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Sammanfattning 
 
De kunskapskrav som styrdokument för skolan stipulerar anses av både praktiker och 

teoretiker vara för vagt formulerade för att kunna verka som stöd vid bedömning och 

betygssättning. I gällande studie har åtta grundskollärare i olika ämnen intervjuats om sin 

uppfattning om kunskapskraven och sitt arbete med att tydliggöra dem. I studien framkommer 

att kunskapskraven uppfattas som vaga och att lärarna på olika sätt tydliggör dem. Lärarna 

uppger vidare att de finner ett tillräckligt gott stöd i nationella prov, sambedömningar och den 

egna arbetslivserfarenheten för att kunna göra bedömningar av elever och stödja dem i deras 

kunskapsutveckling.  
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Inledning 
 

Kunskapskraven för grundskolan är myndighetsföreskrifter fastställda av Skolverket och 

stipulerade i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11: 

Skolverket, 2011). Kunskapskraven anger kunskapsnivå för godtagbara kunskaper och används 

av lärare vid bedömning och betygssättning av elevernas kunnande i de olika ämnena. Vad som 

ska bedömas preciseras i kursplanen som centralt innehåll. Utgångspunkten för lärare vid 

bedömning är en elevs arbetsprestation och uppnådd kunskapsnivå, och det är elevens förmågor 

som står i centrum för bedömning (Skolverket, 2011). 

Kunskapskraven för åk 9 i Lgr 11 (Skolverket, 2011) skriver fram ett innehåll som inte är 

förhandlingsbart utan ska tas med i undervisning. Värdeorden som står inskrivna i 

kunskapskraven innebär emellertid otydligheter. Flera forskare bl. a. Selghed (2004) och 

Hyltegren (2014)  har i sina studier sett att många lärare upplever kunskapskravens vaga 

formuleringar som ett problem och att lärarna har svårt att finna ett egentligt stöd i dessa vid 

bedömning av elevers prestation och måluppfyllelse. Deras avhandlingar baserar sig på Lgr11 

och Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

och vad gäller kunskapskravens formuleringar framgår vagheten i dem båda tydligt.   

Skolverket (2016) är medveten om en problematik med tolkning av kunskapskrav och bistår 

lärarna med exempelvis bedömningsstöd och kommentarmaterial till ämnena i ett försök att 

säkerställa en rättvis och likvärdig bedömning.   

Då lärare uppfattar kunskapskraven som vagt formulerade ställs två frågor; för det första: Hur 

tydliggör lärare kunskapskraven för eleverna? För det andra: Hur strävar lärare efter en korrekt 

bedömning av elevers förmågor vid betygssättning?  

För eleverna borde det faktum att kunskapskraven är vagt formulerade innebära att de får liten 

eller ingen vägledning alls av lärarna i vad som förväntas uppnås och hur de kan utvecklas 

vidare. Vilka kunskaper som efterfrågas och kravgränser för olika betyg torde framgå som 

otydligt; eleverna vet inte vad som krävs för att nå längre i sin kunskapsutveckling och 

vårdnadshavare får inte tillräcklig information för att kunna stötta sina barn och ungdomar, 

vilket var ett syfte med de befintliga kunskapskraven (Proposition [Prop.] 2008/09:87). Lundahl 

(2009) och Jönsson (2013) menar att det är av stor vikt att lärare förstår och tolkar 

kunskapskraven rätt, dels för likvärdighet vid betygssättning, dels för att kunna tydliggöra 

kunskapskraven för eleverna och stödja dem i deras kunskapsutveckling.  
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Att tydliggöra kunskapskraven för eleverna är en central del i formativ bedömning. Formativ 

bedömning är både ett synsätt och förhållningssätt där eleven och elevens kunskapsprogression 

står i fokus. Formativ bedömning går i linje med den nya kunskapssyn som uppstod i och med 

det målstyrda betygssystemet vid 1990-talets början. Med det målstyrda betygssystemet ville 

man stimulera elevers lärande och främja lärarens professionella utveckling (Lundahl, 2007). 

Nya bedömningsmetoder krävdes i skolan och av lärarna för att kunna möta upp den nya 

kunskapssynen och i och med det kom formativ bedömning att uppmärksammas. Exempelvis 

Skolverkets stödmaterial menade att lärare ska använda sig av bedömning i formativt syfte 

(Skolverket, 2011).  

Då jag diskuterar formativ bedömning och formativt arbetssätt fortsättningsvis är det med 

utgångspunkt i de tre frågeställningar som Hattie och Timperley (2007) ställer om lärande för 

kunskapsutveckling: ”Var är jag nu?” (feedback), ”Vad är målet?” (feed-up) och ”Hur ska jag 

komma vidare?” (feed-forward). Dessa frågeställningar är betydelsefulla både för läraren så att 

denne vet var eleven befinner sig i kunskapskraven men också för eleven så att denne vet vad 

som är nästa steg. Om jag som lärare är förtrogen med kunskapskraven kan jag också tydliggöra 

dem för eleverna. Om jag då också vet var mina elever befinner sig kan jag stödja dem i deras 

kunskapsutveckling och även anpassa min egen undervisning därefter. Frågan kring 

kunskapskravens stöd och funktion och nyfikenheten på hur lärare uppfattar dem och tydliggör 

dem utgör således denna studies fokus.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
 

Det stöd verksamma lärare har till sitt förfogande och vilket lärare måste förhålla sig till vid 

bedömning och betygssättning är kunskapskraven i Lgr 11 (Skolverket, 2011). Flera lärare 

finner kunskapskraven som otydliga och vagt formulerade. Syftet med denna studie är att få en 

fördjupad kunskap om hur lärare i olika ämnen uppfattar och förhåller sig till kunskapskraven 

för de olika betygsstegen i Lgr 11 samt hur de tydliggör kunskapskraven för eleverna.   

 

Frågeställningar: 

1. Hur förstår lärarna kunskapskraven i Lgr 11 för årskurs 9?  

2. Hur tydliggör lärarna kunskapskraven i Lgr 11 för eleverna? 

3. Hur arbetar lärarna för att varje elev ska nå så långt det är möjligt i sin 

kunskapsutveckling? 

4. Hur tänker lärarna kring sin egen bedömning och betygssättning av elevernas 

uppnående av kunskapskraven?  
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2. Bakgrund  
 

Den tidigare läroplanen Lpo 94 (Skolverket, 1994) har varit föremål för ett antal diskussioner 

gällande själva konstruktionen med mål att sträva mot och mål att uppnå då tolkningen av dessa 

mål utgjorde ett problem och uppfattades som otydliga av lärarna (Prop. 2008/09:87). 

Regeringen ansåg att om målstrukturen gjordes tydligare skulle fler elever kunna nå skolans 

kunskapsmål. Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag om en ny 

betygsskala (Prop. 2008/09:66). Den nya betygsskalan regeringen gav förslag på är den 

betygsskala vi har idag med sex steg där fem betygssteg A-E betecknar godkända steg och ett 

betygssteg F för icke godkänt resultat. Tre av dessa fem betygssteg (E, C och A) formulerades 

i kunskapskrav och regeringen ansåg det svårt att utarbeta tillräckligt definierade betygskriterier 

för alla fem betygssteg samt att det fanns en tilltro till lärarnas professionella kompetens att 

kunna tolka kunskapskraven och göra bedömningar av elevernas kunskaper (Prop. 2008/09:66). 

Fler betygssteg i kunskapskraven för samtliga ämnen skulle därtill enligt regeringens mening 

innebära att kunskapsprogressionen hos eleverna skulle synliggöras bättre för elever och 

vårdnadshavare och att den nya betygsskalan skulle leda till ökad precisering vid bedömning 

av elevernas kunskaper (Prop. 2008/09:66).  

Enligt en utvärdering (Skolverket, 2016) visar resultaten att varken informationen till elever 

angående deras kunskapsutveckling eller att kunskapskraven blivit mer tydliga verkar ha skett. 

Man såg att lärare fortfarande uppfattar kunskapskraven som otydliga och att otydligheten 

främst låg i att konkretisera värdeorden som skiljer de olika betygsstegen åt.  Skolverket (2016) 

menar att en utmaning lärare står inför är just att förmedla till elever och vårdnadshavare var 

eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling och att det krävs såväl kommunikativa förmågor 

som en egen förståelse för systemet av läraren.  

Under tidsperioden 2012 till 2015 verkar det som om lärare har lärt sig att använda kursplaner 

och samtala med elever om deras kunskapsutveckling (Skolverket, 2016). Man har visat att 

lärare upplevde att de kan förklara för elever vad de ska lära sig enligt kursplanen. Detta till 

trots är andelen lärare som svarar att de mycket eller ganska bra kan förklara för elever vad som 

krävs för att få olika betyg lägre 2015 jämfört med 2009 (Skolverket, 2016). 

Mot bakgrund av regeringens ambition med den nya betygsskalan (Prop. 2008/09:66) och 

resultaten i Skolverkets (2016) utvärdering kommer min studie att undersöka sambandet mellan 

kunskapskravens formuleringar och lärarnas, i studien, tydliggörande av dem.  
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2.1 Kunskapskrav - Kritiska röster 
 

Selghed (2011) är en av de forskare som är kritisk till de vagt formulerade kunskapskraven för 

elevers lärande. Selghed ställer sig frågande till om den betygsskala Sverige har med fem steg 

ökar precisionen i lärares bedömningar då kunskapskraven endast är formulerade för tre betyg.  

