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Sammanfattning 
Ett påtalat problem i skolan är likvärdig betygsättning och för spansklärarna i grundskolan 
finns få konkreta stöd för bedömning hos Skolverket. Syftet med uppsatsen var att undersöka 
strategier i likvärdig betygsättning samt jämföra dessa med Skolverkets föresatser i frågan för 
att sedan koppla dem till aktuell forskning. Sju spansklärare på fyra kommunala grundskolor 
intervjuades och frågor som ställdes var hur lärarna använder de nationella 
målen/betygskriterierna samt eventuella lokala mål/kriterier i betygsättningsprocessen för att 
uppnå likvärdighet. Det ställdes även frågor om eventuella diskussioner, kring 
bedömningsarbetet, med språkkollegor och elever samt huruvida ytterligare strategier för 
likvärdighet i bedömning används. Strategier som framkom är förutom användandet av de 
nationella kriterierna bruket av lokala kriterier, vilket även påvisas av forskningen samt 
framhävs av Skolverket trots verkets visade ambivalens i frågan. Strategier omfattande 
kollegiala diskussioner och elevsamtal kring bedömningsarbetet framkom i viss mening men 
inte i den bemärkelse Skolverket och forskningen skulle önska. Också strategier där 
magkänsla, gemensamma prov samt användning av läroboken uppvisades. Slutsatsen drogs 
att många brister i bedömningsarbetet som framkommit i statliga utredningar också märktes 
bland strategierna och även om det inte konstaterats någon egentlig brist på likvärdighet i de 
undersökta fallen torde orsakerna till strategiernas förmodade tillkommakortande delvis bero 
på bristfälliga förutsättningar för lärarna.    
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Inledning 
Diskussioner om hur man oavsett ämne sätter betyg, som är likvärdiga med resten av skolan, 
kommunen eller landet för den delen, pågår ständigt i olika former och på olika nivåer. 
Politiker, forskare, lärare och allmänhet funderar och resonerar kring svårigheterna för läraren 
att göra bedömningar som överensstämmer med andra lärares bedömningar. Skolverket 
konstaterar bland annat att den svåraste frågan i det målstyrda systemet är just 
likvärdigheten.1 Vidare menar verket att grunden för en likvärdig betygsättning är, att lärare 
och rektorer har ”goda kunskaper om kursplaner och betygskriterier”. 2 Vi vet också att 
styrdokumenten i stor mån är tolkningsbara och att det är läraren som tolkar och i slutändan 
har ansvaret för det betyg som eleven får.3 Samtidigt finns ett uttalat likvärdighetsproblem 
just med tanke på att de nationella betygskriterierna förutsätter lokala prioriteringar och 
tolkningar.4  
 
För att underlätta likvärdigheten i bedömningar finns för några ämnen i grundskolan så 
kallade nationella ämnesprov och för vissa ämnen finns det också bedömningsexempel att 
tillgå på Skolverkets hemsida.5 Ämnet spanska har dock varken något nationellt prov eller 
bedömningsexempel att tillgå för grundskolan och en likvärdig bedömning av elever som 
läser spanska i år nio kan tyckas än mer svåråtkomlig. Detta likvärdighetsproblem kan komma 
till uttryck när elever, som har likvärdiga kunskaper och kommer från olika skolor, 
exempelvis söker in till gymnasiet. Där har de inte alltid samma chanser eftersom betygen 
kanske inte ligger på samma nivå. Följaktligen kan orättvisa skapas grundad på brist på 
likvärdighet i betygsättningen.6 Skolverket menar inte desto mindre att fullkomlig rättvisa blir 
svåruppnåeligt.7 Emellertid belyser Skolverket vikten av att de nationella kursplanerna och 
betygskriterierna formuleras på lokal nivå samt att diskussioner mellan lärare på olika nivåer 
förs i syfte att stärka likvärdigheten.8 Med detta i åtanke funderar jag på om spansklärarna i 
min kommun för diskussioner med varandra och i så fall på vilket sätt samt om de på något 
vis utgår från lokala kriterier i sina bedömningar. Alltså vilka strategier ligger egentligen till 
grund för en likvärdig bedömning av elever i spanskgrupper i år nio i den här kommunen.  
 

Syfte  
Syftet med den här uppsatsen är således att undersöka hur lärarna i spanska i år nio, på ett 
begränsat antal skolor inom kommunen gör för att på ett likvärdigt och rättvist sätt bedöma 
och betygsätta elever. Jag vill alltså veta vilka strategier lärarna använder i bedömningsarbetet 
samt hur dessa strategier kan relateras till vissa av de föresatser Skolverket presenterat 
gällande likvärdighet i bedömning.9  
 
Frågeställningar 
Mina frågeställningar kan alltså kopplas till delar av Skolverkets kriterier för bedömning av 
betygsättning som presenteras i rapporten Nationella kvalitetsgranskningar av skolväsendet år 

2000. I dessa utvalda delar framhålls framför allt lokala formuleringar av betygskriterier, hur 

                                                 
1 Skolverket (2004a), s. 13. 
2 Skolverket (2004b), s. 3. 
3 Ang. vem som sätter betygen: Skolverket, (2004a), s. 34. 
4 Skolverket (2004c), s. 136-137. 
5 Skolverket (2004a), s. 40. 
6 jfr: Skolverket, (2004d), s. 2. 
7 Skolverket (2007a), (webbsida). 
8 Skolverket (2004a), s. 19. 
9 Se under Frågeställningar (s. 1) alt. Skolverket (2000), s. 132 eller bilaga angående Skolverkets föresatser. 
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eleven ska ha förtroende för betygsättningen samt diskussioner av kriterier och 
undervisningsmål mellan lärare och mellan skolor.10 Dessa kriterier tolkar jag är Skolverkets 
föreställning av lämpliga tillvägagångssätt för lärarna att använda i sitt bedömnings- och 
betygsättningsarbete med anknytning till likvärdighet och rättvisa. Dessa tillvägagångssätt 
benämner jag, i denna undersökning, strategier. Min utgångspunkt i undersökningen är 
dessutom att lärarna på något sätt och i någon mån strävar efter en likvärdig betygsättning på 
något plan.  
 
