationer eftersom att det fortfarande saknas tid till att kunna arbeta med detta så att 

det blir på sätt som det är tänkt. Det finns resonemang om att lärarens kompetens 

kommer att utvecklas mer och att yrkesspråket kommer att förändras. Det handlar om 

att arbeta med elevernas förmågor och vara en väg ledande lärare.  
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Diskussion 

Resultatet visar att lärarna belyser både för- och nackdelar med arbetet kring 

betygsättning. Vissa anser att det inte borde tillhöra årskurs 6 över huvudtaget. Andra 

ser det som motivationshöjande hos eleven som även får upp ögonen och börjar ta 

ansvar för sin skolgång.  

Av de tillfrågade lärarna verksamma i årskurs 4–6 upplevs betygsättning som antingen 

ett sätt att ge eleverna en förståelse för skolan och dess innebörd med att faktiskt ta 

ansvar för sin skolgång. En annan sida av betygsättning som kommer fram är att se 

elever som blir förkrossade av att de ska få betyg på det de åstadkommer i skolan. Det I 

intervjuerna kommer även fram resonemang om hur det lärarna ska kunna ta tid till 

diskussioner för samsyn och bedömning när det knappt finns tid till att föra daglig 

dokumentation om vad som observeras i klassrummet.  

Informanterna anser att betydelse för professionen är att betygssättningen kan vara 

kompetenshöjande samtidigt som de inte tror att det ger någon märkbar effekt utåt sett. 

De menar vidare att betygsättningen ger kompetens i form av att ämneskunskaperna blir 

en allt viktigare roll i arbetet där det gäller att vara kunnig och kompetent. Det stöd som 

främst getts till lärarna är i form av fortbildningar som konferenser. Det som de 

intervjuade ansåg som mest önskvärt i arbetet är att få mer tid till att diskutera med sina 

kollegor.  

Att det inte finns tid till samtal med kollegor om hur lärarna ska arbeta, hur 

kunskapskraven ska tolkas och leda till en samsyn mellan lärare och hur eleverna ska nå 

målen sammanfaller med det Gustavsson (2002) diskuterar. Han menar att skolan har 

blivit alltför rationell där resultat ska lämnas in och mätas. Alltmer ska byggas på 

resultat som ska användas till att mätas i undersökningar. Det har blivit alltför stort 

fokus på produkten än processen när det gäller elevers kunskaper. 

Detta kommer fram i lärarnas resonemang i studien. De efterfrågar långsiktiga 

arbetsformer som bygger mer på formativ bedömning än summativ vilket även Harlen 

(2005) och Bennett (2011) efterfrågar. Lärarna vill undvika prov och tester därför att de 

anser att det i sig inte säger någonting alls om eleven huruvida provets resultat blev 13 

rätt av 39 möjliga. De vill istället få tid till att kunna skapa arbetsuppgifter som skapar 

ett brett underlag för att betygsätta elevens kunskaper. Att lärarna har förmåga och vilja 
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till att göra ett gott arbete, när det gäller bedömning märks i deras önskan om att ta tid 

till diskussioner. 

Lärarna tar upp problematiken kring tolkningsarbetet med kunskapskraven, det vill säga 

de elever som inte blir godkända och den bristande tiden i arbetet. Resultatet visar på en 

vilja och förmåga att göra ett bra jobb men tiden räcker inte till. Det finns frågetecken 

kring kunskapskrav och värdeord, elever som inte klarar målen och hur arbetet ska 

läggas upp. Detta är viktiga aspekter i lärarens arbete i och med att betygsättning är, 

som det benämns i resultatet, en myndighetsutövning. 

Vad som även visat sig i arbetet är hur lärarna ser på kunskap. Gustavsson (2002) 

beskriver om de tre olika kunskaperna praktisk kunskap, teoretisk kunskap och 

reflekterande kunskap. Av dessa är det främst den teoretiska kunskapen som utgör sig 

som viktigast att bära på. Detta talar Gustavsson (2002) emot då alla tre är viktiga 

kunskaper att bära på och skolan har ett ansvar att elever får ta del av dessa. Det som 

kom fram om lärares kunskapssyn i detta arbete var att de delar denna syn på kunskap.  