Han menar snarare att fler gränsdragningsproblem uppstår. I sin forskning om kunskapskraven 

för lärande (Selghed, 2004), som grundar sig på kunskapskraven i Lpo 94, visar han att lärare 

tyckte att antalet steg som då var tre (godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd) var för 

få och att flera lärare önskade en betygsskala med fler steg. De vagt formulerade kriterierna då 

var svåra att förstå för såväl lärare som elever. Nästan samtliga intervjuade lärare menade att 

betygssystemet var otillräckligt som stöd vid bedömning och betygssättning.  Lärarnas 

uppfattning om vaga formuleringar i Lpo 94 (Selghed, 2004) kan till viss del göra sig gällande 

för Lgr 11 då det finns vissa likheter mellan dåvarande och nuvarande betygssystem, framför 

allt betygssystemens vaga formuleringar. Selghed (2011) menar att betygssystemet på 

kriterierelaterad grund (Lpo 94) fortfarande är stommen i det betygssystem vi har idag.  

I likhet med Selghed (2004) visar även Hyltegren i sin studie (2014) att vagt formulerade 

kunskapskrav leder till att lärare uppfattar dem på olika sätt och att detta ej leder till en likvärdig 

bedömning och betygssättning, vilket var riksdagens förhoppning.  I Hyltegrens (2014) studie 

av kunskapskrav under en 20 års period, visar resultaten att kunskapskraven ej har blivit mer 

precisa över tid och således ej är användbara som lärares bedömningsredskap. Hyltegren (2014) 

menar att för att kunskapskraven ska vara användbara måste de gå att förstå.  

Hyltegren (2014) visar även hur ytterst komplext det kan vara om man som lärare ska följa 

varje delkrav i kunskapskraven och förtydligar det med ett exempel. Om en lärare i ämnet 

svenska i årskurs 9 har 90 elever och lärarens ambition är att följa alla 67 delkrav och bedöma 

varje elev därefter får läraren 67 x 90 = 6030 kravgränser att besluta om. Därför menar han att 

kunskapskravens användbarhet blir låg.  

Hyltegren (2014) lyfter fram flera aspekter huruvida kunskapskraven kan ses som användbara 

för lärare eller inte. I hans kritik lyfter han fram hur kunskapskraven beskriver en elevs förmåga 

som ska bedömas. Exempelvis kunskapsuttrycket ”att läsa” och hur den kunskapen varierar 

gradmässigt d. v. s. om eleven läser med ”flyt” (betyg E), ”gott flyt” (betyg C) eller ”mycket 

gott flyt” (betyg A).  En förmåga som denna menar Hyltegren (2014) kan vara svårt att urskilja 

gradmässigt och även kunna förklara uttryckligt vari denna skillnad ligger.  
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Även om kunskapskravens formuleringar inte av alla uppfattas som otydliga eller begränsande 

vad gäller som stöd i betygssättning, är det flertalet studier som gjorts och vilka pekar på en 

stor otydlighet i formuleringar, och vilka varnar för att likvärdigheten går förlorad, viktiga att 

beakta. Att lyfta fram kritik mot kunskapskravens formuleringar är alltså av vikt dels för att 

förståelse vari denna kritik ligger möjliggör en förändring, dels eftersom frågor om lärares 

tydliggörande av kunskapskraven ger en bild av möjligheter i en sådan förändring, det senare 

avser denna studie ställa i centrum.  

 

2.2 Kunskapskrav trots dess vaghet 
 

I perspektivet av att kunskapskraven av många uppfattades som vaga i sin formulering uppstod 

ett behov av tillämpbara bedömningsmetoder. Vad som framkom som väsentligt var vikten av 

att tydliggöra kunskapskraven för eleverna (Jönsson, 2013; Lundahl, 2014). Bedömning kom 

samtidigt att bli en del av lärande och undervisning på ett nytt sätt än tidigare (Lundahl, 2007). 

Om avsikten med bedömning är att den ska förbättra lärande och undervisning, ses en sådan 

bedömning som formativ (Pettersson, 2010). Typiskt för formativ bedömning är att 

återkoppling ges till berörda (Pettersson, 2010).  

Jönsson (2013) framhåller vikten av att som lärare ha ett formativt förhållningssätt till eleverna 

och deras lärande. Att man som lärare förklarar för eleverna vad som är viktigt och vad de 

förväntas lära, Jönsson (2013) menar exempelvis att: ”Lärandemål och bedömningskriterier är 

inget som eleverna ska behöva gissa sig till!” (s. 21). Likaså viktigt är det menar han att 

förtydliga kriterierna med konkreta elevexempel. Detta samband mellan kriterier och konkreta 

exempel är något som även Sadler (1989) argumenterat för under lång tid. Sadler framförde 

vikten av att tydliggöra bedömningskriterier för eleverna med hjälp av exempel för att eleverna 

på så sätt ska kunna utveckla en känsla för kvalitet och kunna skilja på vad som är hög kvalitet 

i elevexempel från låg kvalitet (Sadler, 1989).  

Jönsson (2010) såg i sin studie en koppling mellan självbedömning, elevexempel och 

betygskriterier (matriser) och att denna koppling verkade hjälpa studenterna att förstå vad som 

förväntades av dem och hur de kunde förbättra deras arbeten. Studenters arbeten förbättrades 

avsevärt när betygskriterierna kompletterades med elevexempel. Det är emellertid inte enbart 

elever som kan gynnas av konkreta exempel, Jönsson (2013)  menar att även lärare kan ha 
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fördel av konkreta exempel för att kunna förstå vad de olika kravnivåerna för de olika ämnena 

egentligen innebär.   

Ytterligare en möjlig tillämpbar metod i formativ mening är när elever får tillgång till andra 

elevers arbete och får vara med och diskutera styrkor och svagheter tillsammans med andra. I 

sådana diskussioner får eleverna en förförståelse dels vad kunskapskraven innebär dels en 

förståelse för den egna prestationen (Wiliam, 2013). Elever har lättare enligt Wiliam (2013) att 

upptäcka fel och brister i andra elevers arbeten än i sina egna arbeten och när de har 

uppmärksammat dessa fel är det större chans att de undviker att göra liknande fel i sina egna 

arbeten.   

I det bedömningsarbetet som därtill sker dagligen i undervisningen mellan lärare och elever där 

ett samspel mellan mål och undervisning, bedömning och lärande finns, behöver också lärare, 

för att elever ska lyckas, klargöra och dela intentionerna med lärandet med eleverna samt 

tydliggöra för eleverna vilka kriterier som krävs för det aktuella kunskapsmålet (Torkildsen, 

2016). Enligt Torkildsen (2016) begränsar språket i styrdokument för utbildning elevernas 

förståelse av dem och därför är det av vikt att samtal mellan lärare och elever sker. Att elever 

och lärare har en gemensam samsyn vad gäller undervisningens mål och utvecklar arbetssätt 

för att uppnå dessa mål där bedömning är en gemensam angelägenhet.  

 

2.3 Kunskapskrav och bedömning 
 

När bedömning av en elevs kunskaper diskuteras kan bedömning ha en summativ eller formativ 

karaktär. När läraren gör en summativ bedömning summerar läraren en elevs prestationer så 

långt eleven nått vid det aktuella bedömningstillfället medan en formativ bedömning visar på 

elevens utvecklingsmöjligheter. Elevens styrkor och svagheter sätts i relation till det aktuella 

kunskapskravet och det är genom denna information läraren kan stödja eleven att utvecklas 

vidare (Skolverket, 2011). 

Formativ bedömning och ett av skollagens mål har gemensamma drag vad gäller elevers 

kunskapsutveckling. I skollagen (Svensk Författningssamling [SFS] 2010:800) är målet 

följande: ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål.” (SFS 2010:800, kap. 3 § 3). För att en elev ska 
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kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling krävs det att lärare vet både vad som 

står i kunskapskraven och vet på vilken nivå varje enskild elev befinner sig. Utan denna kunskap 

är det svårt för lärarna att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. 

Formativ bedömning har fått stor genomslagskraft och forskare såsom Wiliam och Leahy 

(2015) och Hattie och Timperley (2007)  visar att formativ bedömning är en framgångsfaktor i 

elevers kunskapsutveckling och då är tydliggörandet av kunskapskraven för eleverna en viktig 

och central del i det formativa. Skolverket har tagit till sig av denna forskning och utgår mycket 

från denna forskning i sitt eget stödmaterial (Skolverket, 2011). I en formativ 

bedömningsprocess tydliggörs målen för undervisningen, information ges till eleven om var 

denne befinner sig i förhållande till målen och hur eleven ska komma vidare för att nå målen 

(Skolverket, 2011). Denna formativa återkoppling anses som en av de mest effektiva faktorer 

man känner till idag när det gäller att stödja elevernas lärande (Wiliam & Leahy 2015).  

Hattie och Timperley (2007) har gjort en stor mängd studier rörande återkoppling och kommit 

fram till tre frågeställningar: ”Var är jag nu?” (feedback), ”Vad är målet?” (feed-up) och ”Hur 

ska jag komma vidare?” (feed-forward) Dessa tre frågor är viktiga ur både ett lärar- och 

elevperspektiv. Får eleverna information om på vilken nivå de befinner sig i kunskapskraven 

kan lärarna använda den informationen som utgångspunkt i sin egen undervisning.  

Förutom att eleverna får återkoppling på sina arbeten är det av största vikt att eleverna får 

tillfälle att faktiskt använda återkopplingen och förstår kriterierna som återkopplingen är 

förknippad med (Jönsson, 2013). Detta är något som Lundahl (2014) också poängterar vikten 

av och menar att för att lärandet ska optimeras behöver eleverna få tillfällen att utveckla sina 

alster.  