För att närma mig syftet ställs följande frågor: 
 

• Hur använder lärarna på de undersökta skolorna de nationella målen 
och betygskriterierna i sin bedömning för att uppnå likvärdighet? 

• Använder dessa lärare lokala mål och betygskriterier i betygsättningen 
och i så fall hur gynnar det likvärdighet i bedömningen?  

• Diskuterar lärarna betygskriterier och/eller bedömning med andra 
spansklärare/språklärare inom skolan och i så fall hur?  

• Diskuterar lärarna betygskriterier och/eller bedömning med 
spansklärare/språklärare från andra skolor och i så fall hur? 

• Hur förankrar lärarna sin betygsättning hos eleverna?  
• Försöker lärarna med andra inte redan nämnda strategier stärka 

likvärdigheten i bedömningen och i så fall hur ser de strategierna ut?  
 
Begreppsdefinitioner 
Rättvis och likvärdig bedömning och betygsättning 
Skolverket förtydligar dessa begrepp i handlingsplanen som är framtagen för att just främja en 
rättvis och likvärdig bedömning och betygsättning: 
 

En rättvis betygsättning innebär att det betyg en elev fått i ett visst ämne eller i en viss kurs ska 
visa elevens kunskaper och färdigheter i det som ska ingå i kursen enligt kursplanen och som 
motsvarar betygskriterierna för betyget. Med likvärdig menas att måttstocken för bedömningen är 
densamma för alla elever. Ett betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass.11 

 
Mål och kriterier 
Begreppen mål och kriterier särskiljs i betygsättningen på så sätt att eleven för betyget 
Godkänd ska ha uppfyllt Mål att uppnå. För betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd 
ska eleven ha uppnått kriterierna för dessa betygsteg.12   
 

Bakgrund 
Här följer först en kort historik runt betygsättning där en uppfattning kan fås kring den 
nuvarande betygsättningens bakgrund. Med tanke på att utgångspunkten i den här 
undersökningen och dess frågeställningar är kopplad till Skolverkets syn på likvärdig och 
rättvis bedömning och betygsättning kretsar också bakgrundsbeskrivningen till stor del kring 
de utvärderingar och undersökningar som de senaste åren gjorts från statligt initiativ. Dessa 
utvärderingar har likaså innefattat inspektioner av Umeå kommuns skolverksamhet vilket fått 
ge visst underlag åt den här sonderingen i ämnet även om avstamp inte tagits i något explicit 
formulerat problem i sagda kommun.  
                                                 
10 Skolverket (2000), s. 132. Se även bilaga 1. 
11 Skolverket (2004d), s. 3. 
12 Skolverket (2007d), (webbsida), se även: Skolverket (2007e), (webbsida). 
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Ytterligare perspektiv ges även i presentationen av den tidigare forskning som inriktat sig mot 
problemet med betygsättning. All tidigare forskning i presentationen har inte specifikt 
undersökt problemet med likvärdig bedömning men dock nämns frågan i något sammanhang 
och i någon aspekt, allt i syfte att skapa en bred bild av det undersökta problemet. 
Forskningen i den här rapporten har heller inte valts ut i syfte att främst framföra så många 
sidor som möjligt av debatten eller i problemformuleringen utan det som presenteras är i 
sakfrågan tydligt förekommande röster. Det finns förvisso vissa skillnader i ståndpunkt, bland 
annat gällande formuleringen av betygskriterier där skolminister Björklund har en syn och 
den pedagogiske konsulten Per Måhl visar en annan samt i diskussionen kring framlagda 
likvärdighetsproblemet syns Skolverket och professorn i pedagogiskt arbete Tomas 
Kroksmark framhäva dess orsaker på olika sätt.  
 
Förutom detta redovisas delar av det stöd och den hjälp, bland annat i form av 
bedömningsexempel, som finns att tillgå i betygsättningen. Detta för att tydliggöra vissa av de 
utgångspunkter som bland annat Skolverket presenterar. Därmed inte sagt att de intervjuade 
lärarnas individuella utgångspunkter redovisas. Vidare uppmärksammas regeringens uttalande 
från maj 2007 om hur skolväsendet och dess målstyrning ska revideras.   
 
Relativa och målrelaterade betyg 
Det betygsystem som fanns i Sverige under 1930-talet kan karakteriseras som absolut och var 
en slags målrelaterad betygsättning.13 Vad som fordrades för de olika betygstegen var mer 
eller mindre upp till läraren. Urvalssystemet till läroverken bestod av prövningar av olika slag 
och eftersom betygen således inte hade någon direkt koppling till detta urval fanns inte heller 
något särskilt krav på jämförbarhet mellan betygstegen. Detta ledde så småningom till 
missnöje och en utredning tillsattes 1938. Ett förslag från utredningens ordförande Frits 
Wigforss innebar en reformering av betygskalan samt en förändring av intagningssystemet.14 
Wigforss menade att gällande urvalet till läroverken skulle betygen vara tillförlitligare än 
inträdesproven.15 Denna reformering lade grunden till de betyg som först senare skulle 
beskrivas som relativa eftersom de sågs i jämförelse med medelresultatet i en normgrupp.16 
Detta relativa betygsystem byggdes alltså upp på 1940-talet och med hjälp av en 
referensgrupp som hade gjort samma standardprov utgick man från att det fanns en 
normfördelning beträffande skolprestationer. Dock blev missnöjet med det relativa 
betygsystemet också för stort då dess legitimitet som urvalsinstrument underminerades 
”genom bl.a. komplicerade anvisningar kring referensgrupper [och] på grund av 
socialpsykologiska mekanismer”.17 De relativa betygen avskaffas på 1990-talet och det 
nuvarande målrelaterade betygsystemet infördes.18 
 
Andersson menar att man är tvungen att se framväxten av det rådande betygsystemet, först 
och främst i relation till övergången från regelstyrning till mål- och resultatstyrning. Den 
naturliga följden skulle då alltså vara de målrelaterade betyg som infördes med början år 
1994/1995.19 Enligt Skolverket är det först 1998 som betygen konstateras vara mål och 
kunskapsrelaterade.20 