Det framkom om hur lärare ville lyssna till elevernas reflektioner, att de får fundera 

tillsammans, att prov på kunskaper inte endast är teoretiska utan också i form av 

hantverk och estetik. Genom dessa kunskaper tar eleverna sig an den teoretiska 

kunskapen också. Kunskapen om vattnets kretslopp tar sig eleverna an, inte bara genom 

att läsa om det, utan även göra något estetiskt av detta. Exempelvis en plansch som 

visar hur detta kretslopp ser ut. Vad jag fann om lärarnas inställning till kunskap var den 

att elevernas lärande gäller för hela livet och inte bara här och nu. Det är något som 

ständigt utvecklas och tar sig i form på olika sätt. 

Egna reflektioner 

Det finns önskningar, viljor och förmågor bland de lärare jag mött. Att sätta betyg är en 

svår uppgift som kräver mycket tid som tyvärr är en bristvara för lärare idag. Det finns 

en önskan om tid för läraren att i sitt arbete kunna hinna med att lyssna, dokumentera 

och leda eleverna i skolarbetet med tydlig respons. Nu är tiden en bristvara där varje 

sekund är dyrbar. Det finns svårigheter med att skolan ser ut som den gör idag men det 

finns också hopp i och med de engagerade lärare som vill att skolan ska vara en positiv 

del i elevernas liv. 
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Betydelse för yrket 

Studiens betydelse för läraryrket är att beskriva lärarens vardag och lyfta fram deras 

resonemang kring ett nytt betygsystem som ingår från årskurs 6 där samtliga lärare i 

årskurs 4-6är verksamma. Studien lyfter vad lärarna har sett för svårigheter och 

möjligheter med betyg i årskurs 6 och hur detta formar skolans verksamhet. Skolan har 

ingått i flera reformer de senaste åren varav en är att betyg ska ingå i årskurs 6 och att 

det tillkommit en ny läroplan.  

Genom de reformer som kommit anses det att lärarens yrkesspråk kommer att bli 

alltmer viktigt för professionen. Det lyfts fram att kunskapskrav och värdeord i nya 

läroplanen skapar svårigheter för många lärare eftersom att de ofta får tolka läroplanen 

själva utan någon större samsyn. Lärarna har inte tiden till att kunna sitta ner och 

diskutera fram en gemensam samsyn på läroplanen. Detta är vad som lyfts fram och 

visar en del av lärarens arbete idag. 

Vidare forskning 

Läraryrket befinner sig i en ständig process av att förändras och förbättras. Arbetet som 

tillkommit med betyg och bedömning för lärare i årskurs 6 är en svår balansgång för 

läraren då det gäller att sätta betyg som bygger på en allsidig bedömning. Dock verkar 

det inte se ut så i verkligheten. Den allsidiga bedömningen är ganska begränsad antyder 

många lärare. Kunskapskrav och värdeord tycks slå knut på vissa lärare när det gäller att 

tolka läroplanen rätt. De stöd och resurser som getts har varit till belåtenhet men det har 

tyvärr inte gett lärarna den tid de behöver för att kunna utföra ett bra arbete och få en 

samsyn över kunskapskraven. Det ses även som en svår upplevelse att se vissa elever 

falla redan vid startlinjen för att det blir alltför mycket press med att få betyg. Det verkar 

finnas en slags oro för att sätta betyg då det är en myndighetsutövning som kräver 

förberedelse utan att tid finns till det.  