Wiliam och Leahy (2015) beskriver vikten av att lärare måste veta vad målet med deras 

lektioner är annars är risken stor att: ”eleverna inte lär sig det de ska” (s. 43). Att ha ett mål med 

en lektion kan verka självklart men de menar att så är inte fallet för när de har frågat lärare vad 

målet med en lektion har varit har lärarna ofta besvarat frågan med en aktivitet snarare än ett 

mål. Men Wiliam och Leahy (2015) ser också en fara med att tydliggöra mål för varje lektion 

om det sker på ett slentrianmässigt sätt utan någon återkoppling till målen och menar att det kan 

vara receptet för oinspirerande undervisning.  

Summerat kan sägas att det mest centrala vad gäller bedömningsmetoder för de kunskapskrav 

som formulerats i skolans styrdokument är kritik mot dess vaga formuleringar, vilket kan få 
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negativa konsekvenser för både en korrekt och en likvärdig bedömning.  Ett tillvägagångssätt 

som framkommit som tillämpbart i bedömning och betygssättning, och som även kan kopplas 

till lärande och undervisning är formativ bedömning. I formativ bedömning betonas vikten av 

att som lärare och elev förstå och tolka kunskapskraven rätt för att uppnå de kunskapskrav som 

finns formulerade.  
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3. Metod  
 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva mitt tillvägagångsätt för insamling av material till min 

studie. 

 

3.1 Urval 
 

Åtta grundskollärare i årskurs 7-9  deltog i studien, fyra män och fyra kvinnor där sex av de 

tillfrågade hade ca 20 års erfarenhet eller mer av läraryrket. Sju av åtta hade lärarexamen och 

en lärare tar examen januari 2019. Samtliga lärare som intervjuades arbetade på samma skola, 

vilken valdes av avstånds och tidsmässiga skäl och var således ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011).  Följande ämnen undervisade de intervjuade lärarna i: matematik, svenska, 

samhällsorienterande ämnen och naturvetenskapliga ämnen (i samtliga nämnda ämnen är 

nationella prov obligatorisk i årskurs 9), musik, bild, idrott och hälsa, och moderna språk (där 

nationella prov i spanska är frivilligt). De ämnen som ej kom att representeras i studien var 

således: slöjd, hem- och konsumentkunskap och engelska.  

 

3.2 Intervju 
 

Jag valde kvalitativ intervju som metod då intervjuförfarandet innebär generellt att man som 

forskare försöker upptäcka och identifiera uppfattningar om något fenomen (Patel & Davidson, 

2011). Enligt (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014) ger kvalitativa intervjuer de intervjuade stort 

utrymme att förklara sina tankar kring forskningstemat och intervjuaren får möjlighet att tolka 

och hitta djupa innebörder i det insamlade materialet. Att samla in data genom kvalitativa 

intervjuer var ett medvetet val då jag ville få lärarna att beskriva så utförligt som möjligt deras 

syn på kunskapskraven och hur de tydliggör dem för eleverna och varför. Varje intervju 

spelades in med hjälp av en voice recorder och tog ca 35-45 minuter i anspråk per intervju.  

Intervjuerna genomfördes i ett rum som låg avskilt från resten av den pågående verksamheten. 

Här kunde vi prata ostört utan att bli avbrutna. Intervjuerna var semi-strukturerade d. v. s. ”att 

forskaren gör en lista över specifika teman som skall beröras.” (Patel & Davidson, 2011, s. 82) 

och utgick således från en intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden innehöll 16 frågor rörande 
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bl. a. kunskapskrav och formativt arbetssätt. Samtalen inleddes och avslutades på samma sätt 

för alla deltagare. Intervjuerna var som sådana i hög grad strukturerade medan själva frågorna 

i intervjuguiden var i låg grad strukturerade d. v. s. innehöll öppna frågor (Trost, 2010).  

Kort efter att varje intervju hade genomförts transkriberades den då jag fortfarande hade 

intervjun i färskt minne.  Jag antecknade sådant som kunde vara av intresse vid tolkningen av 

svaren. Det kunde vara saker som sagts med viss ironi eller som följdes av skratt eller en djup 

suck. Vid transkriberingen skrevs intervjun ned ordagrant, det enda jag utelämnade var uttryck 

såsom mm, åh, äh, hm eller tankepauser som jag bedömde inte skulle ha betydelse för senare 

tolkning och analys. Dessa uttryck ersattes av små punkter i den nedskrivna texten. Jag valde 

att behålla talspråket då jag ansåg att det skulle ge en mer verklighetsnära och levande 

beskrivning av intervjun och det som sades.  Vid några tillfällen putsade jag till ordvalet något 

utan att låta innebörden av det sagda gå förlorat. Detta var snarare med läraren i åtanke och av 

etiska skäl så att den intervjuade fick behålla sin personliga integritet (Trost, 2010). Varje 

intervju tog tre timmar att transkribera. 

 

3.3 Genomförande 
 

Jag tog som första kontakt och ringde en skola i mellersta Sverige. Jag talade med biträdande 

rektor och förklarade min uppgift och önskan om att få göra intervjuer med ett antal lärare. 

Detta emottogs positivt och jag var välkommen att närvara vid ett av deras arbetslagsmöten för 

att presentera både mig själv och uppdraget närmare, vilket jag också gjorde. På mötet 

förklarade jag mer ingående syftet med varför jag var där och vilka jag skulle vilja intervjua. 

Intervjuerna skulle ske under loppet av två veckor och redan vid det första mötet bokades de 

två första intervjuerna in. Som tack för deltagandet fick lärarna två timmar kompensationsledigt 

vilket var förankrat och godkänt av berörd chef.  

 

3. 4 Forskningsetiska överväganden 
 

När man gör en studie med människor har jag som utför studien ett ansvar gentemot de 

människor som deltar i studien. Vetenskapsrådet (2017) ställer fyra etiska huvudkrav på 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, dessa fyra är: informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och har tagits i beaktande på 

följande sätt: 

Innan varje intervju startade blev lärarna informerade om syftet med studien, att den skulle 

spelas in och att de hade rätten att avböja en fråga eller om de ville avbryta intervjun skulle de 

kunna göra det. Vidare att delar av materialet skulle komma att användas som underlag i 

examensarbetet med ett specifikt syfte. (Informationskravet och nyttjandekravet) 

Alla åtta deltagare gav sitt medgivande till inspelningen samt att delar av deras utsagor skulle 

kunna komma att användas i studien och därmed publiceras. (Samtyckeskravet) 

Jag meddelade att intervjun var frivillig och att de deltagande skulle komma att behandlas 

anonymt, att ingen mer än jag skulle ha tillgång till varken de inspelade intervjuerna eller den 

transkriberade texten. (Konfidentialitetskravet)  

 

3. 5 Analysmetod 
 

Analysarbetet startade redan vid själva transkriberingen och små anteckningar gjordes. Därefter 

lästes varje utskriven intervju ett par gånger inledningsvis för att skapa mig en helhetsbild. 

Texterna bearbetades utifrån uppfattningar och kunskaper relevanta för syftet i denna studie. 

Jag strök under ord, meningar, hela citat som kunde vara av betydelse för studien. Dessa 

sammanfördes senare till kategorier som med gemensamma drag ordnades till underrubriker 

vilka illustrerar studiens syfte och frågeställningar. Jag har således tillämpat tematisk analys (se 

Bryman, 2011) som metod i detta arbete och fokus i tolkningsarbetet låg i att få min 

problemformulering och mina frågeställningar besvarade.  
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3.6 Metoddiskussion  
 

Att spela in intervjuerna innebar att jag kunde lyssna igenom dem för att skapa mig en 

helhetsbild samt därefter transkribera dem i syfte att tolka det sagda och använda lämpliga citat 

i min diskussion och analys. Hade jag i stället använt mig av enkät är det tveksamt om jag hade 

fått samma beskrivande bild som intervjuerna gav. Nackdelen enligt Hjerm et al. (2014) när det 

gäller teoriprövning är att då antalet personer som man hinner intervjua är för få kan resultaten 

i studien inte lika lätt generaliseras.  

Begreppen reliabilitet och validitet kommer från kvantitativ metodologi (Trost, 2010). Att då 

försöka tillämpa något kvantitativt i en kvalitativ studie kan verka ansträngt. Trots denna 

uppfattning medföljer en förklaring till begreppen reliabilitet och validitet och hur de i denna 

studie går att förstås. Metoddiskussionen skrivs i stora delar ur dessa perspektiv.  

 

3. 6. 1. Reliabilitet 
 

Reliabilitet innebär här med vilken noggrannhet insamlingen av materialet till studien har 

genomförts (Wolming, 1998). I och med att intervjuerna spelades in har jag haft möjlighet att 

lyssna till varje intervju ett flertal gånger dels för att lyssna till helhet och dels för detaljer. 

Ljudkvaliteten på voice recorder-appen anser jag vara mycket god. Möjligheten att gå tillbaka 

och lyssna igen har också varit en fördel för att säkerställa att det som transkriberats har varit 

korrekt. Efter varje intervju lyssnad jag och den intervjuade en stund till själva inspelningen för 

att säkerställa att allt var i sin ordning.  