                                                 
13 Andersson (2002), s. 154. 
14 Andersson (1999), s. 15. 
15 Andersson (2002), s. 154-155. 
16 Andersson (1999), s. 17. 
17 Andersson (2002), s. 154-155, citat: 155. 
18 Ibid. s. 156. 
19 Andersson (2002), s. 156. 
20 Skolverket (2004e), s. 30. 
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I grundskolan ges betygen godkänd (G), väl godkänd (VG) och mycket väl godkänd (MVG). 
Betygen sätts alltså utefter de mål som Skolverket formulerat i kursplanerna.21 Det nämns inte 
i skollagen specifikt att betyg och bedömningar ska vara likvärdiga men lagen säger likafullt 
att ”Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.”22 
Detta torde inte exkludera bedömning och betygsättning.23 
 
Utredningar och undersökningar av skolväsendet 
Riksrevisionen 
Kopplat till bland annat skollagen har Riksrevisionen granskat de ansvariga myndigheternas 
insatser i grundskolan beträffande likvärdig betygsättning. I rapporten Betyg med lika värde? 

– en granskning av statens insatser presenteras resultatet av denna granskning. I redogörelsen 
till riksdagen som baseras på sagda rapport framhålls vikten av likvärdiga betyg i skolan. 
Resultatet i rapporten pekar på nödvändigheten av statliga åtgärder av vissa brister i 
tillämpningen av betygsystemet. Bland annat framhålls en tydligare ”reglering av likvärdiga 
betyg i skollagen”, ”ett förbättrat statligt stöd för likvärdiga betyg vid styrningen av de statliga 
skolmyndigheterna” samt ”utvecklade krav på återrapportering från de statliga 
skolmyndigheterna i fråga om likvärdiga betyg”.24 
 

Nationella kvalitetsgranskningar 2000 
Skolverket gör återkommande utvärderingar och granskningar av skolan och då undersöks 
bland annat bedömning och betygsättning samt hur likvärdighet och rättvisa upprätthålls i 
landet gällande detta. På uppdrag av regeringen gjorde Skolverket kvalitetsgranskningar av 
skolväsendet under år 2000 och resultatet av dessa granskningar redovisas i en rapport som är 
indelad i tre delar varav En likvärdig och rättvis betygsättning är en av dem.25 I den rapporten 
har inte Umeå, den kommun, som innefattar de skolor vars lärare som ligger till grund för den 
här undersökningen, granskats men väl 20 andra kommuner i landet vilket visar på en relativt 
bred bild av den generella likvärdigheten i betygsättningen som råder i skolan. Avsikten med 
dessa granskningar menar Skolverket är att ”beskriva, bedöma och värdera hur såväl 
skolhuvudmännen som skolorna arbetar med de instrument för kvalitetssäkring som finns för 
betygsystemet”.26 Med detta menas att Skolverkets uppdrag är att i sin granskning särskilt titta 
på bland annat användningen av prov i betygsättningen, andra bedömningar läraren använder i 
betygsättningen, samarbete mellan lärare inom och utom den egna skolan, diskussioner med 
elever och föräldrar samt vilken funktion rektorn har i betygsättningen.27

 Man sammanfattar 
delrapporten med att visa på brister på olika plan, exempelvis i fråga om samverkan och 
samarbete i utveckling av lokala mål och kriterier samt vid betygsättning. Detta samarbete 
saknas i stor grad både inom skolan och med andra skolor. Kompetensutvecklingen är 
bristfällig liksom samsynen av vilka krav som kan kopplas till betygstegen. Elever och 
föräldrar förefaller nöjda angående den information som ges om kriterier och kursplaner. Det 
framkommer även att en majoritet anser det målrelaterade betygsystemet vara positivt i 
grunden men att tillämpningen inte fungerar och att orättvisa uppstår.28 Vidare observeras att 
det förekommer konkurrerande mål och kriterier i form av de läromedel som brukas på skolan 

                                                 
21 Skolverket (2004e), s. 30. 
22 Sveriges Riksdag, SFS nr: 1985, (webbsida). 
23 jfr: Skolverket (2004a), s. 13 samt Riksrevisionen (2004). 
24 Riksrevisionen (2004), (webbsida). 
25 Skolverket (2000), s. 8. 
26 Ibid. s. 130. 
27 Ibid. s. 130. 
28 Skolverket (2000), s. 173-176. 



 5 

samt så kallade ”inre mallar” där lärarna grundar betygsättningen på icke nedtecknade 
betygskriterier vilket Skolverket upplever som delvis riskfyllt i den mening att det kan 
innebära ett ”kvardröjande synsätt som stoppar upp ’nyinlärning’.”29

 Granskningsgruppen 
föreslår att kommunerna ser till att det blir en förbättring beträffande samverkan i 
betygsättningen och att lokala konkretiseringar av de nationella betygskriterierna görs samt att 
det sker en kompetensutveckling i arbetet kring betyg och bedömning.30  
 
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 
Huvudsyftet med den nationella utvärderingen av skolan från 2003 var delvis att lägga fram 
underlag för nationella beslut om grundskolan genom att visa på måluppfyllelsen i 
grundskolan samt framhålla behovet av åtgärder.31 Gällande rättvis betygsättning belyses 
vikten av att eleverna upplever betygen som rättvisa samt att de känner till vad kriterierna 
ställer för kunskapskrav. Kunskap kring detta menar Skolverket också anförs i utvärderingen. 
Det konstateras samtidigt att rättvisekänslan eleverna har i fråga om betygen är ganska bra då 
man pekar på att ”mellan 72 (hem- och konsumentkunskap) och 85 (biologi) procent av 
eleverna i varje ämne tycker att påståendet att lärarna ger dem rättvisa betyg stämmer ganska 
eller mycket bra.”32 Det framhålls även att sambandet är starkt mellan elevernas upplevelse av 
rättvis bedömning och deras kunskap om mål och kriterier. En stor grad av rättvisa 
sammanfaller följaktligen, med mycket kunskap om innehållet i kursplanerna.33 Skolverket 
lyfter också fram ett dilemma i verksamheten eftersom man har lämnat ett stort 
tolkningsutrymme i kursplanerna, med en förväntan att lokala planer ska utformas, samtidigt 
som man riskerar att det blir brister i likvärdigheten i bedömningen. Detta eftersom både 
skolans sedvanliga ämnesbetoningar och/eller lärarnas enskilda intressen har effekt på 
undervisning och bedömning som leder bort från de nationella målen och betygskriterierna. 
Utredningen pekar också på problemet som delvis finns för lärarna gällande samsyn i 
bedömningen av hur målen nås på de delar som inte mäts med prov men även hur själva 
användningen av prov ska avvägas.34 
 