Det ingår mycket i lärarens arbete idag och det ställer frågan om hur rationell en skola 

kan vara vilket Gustavsson (2002) lyfter angående att utbildning ska ske på ett allt 

tidskrävande sätt. Lektioner räcker inte till utan kräver läxhjälp för vissa elever. Lärare 

hinner inte med dagliga dokumentationer från lektioner. Den viktiga diskussionen med 

kollegor är sällsynt. Detta skapar frågor om hur skolan kommer att se ut i och med att 

skolan effektiviseras alltmer med större vikt på produkt än process. Utifrån denna studie 
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skulle det vara intressant att följa hur arbetet med bedömning och betygsättning fortgår 

parallellt med en fortsatt rationalisering av skolan.
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Bilagor  

Bilaga 1 brev till lärare 

Hej, 

Mitt namn är Emma Ekman och jag går sista terminen på lärarprogrammet, studieort 

Norrköping och arbetar nu med mitt examensarbete. Övergripande handlar mitt arbete 

om att få veta mer om hur ni lärare i årskurs 4-6upplevt och upplever arbetet med 

betygsättning. Betygsättning i årskurs 4-6är relativt nytt och därmed vill jag veta hur ni 

resonerar kring detta arbete med betyg och betygsättning. Det är värdefullt för mitt 

examensarbete och min kommande yrkesroll att få lära mig mer av er lärare om hur ni 

resonerar och upplever arbetet med betygsättning i årskurs sex. Vad kan betygsättning 

ha för betydelse och problematik för professionen?  

Till detta arbete behöver jag hjälp av er lärare som kan ställa upp på intervju om 

betygsättning i årskurs sex. Både lärare i årskurs fyra, fem och sex är välkomna att delta 

i dessa intervjuer. Intervjuerna kommer att spelas in och kommer ta minst 30 minuter 

till max en timme. I mitt examensarbete kommer jag tillämpa de fyra forskningsetiska 

kraven. Informationskravet innebär att jag kontaktar de berörda och berättar om 

undersökningens syfte. Samtyckeskravet innebär att de berörda får själva bestämma om 

de vill delta eller inte och har rätt till att avbryta sin medverkan i intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter från medverkande behandlas med 

största möjliga konfidentialitet, exempelvis att inga namn nämns i arbetet. 

Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter och material som samlas in används endast till 

mitt examensarbete. 

Med detta brev hoppas jag att ni vill delta och delge era resonemang kring 

betygsättning. Om ni är intresserade att delta kan ni kontakta mig via mail eller telefon: 

Emma Ekman: emmek686@student.liu.se 

Mobiltelefon: 0730306838 

Undrar ni över något om examensarbetet går det även bra att kontakta min handledare: 

Ingrid Karlson: ingrid.karlsson@liu.se  

mailto:emmek686@student.liu.se
mailto:ingrid.karlsson@liu.se
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Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning Emma Ekman, student Norrköping 

Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Har du arbetat i olika verksamheter innan (Förskola, grundskola, gymnasiet)?  

Har du arbetat i olika årskurser innan (1-6, 7-9)? 

Har du någon gång under din tid som lärare arbetat med betygsättning? 

 

Berätta hur du upplever att betygsättning ingår i läraryrket för verksamma lärare i 

årskurs 6. 

Berätta hur du upplever arbetet med betyg. 

Vad tycker du att betyg har för betydelse för elevers kunskap och lärande? Ge exempel. 

Hur arbetar du för att få ett bra underlag till bedömning? 

Berätta hur du upplever de betygskriterier som finns till betygsättning i åk 6. 

Hur resonerar du kring de betygskriterier som finns att arbeta med för betygsättning?  

Hur tycker du att kriterierna är att arbeta med? exempel. 

 

Vad för betydelse för professionen tror du att betygsättning ger?  

Varför har det betydelse enligt dig?  

Varför har det inte betydelse för dig? 

 

Har du fått någon form av stöd i att förbereda dig för eventuell betygsättning?  

Exemplifiera vad för stöd du fått och vad har det hjälpt dig?  

Vad hade du önskat för stöd för att förbereda dig att arbeta med betygsättning? 