 

3. 6. 2. Validitet 
 

Validitet innebär här om det man har undersökt var det man avsåg att undersöka (Wolming, 

1998). Intervjuguiden har varit ett stöd för mig, som oerfaren intervjuare, att bibehålla fokus på 

de frågor som jag har varit intresserad av att få svar på. Hjerm et al. (2014) menar att risken att 

ställa oklara och ledande frågor minskar om frågorna redan är genomtänkta, vilket annars skulle 

kunna ha försämrat studiens validitet.  En fråga som tillkom under första intervjun var: Hur 

länge tar det innan du vet det? En fråga som jag fortsatte att ställa under alla intervjuer. 
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Jag ser flera fördelar med att använda mig av intervju för insamling av data av detta slag. Jag 

har haft chansen att ställa följdfrågor om något under intervjun har visat sig oklart, lärarna har 

fått chansen att utförligt beskriva hur de arbetar med att tydliggöra kunskapskraven samt deras 

syn på dem. En annan fördel med att ha fasta frågor är att det har möjliggjort att jag har kunnat 

jämföra olika intervjupersoners svar på samma fråga och kunnat se likheter och skillnader i 

dessa.  

En nackdel menar Patel och Davidson (2011) när man spelar in intervjun är att ”…närvaron av 

en bandspelare kan påverka de svar man får” (s. 87). Om det instrument jag använde mig av 

vid inspelningen, (en voice recorderapp i mobilen), har haft samma negativa effekt på 

intervjupersonerna är svårt att uttala sig om. Enligt min uppfattning ser jag dock användandet 

av mobiltelefonen som mindre störande. Mobiltelefoner hör idag på något sätt vardagen till och 

känns inte lika onaturligt som att använda sig av en bandspelare med band som snurrar.  

Vid en intervju ringde det plötsligt och ett kort avbrott under intervjun skedde. Det som föll 

bort vid intervjun diskuterades med läraren vid ett senare tillfälle och denne fick läsa den 

transkriberade texten och lägga till den information som hade försvunnit.  

Lärarna har fått tagit del av den nedskrivna intervjun och godkänt den. Anledningen till det var 

för att säkerställa att det som sagts skulle vara tillförlitligt vid eventuell användning av denna 

vid tolkning och analys och senare tillämpning i studien. Ingen av respondenterna har begärt 

att få något ändrat i den transkriberade texten.  

Betydelsen av att själv ha arbetat som lärare i snart 20 år kan ha både sina fördelar och nackdelar 

både under själva intervjun men även den efterföljande analysen. Det jag ser som fördelarna är 

att jag har haft en förförståelse kring de frågor jag ställde då jag upplever att jag är insatt i ämnet 

i fråga. Intervjuerna var mer som ett samtal kollegor emellan även om jag försökte hålla en 

medveten professionell distans. Jag var en god lyssnare och genuint intresserad av att få mina 

frågor besvarade. Intervjupersonerna kände sig bekväma under samtalet och ingen avböjde att 

svara på någon av frågorna. Jag hade en viss rädsla av att en av frågorna skulle komma att 

uppfattas som kritik. Hur vet du att du har gjort rätt bedömning? Nu gjorde den inte det och 

det tror jag beror på att frågan ställdes med en mjuk och nyfiken röst.  

En nackdel med att ha en viss erfarenhet skulle kunna vara att jag var förblindad i min strävan 

att få problemformulering och frågeställningar besvarade att jag förbisett tankar, åsikter som 

också skulle kunna ha haft betydelse vid tolkning och analys. Samt att jag kanske i större 
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utsträckning har letat efter de ”rätta” svaren. Svaren jag ville ha till min undersökning. Kanske 

omedvetna nickningar vid ”rätta” svar eller små yttringar som ”ja”,  ”ja, precis” under 

intervjuerna har påverkat intervjupersonens svar. Detta är inte en helt orimlig tanke då det har 

varit ett samtal där syftet har varit att få svar på mina frågor i intervjuguiden men det har även 

varit frågor som intresserat och berört mig både som lärare och människa. Att vara medveten 

om denna risk ser jag dock som en fördel och därmed kanske den risken har blivit mindre. 

Det hade varit intressant att låta elever, som undervisas av lärarna i studien, få besvara frågor 

rörande kunskapskraven och hur de uppfattar att lärarna tydliggör dessa, då även eleverna hade 

kunnat bidra med viktig kunskap. Deras svar hade blivit ett värdefullt komplement till min 

studie. På grund av tiden inom ramen för detta arbete fick jag avstå detta. Att inte fått möjlighet 

att redovisa överensstämmelser och skillnader i lärarnas kontra elevernas svar ser jag dock som 

en svaghet i min studie. 
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4. Resultat  
 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa lärarnas syn på kunskapskraven, vikten av dem samt hur 

lärarna tydliggör kunskapskraven för eleverna och eventuellt andra. Vidare kommer en 

redovisning av lärarnas uppfattning kring skollagens (SFS 2010:800) mål om att ”Alla 

barn…ska kunna utvecklas så långt som möjligt…”,  samt hur lärarna arbetar för att uppnå detta 

mål. Det formativa arbetssättet beskriver lärarnas kunnande om varje enskild elev. Det sätter 

eleven i centrum och i undervisning utgår man från var eleven befinner sig i sin 

kunskapsutveckling, vad som är målet och hur eleven ska ta sig dit. Under rubriken formativt 

arbetssätt är det fyra frågor som besvaras: Arbetar du formativt? Hur vet du var varje elev 

befinner sig i kunskapskraven? Hur länge tar det innan du vet det? och Hur vet du att du har 

gjort rätt bedömning? Dessa frågor illustrerar lärarnas förhållningssätt till hur, på vilket sätt och 

i vilken mån lärarna tydliggör kunskapskraven.  

Lärarna kommer i resultatdelen att benämnas M1, M2, M3, M4 – vilket då står för M1 = man 

1, samt ämnet personen undervisar i som redovisas med en förkortning id = idrott (M1 Id).  

Detsamma gäller för kvinnorna; K1, K2, K3 och K4. I de citat där ett I är med står I för 

intervjuaren alltså jag. Punkterna i varje citat ersätter uttrycken åh, äh, hm och tankepauser.  

 

4.1 Lärarnas uppfattning om kunskapskraven 
 

En central fråga för hela studien var hur lärarna uppfattade kunskapskraven för årskurs 9. 

Majoriteten av de intervjuade (sju av åtta) lärarna uppfattade kunskapskraven som otydliga, 

diffusa och med ett stort tolkningsutrymme. Till exempel menade en lärare:  

Ja, de är ju lite luddigt skrivna…så är det ju. Och det kan ju vara både bra och dåligt. För jag kan ju 

tolka dem lite som jag vill. (K1 So) 

Lärare K3 nämnde även att olika kunskapskrav har olika tyngd och att vissa kunskapskrav är tyngre än 

andra: 

För mig som lärare är det skönt att ha dom, det är utifrån dom det ska bedömas. Sen är de lite 

svårtolkade både för mig och elever. De är inte så himla tydliga, de är lite flummig ibland. Det är mycket 

upp till tolkning…tycker jag. Och vissa är det lite mer tyngd i än andra. Läsförståelse…det är ju hela 

tiden…skriva…Men man tar det här med historiskt perspektiv…lite light. (K3 Sv) 
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En lärare avvek gällande huruvida kunskapskraven uppfattades som vaga och uttryckte detta 
med:  

Man har ju som anpassat sig till dom…Jag tycker nog att de är tillräckligt tydliga. Man har ju lite 

spelutrymme själv som lärare att tolka dom. Ja, jag tycker dom är tydliga. (K4 No) 

Sju av åtta lärare ansåg kunskapskraven som viktiga eftersom det tillhör lärarnas uppdrag att 

bedöma och betygssätta elever och då måste man ha en referensram att förhålla sig till. En lärare 

uttryckte detta med: 

Kunskapskraven är väl viktiga på så sätt att jag utför ju en myndighetshandling. Det är ju någon som 

har bestämt att läroplanen är så här och så är det skrivet. Då måste jag försöka att förhålla mig till det. 

Och jag tror ju att än så länge…oavsett om det heter kunskapskrav eller betygskriterier som det hette 

tidigare…så tror jag att någon form av sån modell måste man ha. För jag tror det är viktigt att man har 

betyg i skolan och att man blir bedömd. (M3 Id) 

En lärare avvek gällande huruvida kunskapskraven uppfattades som viktiga. Denne menade att 

ämnet musik borde vara ett frivilligt ämne och uttryckte detta som så:  

Nej, egentligen inte…eller…det beror på hur man ser det där…Jag är ju av den uppfattningen att jag 

tycker musik borde vara ett frivilligt ämne, ett inval t.e.x. för de som vill hålla på med musik…Jag ser 

inte nyttan hos de elever som är helt ointresserade av musik att t.ex. sjunga…följa tonhöjder…(M1 Mu) 

De undervisande lärarna i ämnena bild och musik uttryckte en önskan om att deras ämnen borde 

vara ämnen där betyg inte ingår. 

 

4.2 Hur tydliggör lärarna kunskapskraven? och varför? 
 

Här presenteras lärarnas syn på vikten av att tydliggöra kunskapskraven och varför samt hur 

detta görs.  

Alla åtta respondenter ansåg att det var viktigt att tydliggöra kunskapskraven för eleverna i 

undervisningen och den största anledningen som angavs var för att eleverna ska få veta vad som 

krävs av dem. Två av lärarna uttryckte det på följande sätt: 

 Ja, men det är klart att det är. För då vet de ju vad det handlar om…men det är fasen inte lätt alltid. 