Ett ämne som inte utvärderats särskilt är moderna språk där spanska ingår. De flesta andra 
ämnen finns emellertid utvärderade. Rapporten är en sammanställning av de ämnen som 
undersökts och är således en sammanfattning av resultatredovisningen.  
 
Attityder till skolan 2003 
Skolverket har också gjort en undersökning av attityder till skolan hos elever, lärare, föräldrar 
och allmänhet. Syftet med den attitydundersökningen som gjorts under en tioårsperiod är 
bland annat att den ska fungera som ett komplement till den nationella utvärderingen av 
grund- och gymnasieskolan samt att den ska ge stöd för politisk diskussion och medverka till 
utveckling.35

 Beträffande likvärdig bedömning dras slutsatsen att det år 2003 är fler lärare än 
vid förra undersökningen som tycker att de förmår sätta rättvisa betyg. Även eleverna tycker 
att betygen är mer likvärdiga än tidigare. Vidare framhålls att mer än 25 procent av lärarna 
menar att de inte samarbetar med sina kollegor vid betygsättning. Skolverket ser, i bristen på 
samverkan mellan lärarna, en risk i att likvärdigheten i betygsättningen hotas.36

 

 
                                                 
29 Skolverket (2000), s. 149. 
30 Ibid. s. 173-176. 
31 Skolverket (2004c), s. 10. 
32 Ibid. s. 98-99, citat: s. 99. 
33 Ibid. s. 100. 
34 Ibid. s. 136-137. 
35 Skolverket (2004e), s. 3. 
36 Ibid. s. 116-117. 
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Utbildningsinspektionen 2004 
I den nationella sammanställningen av de inspektioner som gjorts på kommunal nivå 2004 
visar Skolverket resultat som pekar på att vissa lärare ute i landet tycker att det är svårt med 
betygsättningen i ämnen där nationella prov inte existerar. Andra faktorer som nämns i 
problematiken kring likvärdig betygsättning är behörighet och kompetens bland lärarna samt 
skolans personalomsättning. Det finns även brister i diskussionen med eleverna runt mål och 
betygsättning.37 Utan att tydliggöra antal pekar Skolverket på att ”flera skolor bör förbättra 
informationen till elever och föräldrar angående målen för utbildningen. Kunskapsmålen bör 
förtydligas och konkretiseras för elever och föräldrar.”38 Vidare konstateras det i rapporten att 
bristen på rutiner inom skolorna gällande kvalitetssäkringen av betygen är påtaglig liksom 
säkerställningen av likvärdig bedömning mellan skolorna i kommunerna. Dock betonas att det 
också förekommer sådana regionala kvalitetssäkringar i många kommuner där samarbete sker 
och lärarsamverkan finns på många nivåer. Rapporten visar dessutom på åtskilliga fall av 
kommunövergripande samarbete i strävan efter likvärdig betygsättning.39

  

 
Utbildningsinspektion i Umeå kommun 
I den regionala och lokala utbildningsinspektionen tittar Skolverket på utbildningskvalitet och 
i vilken utsträckning förutsättningar ges för elevernas måluppfyllnad samt huruvida 
kommunen klarar sitt åliggande.40 Utifrån det regionala perspektivet observerar Skolverket att 
det inte förekommer några omfattande diskussioner i Umeå kommun beträffande likvärdighet 
i betygsättningen. Inte heller med föräldrar eller elever diskuteras mål och betygskriterier i 
någon högre grad. Även om det bland lärarna upplevs finnas en ambition att mötas och 
diskutera bedömningar samt även reellt samarbete i viss mån, finns emellertid skäl till vidare 
diskussioner både inom och mellan skolor i strävan mot likvärdig bedömning. Skolverket 
menar att kommunen måste göra insatser i arbetet kring kvalitetssäkringen av likvärdig 
bedömning.41 
 
Statens offentliga utredningar 
Regeringen beslutade 2006 om en utredning av bland annat grundskolans mål- och 
uppföljningssystem42 där syftet var ”att skapa förutsättningar för bättre resultat genom att 
skolans uppdrag görs tydligare, bland annat mot bakgrund av svårigheterna att genomföra 
dagens målsystem med mål att sträva mot och mål att uppnå.”43 Den tillsatte utredaren har 
lämnat diverse förslag på förbättringar beträffande exempelvis kursplaner och 
betygsättningssystem eftersom brister i styrdokumenten har påvisats. Utredningen klarlägger 
att lokala tolkningar av styrdokumenten visat sig positiva angående till exempel utveckling av 
undervisningen men att det negativa ”är att alla olika lokala kursplaner och betygskriterier har 
bidragit till så stora skillnader i kraven på kunskaper att likvärdigheten i grundskolan kan 
ifrågasättas.”44 Det understryks vidare att det finns ett problem med hur bland annat 
läroböcker tenderar att styra undervisningen mer än kursplaner och att ”Det som är svårt att 
bedöma är i vilken utsträckning olika förlagsprodukter ligger i linje med målen i de nationella 
kursplanerna”45. Dessutom kritiseras kursplanerna kraftigt och det betonas att de måste kunna 
ge utrymme ”för lärare att tillsammans med eleverna planera undervisningen utifrån lokala 

                                                 
37 Skolverket (2005), s. 73-75. 
38 Ibid. s. 57. 
39 Ibid. s. 75-76. 
40 Skolverket (2006), s. 1  
41 Ibid. s. 21-22. 
42 SOU 2007:28, s. 3. 
43 Ibid. s. 11. 
44 Ibid, s. 11-16, citat 16. 
45 SOU 2007:28, s. 15. 
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förutsättningar och intressen” samtidigt som ”eleverna oavsett skola får likvärdiga 
kunskaper.”46 Förslag till förändring är bland annat att det måste ske en precisering av mål 
och innehåll i kursplanerna och att kunskapskrav skrivs fram mer explicit för de olika ämnena 
samt att kursplanerna tillförs konkreta bedömningsexempel och beskrivningar för läraren att 
följa.47 
 
Statens offentliga uttalanden 
Skolminister Jan Björklund pekar med ovanstående utredning som grund på lämpliga 
förändringar som måste ske i grundskolan med det primära syftet att eleverna ska lära sig 
mera. Björklund menar exempelvis att utformningen av tydligare och mer konkreta kursplaner 
ska ske samt att dessa styrdokument bör vara klara år 2010. Ministern misstänker en 
betygsinflation och avser att införa nationella prov i alla teoretiska ämnen för år nio med start 
kring år 2012. Björklund betonar hur lärarna med stöd av de nationella proven bättre ska 
kunna identifiera hur kunskapskraven ska uppfattas samt där han tydliggör hur staten måste 
återta makten över undervisningens innehåll från läromedelsförlagen.48 
 
Stöd för en likvärdig bedömning 
Skolverket 
Skolverket har fått åtskilliga frågor kring bedömning och betygsättning. I hopp om att initiera 
diskussioner om bedömning och betygsättning samt dess problematik runt likvärdighet och 
rättvisa ledde detta till att det numera upphävda kommentarmaterialet Bedömning och 

betygsättning presenterades. Materialet tar sin utgångspunkt i tidigare publicerat stödmaterial 
till betygsättningen, i de regler som gäller för betygsättningen samt i de funderingar som 
framkommit av framförallt lärare och elever.49 Dock har verket känts sig nödgade att sedan 
dess lägga fram skriften Allmänna råd och kommentarer - Likvärdig bedömning och 

betygsättning. Exempel på råd som ges här är: 
  

Det är viktigt att det förs diskussioner om de lokala tolkningarna av kursplaner och betygskriterier 
mellan lärare i olika program, årskurser och skolor, både för att inspirera och lära av varandra och 
för att skapa likvärdiga förutsättningar för undervisningen och bedömningen av elever i skolan och 
i olika skolor.50 
 

Detta material ska fungera som ett stöd ute i skolorna och har uppkommit som en följd av de 
brister i likvärdig bedömning som kvalitetsgranskningarna från år 2000 påvisade.51 
Publikationen finns på Skolverkets hemsida där också ytterligare stöd går att hitta under betyg 
via exempelvis frågor och svar och bedömningsexempel.52 Skolverket tillhandahåller 
dessutom ett nationellt provsystem där det bland annat ingår obligatoriska nationella prov (för 
år nio) i ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. I detta nationella 
provsystem hittar man förutom det redan nämnda en provbank med prov och provmaterial 
samt diagnostiska material. Ämnet spanska för grundskolan har inget stöd att finna i nämnda 
provsystem som är framtaget med syftet att bland annat ”stödja en likvärdig och rättvis 
bedömning och betygsättning”.53 
 

                                                 
46 SOU 2007:28, s. 18-19, citat 19. 
47 Ibid. s. 19-20. 
48 Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet (2007), (webbutsändning). 
49 Skolverket (2001), s. 7-8, samt angående upphävningen se: Skolverket (2007b), (webbsida). 
50 Skolverket (2004a), s. 19. 
51 Ibid. s. 5. 
52 Skolverket (2007b), (webbsida). 
53 Skolverket (2007c), (webbsida). 
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Myndigheten för skolutveckling 
Ytterligare stöd, i syfte att nå bättre resultat och öka kvaliteten i skolan, kan man hitta hos 
Myndigheten för skolutveckling som framför allt är till för de verksamma i skolväsendet, 
exempelvis skolledare, lärare och skolchefer.54 Myndigheten har information som är tänkt att 
ge stöd åt likvärdig och rättvis bedömning. Informationen finns på deras hemsida och är 
anpassad efter berörda målgrupper. Med hjälp av broschyrer vill man nå elever och 
vårdnadshavare för att belysa bedömningsarbetet.55 Exempelvis finns diskussionspunkter i 
elevbroschyren som på ett sätt belyser problematiken: ”Kan du förklara gränsen mellan G och 
VG i ett ämne du just nu läser? Jämför med en kompis i en annan klass eller skola – är 
betygen likvärdiga?”.56 Dessutom vänder man sig, med hjälp av olika filmer, publikationer 
och värdkommuner, framför allt till pedagoger, politiker, förvaltningschefer och rektorer för 
att ge stöd åt likvärdigheten i bedömningsarbetet .57 Vissa kommuner finns sålunda till 
förfogande som värdkommuner för att dela med sig av erfarenheten kring betyg och 
bedömning. Exempel på arbeten som kommunerna gjort är: ”Portfolio som 
bedömningsinstrument”, ”Konkreta kunskapskrav”, ”Bättre samarbete, bättre 
bedömningar”.58 Myndigheten hävdar att dessa kommuner  
     

erbjuder sig att, efter överenskommelse med Myndigheten för skolutveckling, medverka till 
kompetensutveckling i kommuner och skolor. I första hand avser kompetensutvecklingen utbyte 
och diskussioner mellan lärare från flera skolor och kommuner. Ytterst syftar insatserna till en 
likvärdigare och rättvisare betygsättning.59 