(M2 Ma) 

Ja, det är viktigt för då vet eleverna precis vad som krävs.  (M4 Bi) 
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En lärare nämnde också vikten av att tydliggöra kunskapskraven för sig själv: 

Ja, absolut och även för min egen del känner jag att jag blivit hjälpt av det. Det är lättare att göra en 

bedömning om man har tänkt ut det innan. Vad det är som krävs för ett E, C och ett A t.ex. (K1 So) 

En lärare poängterande även en fara med att tydliggöra kunskapskraven och menade att det blir 

en stress och press på eleverna. Lärare M3 uttryckte sig på följande sätt: 

Sen är ju nackdelen kan jag tycka…ibland blir det lite för mycket fokus på att vi ska vara så övertydliga 

i att varje moment vi ska jobba med så ska barn och föräldrar få reda på: det här momentet jobbar vi 

med, det här krävs för de olika betygen…och det finns en fara i att man hela tiden pratar om det där. 

Det är ju bra att man är tydlig men det finns en fara och det är i att många barn far illa av det där…för 

det blir en hets. Så det är ju hela tiden en balansgång…du ska vara tydlig men…17 ämnen, 17 lärare 

som står och matar hela tiden…vad får det för konsekvenser?  (M3 Id)  

På frågan om lärarna tydliggör dem för eventuellt andra, exempelvis vårdnadshavare, svarade 

sex av åtta lärare att de tydliggjorde dem inte för fler än eleverna. Huvudorsakerna var dels 

tekniken med den dataplattform som vårdnadshavare har tillgång till i syfte att följa sina barns 

kunskapsutveckling, dels svårigheten att tydliggöra kunskapskraven för föräldrar. Två lärare 

uttryckte följande orsaker på följande sätt:  

Än eleverna…det kanske jag inte gör…Det är det här dåliga samvetet med vår [skolplattform; 

ursprungligen annat namn]. Där man skulle lägga ut uppgifter och bedömningar för 

föräldrarna…Dåligt samvete…nästa fråga…[skrattar]. (K3 Sv) 

Jag tydliggör dom inte för föräldrar…jag har prövat att göra det någon gång med olika matriser men 

kände att det blir för svårt för dom att sätta sig in i dom. I No är det 14 olika kunskapskravsmål som 

sedan är uppdelad i tre olika större. Det känns inte meningsfullt tycker jag men däremot för eleverna… 

(K4 No) 

Två av lärarna tydliggjorde kunskapskraven för vårdnadshavare under utvecklingssamtal eller 

via skolplattform och uttryckte följande:  

En viss del föräldrar…de har ju också all rätt att veta varför eleverna gör det de gör i skolan…Det blir 

nog lättare när man blir klasslärare…men just nu via vissa utvecklingssamtal… (M1 Mu)  

…föräldrarna kan ju gå in och läsa på skolplattformen tänker jag…när man har gjort en bedömning 

där… (K1 So)  

Vad gäller information till vårdnadshavare angående sina barns kunskapsutveckling svarade 

fyra av åtta lärare att de gav information till vårdnadshavare antingen via betygen som lärarna 
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ansåg var ett kvitto på ett barns prestation eller via omdömen genom skolplattformen skolan 

använde sig av. Följande lärare uttryckte detta med:  

Nu har jag skrivit omdömen…ambitionen kommer att vara så småningom att skriva omdömen till alla 

elever oavsett om de ligger på A eller E. (K2 Sp)  

Lärare K2 förklarade på en följdfråga angående omdömesskrivning att skolan enbart skrev 

omdömen till de elever som riskerade att inte nå godkända resultat. 

När det kommer till hur lärare tydliggör kunskapskraven gavs ett flertal exempel såsom 

användandet av elevexempel, samtal med eleverna och förklarande text till matriser. 

Tre av lärarna använde sig av elevexempel för att konkretisera de olika betygsnivåerna. En av 

dem uttryckte detta med:   

Försöker visa på typ elevexempel, att de fått titta på tidigare elevarbeten men också utgått ganska 

mycket från förmågorna. Vilken nivå man kan nå med olika svar…(K1 So)  

En av lärarna menade också att eleverna kan riskera att bli hämmade och förlora sin egen 

kreativitet om de får se elevexempel och uttryckte det med följande: 

Jag brukar plocka fram gamla elevexempel…men emellan åt funderar jag… Visar man för svåra 

exempel så blir de hämmade. Visar jag på hela bredden så förlorar de sin kreativitet för då har jag 

redan visat på hela spektrumet…(M4 Bi) 

Alla åtta lärare förde samtal med eleverna om var de befinner sig och vad de kan göra för att nå 

längre både vid betygssättning men de gav även muntlig feedback för att visa de olika nivåerna. 

En lärare skrev en liten förklaring i kursiv stil till de olika nivåer som finns i dennes ämne och 

uttryckte detta på följande sätt: 

Det är ju fikonspråk för oss också och då ska man ju inte förändra liksom innehållet i 

kunskapskraven…så jag brukar behålla dom i matrisen. Men då kan jag också skriva en liten förklaring 

i kursiv text. (K3 Sv) 

Tre lärare uttryckte även svårigheten med att tydliggöra kunskapskraven för eleverna. Det 

kunde handla om att eleverna måste ha en viss förförståelse av ett område innan de kan sättas i 

relation till kunskapskraven. En lärare uttryckte det som så:  

Innan ett område så är det faktiskt jättesvårt…det är klart jag har försökt någon gång. Men du måste 

kunna lite om området för att förstå skillnaderna också…så lättast är det ju med uppgifter…försöka visa 
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och förklara och när det dyker upp någonting peka på att det där var ett avancerat resonemang…alltså 

att man fångar det i stunden…Annars så är det ju gamla prov eller när de har fått tillbaka ett prov i 

matte…det är ju ganska generellt och det kan du föra över på nästa prov också… (M2 Ma) 

 

4.3  Lärarnas uppfattning om ”Alla barn ska kunna nå så långt som möjligt” 
 

Sju lärare tyckte att innebörden av målet med alla elevers rätt att utvecklas så långt som möjligt 

är eftersträvansvärd men såsom formulerat uppfattade lärarna svårigheter med att uppnå detta 

mål. Det handlade om tiden det tar innan man har fått en uppfattning om var varje elev befinner 

sig, speciellt elever i årskurs 7 och tiden man har i anspråk med varje enskild elev och att fokus 

då ofta blir på de elever som inte når godkända resultat. Vidare att elever ligger på olika nivåer 

och att det blir svårt att anpassa undervisningen till var och en. Två lärare beskrev svårigheterna 

med att uppnå målet på följande sätt:  

Att hinna både motivera och låta alla elever utvecklas efter sin förmåga 1 timme per vecka är 

svårt…(M1 Mu) 

Det är bra att det finns den intentionen i lagen…men sen kan det vara svårt att uppfylla den. Dels så tar 

det väldigt lång tid innan man lär känna eleverna och förstår vilken stöttning varje enskild elev behöver 

och hur man ska stötta dom. Det är svårt att jobba individuellt med eleverna i den här åldern tycker jag 

också för de är väldigt mån om att det ska vara rättvist så det är svårt att ställa högre krav på en elev 

än på en annan elev ibland…upplever jag. Även om man kan ställa högre krav på en elev med bättre 

förutsättningar. Så det kan vara lite svårt. (K4 No)  

Två av lärarna uttryckte också att det var de duktiga och ambitiösa eleverna som var förlorarna 

här. Lärarna uttryckte det på följande sätt: 

De som får stryka på foten…är ju de här ”duktiga” eleverna de som behöver mer utmaning för att kliva 

vidare…Jag lever nog kvar lite i det här att ”alla ska nå G”. Dessa elever har jag dåligt samvete för. 

(K3 Sv) 

Det är klart att man vill att alla ska nå så långt som möjligt…och man försöker lägga upp 

undervisningen utifrån det och försöker och ge utmanande uppgifter osv…och samtidigt så står där på 

något annat ställe att skolan  har en kompensatorisk uppgift…så att…skulle jag mäta min tid…så tror 

jag ändå att jag lägger ner mer tid per elev på de som har svårt…än på de som siktar högt. Men jag har 

med det i tankarna i form av uppgifter eller fördjupningar eller arbetssätt eller vad som krävs för 

det…men det är klart att räcka till…till precis allting…(M2 Ma) 
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En lärare skiljde sig från de övriga lärarnas uppfattning kring uttrycket ”alla barn ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt” Lärare M4 menade: 

Vi har hamnat lite snett när det gäller den där saken…för att det blir som om du får lön utifrån hur du 

pressar upp elevers betyg…Jag tycker ändå det är viktigast att det är eleven som har ambitionen…Om 

vi leker med tanken att vi har en elev med ambitionen C…vem är det då som säger att den måste ha 

ambitionen B…jag tycker inte att man ska värdera det…(M4 Bi) 

 

4.3.1 Hur arbetar lärare så att varje elev når så långt som möjligt? 
 

Lärarna strävade att alla elever skulle utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800) bl.a. 

genom att göra öppna uppgifter så att eleverna på så sätt ska kunna utgå från sin egen nivå och 

sträva längre. Lärare K1 beskrev det på följande sätt: 

Jag försöker göra ganska öppna uppgifter…som man klarar även om man vill nå ett E…eller om man 

vill liksom nå mot ett A. Jag vet inte hur jag ska förklara…men det kan handla om olika 

fördjupningsarbeten…(K1 So)  

Muntlig feedback, som lärarna gav direkt när tillfället dök upp, var något alla lärare uttryckte 

att de gjorde. Lärare M3 beskrev det så här: 

På idrotten tycker jag att det är mycket lättare att ge direkt feedback…tänk på det här…om du skulle 

göra så här…gud vad du gjorde bra nu för nu tänkte du på att vinkla ut benen, mycket bättre benspark 

när du simmar…(M3 Id) 

Lärare M1 försökte även anpassa undervisningen till de elever som inte har något direkt intresse 

av ämnet genom att närma sig deras intresseområden. Han menade: 

Ja, hur gör jag?...Om, jag har en elev som är väldigt intresserad av ämnet…då går det ganska mycket 

av sig självt…de här eleverna som inte vill…så försöker jag anpassa undervisningen gentemot deras 

egna intressen…Försöker hitta någonting, anpassar…så att var och en hittar någon sorts 

motivation…ja… (M1 Mu)  

Även skriftlig feedback kopplad till kunskapskraven var det en lärare som uttryckte så här:  

Väldigt olika…och det där var något vi pratade mycket om på betyg och bedömningskursen. Ska man 

ge summativ och formativ bedömning samtidigt?…Ibland skulle jag vilja sticka åt dem den formativa 

först…men då sitter eleverna som på nålar och undrar vilket betyg de fick. Ibland har jag gett det 
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formativa första lektionen och den summativa den andra…Det är lite extra jobb för då ska de använda 

en lektion till…men det kan vara värt det. (K3 Sv) 

Lärare K3 uttrycker det formativa arbetssättet och ser även värdet i att arbeta så trots att det 
tar extra tid.  