  
Tidigare forskning 
Andersson har undersökt det relativa betygsystemet under åren 1977-1991. Andersson har 
genom empiriska studier låtit elever, lärare, arbetsgivare och arbetstagare ge sina synpunkter 
på det relativa betygsystemet. I undersökningen beskrivs de relativa betygen ”som starkt 
knutna till urvalet av högre studier och som ett försök att tillskapa ett urvalsinstrument med 
möjlighet till jämförbarhet och större rättvisa”.60 Gällande innehållet i betygen drar forskaren 
slutsatsen att lärarna och eleverna är relativt samstämmiga om betygskriterierna även om 
eleverna tidvis har diffusa föreställningar om på vilken grund betygen sätts. Eleverna kan 
relativt väl förutsäga sitt betyg och de tycker också att det ganska ofta stämmer överens med 
vad de anser sig värda. Andersson konstaterar att eleverna någorlunda väl verkar ha 
internaliserat bedömningskriterierna, vilket trots det inte betyder att eleverna ser det relativa 
betygsystemet som rättvist och bra.61    
 
Selghed har i en avhandling undersökt hur grundskolelärare i engelska, matematik och 
svenska erfar det nya betygsystemet. Forskaren har genom intervjuer fördjupat sig i hur dessa 
lärare tillämpar betygsystemet samt vad de väger in i elevens betyg.62 
 
Selghed diskuterar problematiken kring Skolverkets mål- och kriterieformulering eftersom 
”det inte finns någon given gräns som klart anger när preciseringen är tillfyllest för att skapa 

                                                 
54 Myndigheten för skolutveckling (2007a), (webbsida). 
55 Myndigheten för skolutveckling (2007b), (webbsida). 
56 Myndigheten för skolutveckling (2003), s. 3. 
57 Myndigheten för skolutveckling (2007b), (webbsida). 
58 Myndigheten för skolutveckling (2007c), (webbsida). 
59 Ibid.  
60 Andersson (1991) se: Sammanfattning (ej sidmärkt).   
61 Ibid. s. 44. 
62 Selghed (2004), s. 26, 91-92. 
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underlag för en rättvis och likvärdig betygsättning” samt betygens grundläggande syfte och 
menar att  
 

om betygen ska användas som urvalsinstrument ställs krav på att betygen ska vara jämförbara. Ju 
öppnare mål och kriterier formulerats, alltså ju fler frihetsgrader lärare har att hantera vid 
tillämpningen av betygsystemet, desto större blir risken att jämförbarheten i betygsättningen 
äventyras.63  

 
Forskaren redogör även för lärarnas förhållningssätt till betygsättningen då han beskriver hur 
de nationellt utformade målen och kriterierna skapar ett visst handlingsutrymme och att 
betygsystemet måste diskuteras på den lokala enheten. Dessa diskussioner ska inte bara föras 
mellan lärare utan eleverna måste också vara inbegripna. Han diskuterar vidare hur 
betygsunderlag samlas in under hela terminen och att variationen i bedömningsformer 
sträcker sig längre än till att enbart handla om prov. Författaren belyser dessutom hur lärarna 
kan jämföra elever emellan för att rätta till tänkbara felaktiga bedömningar i syfte att bland 
annat göra betygsättningen rättvisare. Vidare framhåller Selghed att de lokalt formulerade 
kursplanerna inte fyller sin tänkta funktion utan lärarna använder hellre nationella prov och 
läromedel som handledning för innehåll och kunskapssyn. De nationella proven, understryker 
forskaren, ges också stor tyngd i betygsättningen då de anses vara både heltäckande och 
objektiva.64 Selghed sammanfattar att många lärare verkar övertygade om att det med 
gällande betygsystem inte är möjligt att uppnå en likvärdig och rättvis betygsättning över 
landet. Dock menar han att likvärdigheten eventuellt kan uppnås inom den enskilda skolan.65 
  
Lindberg sammanfattar i artikeln Införandet av godkändgränsen – konsekvenser för lärare 

och elever, hur införandet av målstyrning och godkändgräns i bedömning och undervisning, i 
vissa skolor har startat en djupgående förändringsprocess. Det nya systemet förefaller enligt 
artikelförfattaren ha betytt att lärarna känt sig nödgade att diskutera bedömningsarbetet med 
så väl sig själva som med andra berörda parter. Lindberg menar att dessa lärare upplever detta 
som en förtjänst. Hon konstaterar vidare att det nya betygsystemet bidragit till att läraryrket, 
via de nytillkomna diskussionerna kring bedömning och betygsättning, blivit kollegialt. 
Författaren lyfter också fram hur samtalen runt betygskriterierna i de olika skolorna skiljer sig 
åt med ibland gemensamma formuleringar och ibland inte. Lindberg drar också i rapporten 
slutsatsen att i bedömningsprocessen har lärarna överlag varit utan tillfredsställande stöd 
ovanifrån.66

  

  
Carlgren diskuterar i artikeln Det nya betygsystemets tankefigurer och tänkbara användningar 
den allmänna fokuseringen på antalet inte godkända elever som går ut grundskolan och dess 
koppling till det nya målrelaterade betygsystemet. Författaren menar att debatten som förs 
angående betygen är onyanserad och vill med artikeln föra fram ytterligare viktiga aspekter av 
det nya betygsystemet varav en är hur synsätten mellan det relativa betygsystemet skiljer sig 
från det målrelaterade.67 Carlgren belyser att konsekvenserna för lärarna i och med byte av 
betygsystem har blivit ansenliga eftersom man bland annat har blivit tvungna att strukturera 
om undervisningsverksamheten på många plan. Dessutom har lärarens roll förändrats sedan 
införandet då hon poängterar att läraren förutsätts leverera ett professionellt omdöme men hon 
säger också att eleverna förväntas delta i bedömningsprocessen i högre grad än förut. 
Beträffande kriterierna betonas hur betydelsefull en omformulering av dessa är på lokal nivå 
                                                 
63 Selghed (2004), s. 68. 
64 Ibid s. 177-180. 
65 Ibid. s. 199. 
66 Lindberg (2002), s. 55-56. 
67 Carlgren (2002), s. 13-16. 
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och angående vikten av trovärdighet och likvärdighet i betygen framhålls att det relativa 
systemet blev trovärdigt genom standardprov och att det nya systemet måste tillägna sig 
legitimitet på andra vis.68 Carlgren återger även komplexiteten med arbetet kring 
betygskriterierna i läroplanen och diskussionerna runt kunskapsbegreppet och dess koppling 
till mål och kriterier. Gällande förhållandet mellan nationella och lokala kriterier anser hon 
det inte tillräckligt klarlagt då de nationella tenderar att beröra mer allmängiltiga kvaliteter 
och de lokala mer konkret stoff i undervisningen.69 
 
Kroksmark diskuterar det av Skolverket konstaterade, problemet med likvärdig betygsättning 
och redogör för de slutsatser verket dragit. Han vill dock ytterligare analysera orsakerna till 
problemet med att lyfta fram den tankegång som speglat utformningarna av styrdokumenten 
och kriterierna. Tankegången innefattar ungefär idén om generella kunskapsnivåer, 
generaliseringen av beskrivningen av dessa kunskapsnivåer samt användningen av dessa 
beskrivningar i bildandet av en likvärdig betygsättning. Kroksmarks tes, av vad som är 
anledningen till svårigheten med mål och resultatstyrning, är att målen är uttryckta på ett 
sådant vis att de inte går att begripa och av den orsaken är de besvärliga att överföra till den 
verkliga undervisningen.70 Han kritiserar därmed tankegångens riktighet och betygsystemets 
utförande, till skillnad mot den tidigare kritiken som lagts fram där felet alltid tycks ha legat 
på andra faktorer och aktörer i verksamheten.71  
 
I sin avhandling, om studier av betyg, betygskriterier och implementeringen av det 
målrelaterade betygsystemet, tar Tholin utgångspunkt i betygsättning av årskurs åtta i ämnena 
engelska, kemi samt idrott och hälsa. Tholin har undersökt en ansenlig mängd läroplaner, 
statliga dokument samt lokala styrdokument och han drar bland annat slutsatsen att skolorna 
fått bristande information gällande betygsystemets funktion. Vidare belyser forskaren hur 
skolorna har haft svårigheter att se relationen mellan de nationella och de lokala 
styrdokumenten. Tholin ser, trots det, stora skillnader mellan år 1996 och 2005 då han 
exempelvis pekar på att de senaste åren har diskussioner kring mål och bedömningar ökat 
bland lärarna ute i skolorna samt att dessa samtal ofta omfattar skolans alla lärare.  Däremot 
anser författaren att de lokala styrdokumenten inte blivit tydligare för elever och föräldrar än 
vad de nationella är. Beträffande lokala styrdokument i år åtta konstaterar Tholin: ”Genom att 
varje skola formulerar sina egna mål och kriterier för årskurs åtta är det svårt att se att 
betygsättning svarar mot de mest rudimentära krav på likvärdighet och rättvisa.”72  Enligt 
Tholin är det också ”anmärkningsvärt att man på så få skolor låter kollegor då och då bedöma 
varandras elever. Ett sådant arbetssätt borde göra bedömningarna mer likvärdiga, åtminstone 
på skolnivå”.73 Vidare märker forskaren hur flera lärare avstår de skrivna dokumenten och 
nyttjar, de av Skolverket benämnda, ”inre mallar” i bedömningen vilket enligt Tholin är ”ett 
totalt slutet system där eleverna aldrig har någon som helst möjlighet att få reda på vad som 
krävs för att få ett betyg.”74 
 
Måhl var en av de mest betydande företrädarna vid bytet av betygsystem på 1990-talet.75 Han 
är således en förespråkare av kunskaps- och målrelaterade betyg.76 Måhl har också i rollen 

                                                 
68 Carlgren (2002), s. 15-18. 
69 Ibid.s. 18-22. 
70 Kroksmark (2002), s. 57-59. 
71 Ibid s. 70. 
72 Tholin (2006), s. 168-170, citat: s. 170. 
73 Ibid. s. 173. 
74 Ibid. s. 180. 
75 jfr Tholin (2006), s. 80. 
76 Se bl.a. Allard m.fl. (1994). 
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som pedagogisk konsult ingått som expert i ”Utredningen om mål och uppföljning i 
grundskolan” vilken legat till grund för betänkandet Tydliga mål och kunskapskrav i 

grundskolan.77 Beträffande de nationella kriterierna pekar Måhl på att det är bra att dessa inte 
preciseras i sina formuleringar samt att det följer den allmänna kunskapssyn som ges uttryck 
för i läroplanerna. Måhl menar att en detaljerad kursplan skulle reducera likvärdigheten då 
kraven skulle passa olika elever olika.78 
 

Metod 
Urval 
Med intentionen att svara på ovanstående frågeställningar har jag valt att intervjua sju 
spansklärare i kommunen på fyra olika grundskolor. Att valet fallit på spansklärare är delvis 
på grund av att ämnet som sådant inte förefaller speglas tillräckligt i utvärderingar och 
undersökningar, och delvis av anledningen att jag ser en nytta av resultatet i min framtida 
pedagogiska verksamhet som spansklärare. Valet av lärare och skolor har dels skett helt 
slumpvis och dels med hjälp av att jag tidigare haft kommunikation med skolan och lärarna 
ifråga. Om läraren är behörig eller inte och vilken utbildning läraren har, har varit helt 
ointressant i urvalet eftersom det är själva verksamheten i praktiken som är objektet i denna 
undersökning. Av samma anledning har ingen hänsyn tagits till kön eller ålder på de 
intervjuade lärarna utan det gemensamma är följaktligen just arbetet som spansklärare för år 
nio i kommunen. Tilläggas bör att valet fallit på kommunala skolor och inte friskolor av två 
anledningar. Dels är dessa båda typer av skolor i Skolverkets inspektion uppdelade i särskilda 
delar och för att då underlätta jämförelser har jag valt en av de två typerna. Dels är 
anledningen att min personliga utgångspunkt och erfarenhet i frågan om likvärdig bedömning 
är från en kommunal skola.    
 