 

4.4 Formativt arbetssätt 
 

Det formativa arbetssättet, där man utgår från var eleverna befinner sig, syftar till att kunna 

hjälpa eleverna att nå så långt som möjligt.  Lärarna i studien fick besvara frågor rörande 

arbetssätt, kartläggning och bedömning. Många av lärarna uttryckte att det var svårast att få en 

uppfattning om eleverna i årskurs 7 med anledning av att de var nya för lärarna. Lärarna fick 

också uttrycka med vilken säkerhet de gör sina bedömningar.  

 

4.4.1 Arbetar du formativt? 
 

På frågan: Arbetar du formativt?  Upplevde fyra lärare att de tyckte att de gjorde det mest hela 

tiden. Tre var osäkra på om de gjorde det men speciellt en lärare K1 (se nedan) visade längre 

in i samtalet att hon arbetar mer formativt än att enbart kontrollera om hon kan gå vidare i 

ämnet.  

Den förste läraren M1 uttryckte en vinst med att arbeta formativt och menade: 

Jag vill tycka att jag gör det…Vinningen med att jobba formativ är att eleverna vet var de befinner sig 

och vart de är på väg…(M1 Mu) 

Medan lärare K1 menade att det formativa arbetssätt denna praktiserar är något mer än att 

”checka av” gruppen och uttryckte sig på följande sätt: 

Hela tiden egentligen…liksom för att veta när kan man gå vidare…när kan man släppa ett område…har 

alla förstått det här?...Kan vi ta nästa steg eller behöver vi fortsätta? (K1 So)  

Är det på något annat sätt du arbetar formativt?  (I) 

Nej, det är nog mer för att checka av om vi typ kan gå vidare…tror jag…Ja, och för eleverna så 

klart…för deras del…vart de ligger och vart de ska…och vart de är på väg…vad som krävs och så…(K1 

So) 
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Lärarna gav ett flertal exempel på formativa arbetssätt: muntlig och skriftlig feedback och 

öppna arbetsuppgifter där eleverna kunde arbeta med uppgifter utifrån förmåga.  Tre uttryckte 

även att de kanske borde arbeta formativt mer men att tiden för att planera för ett formativt 

arbetssätt inte alltid räckte till. Lärare M2 uttryckte detta med: 

Inte ett dugg [skrattar] …Ja du…vad ska man säga här…Jo, men det är klart att man skulle vilja ha det 

lite mer formativt än vad man har det…I teorin kan jag det…men sen i praktiken blir det fasen inte alltid 

så. Man ska alltid ligga steget före och ibland är det för mycket och då ligger man efter och då blir det 

lite mindre formativt. Så är det bara, jag försöker alltid göra det och jag försöker ha diagnoser på 

arbetsområden och så där…för att se vad man behöver arbeta vidare med…jag försöker också arbeta 

individuellt om det är något en elev har missat så försöker man täcka upp det. Ambitionen är den men 

samvetet säger att man kanske skulle kunna ha gjort något lite bättre. (M2 Ma) 

 

4.4.2 Hur vet du var varje elev befinner sig? och hur länge tar det innan du vet det? 
 

Fyra lärare svarade att det tar ungefär en termin innan de har en tydlig bild av var varje elev 

befinner sig i kunskapskraven. En lärare uttryckte det med: 

Ja, jag skulle nog säga en termin så har man en rätt bra känsla i alla fall…var eleverna ligger. (K1 SO) 

Två lärare svarade att de kunde ana, få ett hum om elevens kunskapsmässiga nivå ganska 

omgående. Och att den första avläsningen ”hum:et” stämde väl överens med senare bedömning 

och betygssättning. Den ena av dem uttryckte sig som så:  

Ett hum…får jag första gången jag sätter mig med den här eleven…5 min…tänkte jag säga…men den 

är ju inte säker…för man har ju många olika områden och förmågor…en uppfattning får jag…här 

kommer det att gå lätt…eller…här kommer det att krävas mycket energi och jobb…men med att sätta 

betyg…det tar nog en termin…(M2 Ma) 

Lite nyfiken fråga då…hur väl stämmer ett hum med betyget du sätter vid jul? (I) 

Ja, men det tror jag stämmer ganska bra…hum:et betygsplacerar inte en elev utan mer en 

uppfattning….jag tänker inte i dåläget i betyg utan snarare vad som krävs…andra läromedel, extra 

anpassningar, extra utmaningar osv…Behöver jag betygsvarna? Vad är det som har hänt? Vad beror 

det här på? Men hum:et stämmer nog ganska väl överens…man får en känsla ganska snabbt. (M2 Ma) 
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4.4.3 Hur vet du att du har gjort rätt bedömning? 
 

Sju av åtta lärare fann en trygghet och stöd i nationella prov, sambedömning och 

arbetslivserfarenhet gällande bedömning och betygssättning.  En lärare uttryckte det med: 

Ja, det är inte helt lätt…och man värderar nog väldigt ofta om man har gjort rätt…Några saker som 

man gör är: man jämför med tidigare prov som är lika, man jämför kanske med andra 

lärare…diskuterar och sambedömer och så…sen är det ju ett stöd i nationella prov… (M2 Ma) 

Av de lärare som har nationella prov i sina ämnen svarade alla fyra att de kände ett stöd i dem 

och att de gav en känsla av att de har gjort korrekta bedömningar och betygssättningar och att 

även sambedömning var av vikt. 

Lärare K4 uttryckte erfarenhet men också sambedömning och nationella prov på följande sätt: 

Det är väl lite samma att det är av erfarenhet, vad krävs för betyget E. Jag kan konsultera andra 

lärare…det är ju lättast om man är två NO-lärare som har varsin klass…då sampratar vi vad  som krävs 

för ett E osv. Sen har man ju NP som ett rättesnöre, man jämför mellan skolor, diskuterar med andra 

lärare om man är osäker. (K4 No)  

Av de lärare som ej har nationella prov som stöd var det en lärare som uttryckte en osäkerhet 

kring bedömning och betygssättning. Lärare M1 menade:  

Ja, vet man det? Jag har inget kollegialt stöd av någon annan lärare i kommunen…jag har ingen att 

jämföra med…Så jag får helt enkelt lita på att min bedömning och tolkning av läroplanen och 

bedömningsstödet är korrekt. Det är ju supersvårt…jag kan ju inte be om facit av någon…Är det här 

gott flyt på pianospelet? (M1 Mu)  

Två av lärarna i studien uttryckte också att det handlar om en känsla för bedömning och 

betygssättning.  

Det jag skulle önska…är kanske att det skulle vara tydligare…för som ny lärare…eller tar ett helt nytt 

ämne…som du inte har haft…det tar ju faktiskt tid…för att få känslan…För det är en känsla vad E är, 

vad C är och vad A är och den känslan är inte alltid glasklar för en själv…så då blir det ju ännu svårare 

att förmedla…när det inte är tydligt för en själv…Jag har inget svar på hur man skulle kunna göra det 

tydligare…än värdeorden…(M2 Ma) 
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5. Slutsatser och diskussion 
 
Syftet med denna studie var att få en fördjupad kunskap om hur lärare i olika ämnen uppfattar 

och förhåller sig till kunskapskraven för de olika betygsstegen i Lgr 11 (Skolverket, 2011) samt 

hur de tydliggör kunskapskraven för elever och andra. Vad gäller studiens första frågeställning 

om hur lärarna uppfattar kunskapskraven för årskurs 9 i Lgr 11 framkom att majoriteten av 

lärarna uppfattade kunskapskraven som otydligt formulerade. På studiens andra frågeställning 

om hur lärarna tydliggör kunskapskraven i Lgr 11 för eleverna framgick att lärarna har funnit 

sätt att tydliggöra kunskapskraven, lärarna använde sig bl. a. av avidentifierade elevexempel 

för att konkretisera kunskapskraven. Den tredje frågeställningen rör hur lärarna arbetar för att 

varje elev ska nå så långt det är möjligt i sin kunskapsutveckling. Lärarnas svar gav en inblick 

i dels vilka svårigheter som fanns för att uppnå detta mål i skollagen dels arbetssätt såsom öppna 

uppgifter som möjliggjorde för eleven att utifrån förmåga utvecklas längre med hjälp av 

lärarens stöd. På studiens fjärde fråga om hur lärarna tänker kring sin egen bedömning och 

betygssättning framkom att lärarna kände en trygghet i den egna yrkeserfarenheten, nationella 

prov och sambedömning.  En djupare analys och tolkning av det som framkommit i lärarnas 

svar samt diskussion följer nedan och då frågeställningarna ett och två berör varandra har de 

slagits samman i en gemensam rubrik medan frågeställning tre och fyra behandlas var för sig.   

 

5.1  Lärarnas uppfattning om och tydliggörandet av kunskapskraven 
 

Denna studie går i linje med Selgheds (2011) och Hyltegrens (2014) slutsatser att lärare 

uppfattar kunskapskraven såsom otydligt formulerade. Det som framkom i gällande studies 

intervjuer var att lärare upplevde de uttryckta kunskapskraven i styrdokumenten som otydliga 

och med stort tolkningsutrymme. Detta tolkningsutrymme som ges i kunskapskraven speglar 

emellertid en tilltro till lärares yrkeskunnande och professionalism (Prop. 2008/09:66). Det 

handlar inte om att lärare får bedöma vad de vill utan det handlar om att lärares 

ämneskunskaper, yrkeskunnande och erfarenhet ska vägas in i relation till det som ska bedömas 

(Prop. 2008/09:66). Lärarna i studien uttryckte detta tolkningsutrymme positivt och går att 

förstås som en frihet för det egna beslutstagandet och den egna bedömningen av elevers 

kunskapsuppnående.  

Då lärarna upplevde kunskapskraven som otydliga ställs frågan huruvida kunskapskraven är av 

vikt och går att tydliggöra för elever och andra. Kunskapskraven ansågs som viktiga då det 
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tillhör lärarnas uppdrag att bedöma och betygssätta elever och att man då som lärare måste ha 

en referensram att förhålla sig till. Hyltegren (2014) menar att för att kunskapskraven ska vara 

användbara måste de gå att förstå. Denna studie visar hur lärarna har funnit sätt att tydliggöra 

och förstå kunskapskraven och hur de därvid lag är användbara som bedömningsredskap.   

Lärare ansåg det viktigt att tydliggöra kunskapskraven för eleverna så att eleverna får veta vad 

som krävs av dem för att nå de olika kravnivåer som finns i Lgr 11 (Skolverket, 2011) och har 

därmed utvecklat sätt för att kunna förklara dem och omsätta dem i praktiken. Med hjälp av 

avidentifierade elevexempel kopplade till de olika nivåerna, genom samtal med eleverna vad 

de olika nivåerna innebär fanns det sätt att tydliggöra kunskapskraven och genom detta öka 

deras förståelse för vad som krävs av dem för att nå de olika betygsnivåerna. Att använda sig 

av elevexempel, såsom några av lärarna i studien gör, är det flera forskare som betonar vikten 

av bl. a. Lundahl (2014) som menar att det centrala i arbetet med elevexempel är att de illustrerar 

olika kvaliteter. Kvaliteter som i kunskapskrav utgör olika betygssteg. Jönsson (2013) menar 

att även lärarna troligtvis skulle ha fördel av konkreta exempel för att kunna förstå vad 

kunskapskraven egentligen innebär. Detta uttrycktes av en lärare i studien som menade att det 

är bra när det blir tydligt för en själv vad det är i undervisningen som ska bedömas och vad som 

krävs för ett E, ett C och ett A. Lundahl (2014) menar att lärarna kanske inte alltid har haft en 

klar bild över vilka kvaliteter som har varit viktiga vid bedömning och är av den uppfattningen 

att konkreta elevexempel kopplade till olika kunskapskrav skulle kunna vara fortbildande för 

lärare då elevexempel illustrerar de olika kravnivåerna på ett tydligt sätt. Min egen erfarenhet 

av elevexempel som mall för att konkretisera kravnivåer började i slutet av 1990-talet, redan då 

var vagt formulerade kunskapskrav ett faktum och sätt för att tydliggöra dem var en 

nödvändighet både för mig själv som lärare och inför elever och vårdnadshavare.  

Vad gäller tydliggörandet av kunskapskraven för vårdnadshavare svarade sex av åtta lärare i 

studien att de inte tydliggör kunskapskraven för dem. Huvudorsakerna var dels tekniken med 

den dataplattform som vårdnadshavare har tillgång till i syfte att följa sina barns 

kunskapsutveckling dels svårigheten att förklara för föräldrar vad kunskapskraven innebär.  

Hälften av lärarna svarade att de informerade vårdnadshavarna om sina barns 

kunskapsutveckling via betyg eller omdömen och att betygen var ett kvitto på barnens 

prestationer.  Betyget visar vad en elev, fram till det aktuella bedömningstillfället, har presterat 

men ger inte mycket information om en elevs fortsatta kunskapsutveckling (Lundahl, 2007). 

Huruvida vårdnadshavare i landet får tillräcklig information om sina barns kunskapsutveckling 

kan möjligtvis Skolverkets utvärdering (2016) signalera. Här visar sig att under 2015 har 
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andelen föräldrar som ringt Skolverkets upplysningstjänst angående frågor om kunskapskrav 

och betygssättning ökat till drygt 30 procent. Enligt regeringen har vårdnadshavare rätt att få 

information om deras barns kunskapsutveckling (Prop. 2008/09:66) men med det sagt behöver 

inte detta betyda att vårdnadshavare behöver ta del av kunskapskraven. Måhl (2018, feb) anser 

att ett missförstånd har skett kring kunskapskraven och menar att kunskapskraven varken ska 

skickas hem i pappersform eller på annat sätt redogöras för vårdnadshavare eller elever. Han 

menar att kunskapskraven enbart är för lärarnas ögon, det är lärarna som ska förstå och tolka 

dem.  

I studien framkom också att det fanns en risk med att tydliggöra kunskapskraven för eleverna. 

Att det i sig kan medföra en otrolig stress och press på eleverna och att de riskerar att fara illa. 

I skolverkets utvärdering (2016) visade det sig att elever som känner sig stressade i skolan har 

ökat över tid från 2009-2015 och att andelen elever som upplever att det ställs för höga krav på 

dem i skolan har ökat. Förutom de högt ställda kraven såsom de upplevs av ett antal elever kan 

troligen även kunskapskravens otydlighet innebära en stress. Finner lärare det svårt att 

uttryckligen förklara för eleverna vad de olika kravnivåerna innebär är min uppfattning att det 

kan medföra en stress för eleverna då eleverna inte vet vad som krävs eller förväntas av dem 

att de ska uppnå. 

 

5.2 Hur arbetar lärarna för att varje elev ska nå så långt som möjligt? 
 

Studien visar att majoriteten av lärarna tyckte att det var en bra intention med målet i skollagen 

om ”Alla barn…ska kunna utvecklas så långt som möjligt…”  men uttryckte även svårigheterna 

med att uppnå detta mål. Lärare (M1 Mu) menade att tiden han hade till sitt förfogande (1 timme 

per vecka) var för lite för att hinna motivera och låta alla elever utvecklas efter förmåga, vilket 

går att förstå. Enligt min uppfattning har lärare i främst de estetiska ämnena ofta många elever 

i flera årskurser och inte sällan undervisar de på flera skolor. För dem borde detta mål te sig 

nästintill omöjligt att uppnå.  

Olika sätt som framkom, av lärarnas svar för att uppnå målet med att varje elev ska nå så långt 

som möjligt, var exempelvis genom att göra öppna uppgifter till eleverna så att eleverna utifrån 

förmåga får möjlighet att utvecklas längre med hjälp av lärarens stöd. Muntlig och skriftlig 

återkoppling var också något jag kunde se i lärarnas svar. Alla lärarna gav muntlig direkt 

återkoppling när tillfället gavs. Något Jönsson (2013) poängterar vikten av är att återkopplingen 
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eleverna får dels är framåtsyftande dels att eleverna får tillfälle att använda sig av den. Wiliam 

(2013) menar också att återkopplingen eleverna får ska vara kopplad till mål och kriterier. 

Enligt Balan och Jönsson (2014) väljer lärare som arbetar formativt att tydliggöra mål och 

kriterier för elever samt ger dem återkoppling på deras arbetsprestationer men lärare finner det 

däremot svårt att involvera eleverna i bedömningsarbetet. Balan och Jönsson (2014) menar att 

det formativa förhållningssättet bryter mot traditionella sätt att arbeta med bedömning och att 

inte alla lärare vill eller kan förändra sitt sätt att arbeta. Svårigheterna med att implementera ett 

formativt arbetssätt är bl. a. tiden lärare har till sitt förfogande (Balan & Jönsson, 2014), vilket 

även uttrycktes av en lärare i föreliggande studie.  

Det framkom också bland lärarnas svar att det är de duktiga och ambitiösa eleverna som är 

förlorarna i en undervisning där målet är att alla ska nå så långt som möjligt och att tiden lärarna 

har inom ramen för sitt arbete först och främst går till de elever som riskerar att inte nå E. Hade 

en fråga gällande högpresterande elevers möjligheter att nå så långt som möjligt ställts konkret 

till de intervjuade lärarna är det möjligt att fler lärare hade svarat att det är dessa elever som får 

minst utmaning och stimulans i skolan idag. Att högpresterande elever inte får samma möjlighet 

att utvecklas så långt det är möjligt har Skolinspektionen (2017) uppmärksammat.  Enligt 

Skolinspektionen har tidigare forskning och utvärderingar visat att dessa elever riskerar att inte 

få undervisning som möter deras behov (Skolinspektionen, 2017). Detta överensstämmer med 

Sveriges kulturella placering på Hofstedes samhällsindex Index of National Cultures (INC: 

Hofstede, Hofstede & Minkoy, 2010). Kulturellt utmärker sig där svenska utbildningssystemet 

som en ”low-competitiveness context”, där genomsnittseleven är normen och skolsvaga elever 

lovordas för sina ansträngningar till förbättring (Hofstede et al., 2010).  I denna kulturellt lågt 

tävlingsinriktade skolkontext är det socialt inte acceptabelt att antyda att någon är bättre än 

andra. Kulturen yttrar sig i såväl lärares och elevers attityder, tro och beteende i klassrummet, 

som i det skolorganisatoriska systemet.  

 

5.3 Hur vet lärarna att de har gjort rätt bedömning? 
 

Majoriteten av lärarna i studien gav ett entydigt svar vad gäller säkerhet i sina bedömningar. 

De litade till sin profession och erfarenhet och fann stöd i nationella prov och sambedömning 

d. v. s. när lärare möts i bedömningsuppdrag och delar erfarenhet och kunskaper kring 

elevarbeten i relation till kunskapskraven. Enligt Jönsson (2013) upplever lärare som deltagit i 
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sambedömning ofta att samstämmigheten ökar vid bedömning av elevarbeten. Dock finns det 

inte särskilt många studier där en överensstämmelse mellan olika lärares bedömningar har 

dokumenterats (Jönsson, 2013). Sambedömning och nationella prov är något Jönsson (2013) 

menar kan stödja lärarna i sina bedömningar och vid betygssättning. Dels visar denna 

korrelation mellan sambedömning och nationella prov att lärarens egen bedömning stämmer 

överens med de mål och kravnivåer som finns i styrdokumenten, dels visar den att 

likvärdigheten vid bedömning ökar om ett överensstämmande med de uppsatta kriterierna finns.  

När jämförelser mellan betyg och nationella provbetyg görs av Skolverket idag för att kunna 

bedöma dess korrelation görs jämförelsen mellan vårterminens betyg och provbetyget. För att 

Skolverket ska kunna konstatera likvärdighet vid betygssättning i landet och därmed lärares 

bedömningskompetens borde jämförelser, enligt min mening, mellan nationella provets betyg 

och betygen lärare satte på höstterminen i stället jämföras. Har lärare satt samma betyg eller 

något steg högre eller lägre terminen innan jämfört med nationella provets betyg terminen efter 

borde det betyda att lärarna har hög bedömarkompetens. 

Av de fyra lärare som hade tillgång till nationella prov som stöd i sina bedömningar svarade 

alla att de också fann detta stöd i dem och att nationella proven är ett riktmärke att förhålla sig 

till samt att de ger en bekräftelse på att den egna bedömningen av eleven är korrekt gjord.  Syftet 

med nationella prov är bland andra att konkretisera betygskriterier, stödja en likvärdig och 

rättvis bedömning och betygssättning samt förtydliga mål och visa på elevers starka och svaga 

sidor (Jönsson, 2013). Lundahl (2009) menar att i utvärderingar av nationella prov kan man se 

att lärare anser att de i 75 procent av sina bedömningar får bekräftelse på att de är 

överensstämmande med nationella provens resultat.  

För lärare som upplever bedömning som svårt skulle bedömningsmatriserna i de nationella 

proven med sina elevexempel också kunna vara fortbildande för lärare då lärarvägledningar och 

kommentarmaterial konkretiserar och exemplifierar läroplanens och kursplanens mål (Lundahl, 

2014).  
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5.4. Fortsatt forskning och perspektivering 
 

Denna studie bidrar med att illustrera hur lärare gör i sin yrkespraktik gällande kunskapskravens 

tydliggörande, hur lärare tänker kring kunskapskraven och hur de relaterar till skollagens 

nämnda mål, vilken betydelse sambedömning och nationella prov har samt vilken tillit lärarna 

känner till den egna förmågan vid bedömning och betygssättning. Är åtta grundskollärares svar 

representativt för resterande lärarkåren i Sverige? Som framkommit i studien finns vissa 

likheter med tidigare gjorda studier gällande kunskapskravens vaga formuleringar samt 

sambedömning och nationella provens betydelse som stöd för lärare vid bedömning och 

betygssättning.  

Det finns flera forskare nationellt (ex. Lundahl, 2014 och Jönsson, 2013) som betonar vikten 

av att tydliggöra kunskapskraven för eleverna och min studie bidrar med att illustrera hur några 

lärare gör detta i praktiken. Lärarna i studien betonar vikten av att tydliggöra kunskapskraven 

så att eleverna vet vad som förväntas av dem.  Tydlighet är bra ur flera perspektiv, enligt mig, 

dels får eleven en förståelse för den aktuella bedömningen, dels får eleven information om vad 

som krävs för att utvecklas vidare. 

Det som framkommit i studien och som leder till ytterligare en fundering är om orsaker till 

elevers känsla av stress i samband med undervisning som redovisas i Skolverkets (2016) 

utvärdering av den nya betygsskalan samt kunskapskravens utformning möjligen går att finna 

i högt ställda krav på elever och lärarnas tydliggörande av kunskapskraven. Ett av lärarnas 

professionella uppdrag är att se till att varje elev når så långt som möjligt och om denna strävan 

i sig innebär en stress för elever borde undersökas närmare. En lärare (M3 Id) i studien uttryckte 

oro för vad tydliggörande av kunskapskrav kan innebära för elevers hälsa med: ”…17 ämnen, 

17 lärare som står och matar hela tiden…vad får det för konsekvenser?” Ja, vad får det för 

konsekvenser för eleverna?  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

 

Innan intervjun kommer jag på nytt att ge information till lärarna som ska intervjuas om syftet 
med studien, anonymisering och konfidentialitet.  Samt att de i god tid innan mitt 75%-
seminarium den 20/4 (målsättning: under v.13)  kommer att få ge en återkoppling på den 
nedskrivna intervjun för att säkerställa att allt som sagts är korrekt uppfattat. Därefter kommer 
vi att ha en liten warm-up kring deras arbete, vilket ämne de undervisar i och hur länge de har 
arbetat som lärare. 

Jag kommer att inleda intervjun med följande:  

”Jag kommer att göra en studie om hur lärare tydliggör kunskapskraven, för vem och 
varför? Därför är jag mycket nyfiken på att ta reda på vad du anser om kunskapskraven? 
Och hur du arbetar för att tydliggöra dem? Du kommer att få besvara 16 frågor som berör 
dessa två frågeställningar på ett eller annat sätt. Vi kommer att spela in detta samtal så att 
jag senare kan skrivna ned det som sagts och använda detta material i min studie. Känner 
du dig redo att börja?”  

Vi kommer att börja med just kunskapskraven. 

1. Vad är din allmänna uppfattning om kunskapskraven i ditt ämne? 
 

2. Tycker du att kunskapskraven är tydliga?  
- Om ja, På vilket sätt? 
- Om nej, varför?  

 
3. Tycker du att kunskapskraven är viktiga?  

- Om ja, varför?  
- Om nej, varför?  
- Finns det något du saknar i dem? I så fall vad? 

 
4. Finns det fördelar respektive nackdelar med fler betygssteg (D & B)?  

- Fördelar, varför?  
- Nackdelar, varför?  

 
5. Finns det fördelar respektive nackdelar med färre betygssteg? 

- Fördelar, varför? 
- Nackdelar, varför? 

 
6. Är det lätt att förstå begreppet ”till övervägande del” som är kopplat till betygsstegen 

D och B? 
 

7. Tycker du att det är viktigt att tydliggöra kunskapskraven?  



 

 

- Om ja, varför?  
- Om nej, varför?  

 
8. För vem tydliggör du kunskapskraven?  

- För vem är det mest/minst viktigt? 

 

9. I skollagen står det att ”Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande…för att de…ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt” Vad är din allmänna uppfattning om det? 
 
- Möjligheter? 
- Svårigheter?  

 
10. Hur gör du i ditt ämne för att varje elev ska nå så långt som möjligt? 

 
11.  Hur vet du var varje elev befinner sig i kunskapskraven? 

 
- Hur vet du att du har gjort rätt bedömning? 
- Hur förmedlar du det till eleverna?  
- Förmedlar du den informationen till någon fler?  

 
12.  Använder du dig av annat stödmaterial än kunskapskraven vid bedömning och 

betygsättning?  
- Om ja, vad?  
- Om nej, varför inte? 

 
13.  Arbetar du formativt?  

- Om ja, på vilket sätt?  
- Om nej, varför?  

 
14.  Är du nöjd med det betygsystem vi har idag?  

- Om ja, varför?  
- Om nej, Hur skulle du vilja att betygssystemet var utformat?  

 
15.  Vad innebär begreppen ”Beprövad erfarenhet” och ”Utbildning vilande på 

vetenskaplig grund” för dig?  
- Beprövad erfarenhet: 
- Utbildning vilande på vetenskaplig grund: 
 

  Avslutningsvis…  
 
16.  Vilka egenskaper, enligt dig, bör en god lärare ha?  

 



 

 

Här avslutas samtalet och jag kommer på ett ödmjukt sätt att tacka respektive lärare för deras 
deltagande och att deras erfarenheter, upplevelser och insikter har varit intressant att lyssna på 
och att det betyder mycket för mig både som ”kollega” och för själva studien.  

 
 



 

 

 
 

 