Kontakten med de utfrågade lärarna har i det första skedet tagits vid ett skolbesök för att göra 
det svårare för läraren att säga nej till en intervju. Efter det första gensvaret har sedan lärarnas 
tillgänglighet och vilja styrt urvalet. Två skolbesök renderade inte i något möte, utan kontakt 
söktes istället via e-post och telefon. Av dessa två kontakter var en inte fruktsam medan en 
intervju kunde bokas per telefon. På ytterligare en skola lät läraren jag träffade meddela att 
det inte fanns tid för samtal att avsätta, för någon av skolans spansklärare. Vid en skola fanns 
det endast en spansklärare vilket av naturliga skäl gjort förutsättningarna annorlunda för 
läraren att samarbeta med andra lärare inom skolan. Detta urval är dock helt slumpmässigt 
samtidigt som fokus i undersökningen har varit strategier oavsett förutsättningar. När 
intervjuer med sju lärare bokats har ytterligare kontakter inte tagits.   
 
De intervjuade lärarna beskrivs här översiktligt: Lärare A och B är två av totalt tre 
spansklärare på Skola 1, där lärare A sitter i samma arbetsrum som en annan spansklärare (ej 
intervjuad) och lärare B sitter i ett annat arbetsrum. Lärarna gjorde intervjun tillsammans. 
Lärare E från Skola 2 är en av tre spansklärare på den skolan och de sitter alla i olika 
arbetsrum. Lärare F, G och H är tre spansklärare som finns på Skola 3, vilka alla också sitter i 
olika arbetsrum och de gjorde intervjun tillsammans. Lärare I är den enda spanskläraren på 
Skola 4. 
 
Ett urval har även skett av de aspekter jag valt att titta på. Det vill säga att dessa aspekter 
skulle ha kunnat utökas till att utgå från samtliga kriterier för bedömning av betygsättning 

                                                 
77 SOU 2007:28, s 3. 
78 Måhl (1998), s. 121-124. 
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som presenteras i Skolverkets kvalitetsgranskning från år 2000 men av hänsyn till att det 
endast är lärare som intervjuats samt undersökningens storlek har ett strikt urval nödgats göras 
även här.79  
 

Datainsamlingsmetod 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod i undersökningen då jag genom intervjuer försökt 
komma lärarnas egentliga upplevelser närmare.80 En enkät förefaller inte fungera lika bra i en 
belysning av strategiurval då jag jämställer det sistnämnda med ”förhållningssätt” och 
”synsätt” vilket Johansson och Svedner menar är sämre lämpat för en enkätundersökning. Att 
jämföra med ”frågor där det är lätt att formulera fasta svarsalternativ”, som är bättre anpassat 
för en enkät.81 Dessutom skulle underlaget inte bli mer än en till tre möjliga enkätsvarare per 
skola vilket skulle rendera i ett oöverstigligt arbete om enkäten skulle ha en hög svarsprocent 
vilket också enligt Johansson och Svedner kan vara problematiskt.82 Inte heller en observation 
kunde vara  aktuell eftersom tidpunkten för betygsättning inte infaller med undersökningens 
utförande. Även om det vore så skulle det säkerligen likafullt bli mycket svårt, liksom 
Selghed poängterar: ”De problem som är förknippade med att studera bedömnings- och 
betygsättningsprocessen är […] att den till stora delar är icke direkt observerbar.”83  
  
Frågorna i intervjuerna är formulerade med avsikt att kunna söka svar på undersökningens 
frågeställningar men har likväl blott fungerat som grundfrågor vilka alltså är avsedda att 
utvecklas under själva samtalet i syfte att låta lärarna utveckla sina svar i mesta möjliga mån. 
Utformningen av grundfrågorna är dels gjord för att undersökningens resultatdel inte ska bli 
allt för ansenlig dels för att tidspressen som de intervjuade likafullt upplever ska minimeras. 
Intervjuerna kan således uppfattas vara av något mer formell än informell karaktär då det 
ligger en tydlig planering bakom och utfrågningarna på så sätt inte har sin utgångspunkt i 
situationen i sig.84   
 
Intervjufrågorna är:  
 

– Hur använder du de nationella målen och kriterierna i betygsättningen för att 
bedömningen ska bli rättvis? 

– Använder du lokala betygskriterier och mål och i så fall hur gynnar dessa 
likvärdigheten?  

– Diskuterar du kriterierna/målen du använder och/eller bedömningarna du gör med 
kollegor och/eller elever? Hur upplever du att dessa eventuella diskussioner bidrar till 
en likvärdig bedömning? 

– Använder du andra inte redan nämnda strategier i syfte att stärka likvärdigheten i din 
bedömning och i så fall hur ser de ut? 

 

Procedur 
De intervjuade har alla i förväg fått ta del av grundfrågornas innehåll genom e-post eller 
personlig överlämning. Intervjuerna är vid två tillfällen gjorda med enskilda lärare, vid ett 
tillfälle med två lärare och vid ett tillfälle med tre lärare samtidigt. Anledningen till att två 

                                                 
79 jfr Skolverket (2000), s. 132. 
80 Angående den kvalitativa forskningens mål att komma undersökningsdeltagarna nära, se bl.a. Ely m.fl. (1993), 
s. 11. 
81 Johansson & Svedner (2004), s. 28. 
82 Ibid. s. 30. 
83 Selghed (2004), s. 94. 
84 Angående informella och formella intervjuer, se bl.a. Ely m.fl. (1993), s. 63-64. 
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lärare har intervjuats samtidigt har varit önskemål från lärarna då de menat att undersökningen 
berört dem båda. I fallet med tre intervjuade lärare har intervjun sammanfallit med ett 
spansklärarmöte då annan tid inte varit möjlig från dras håll. Intervjuerna är dessutom 
inspelade på band för att allt av det som sagts ska kunna tas med i analysen av svaren på 
intervjufrågorna. Varje frågestund har tagit ungefär 35-45 minuter och har vid samtliga 
tillfällen skett avskilt utan störande element mer än det faktum att det vid par- och 
gruppintervjun funnits en outtalad tidsgräns för samtalet. Vid dessa två tillfällen har alltså 
klockan varit en faktor som har skyndat på utfrågningarna i viss mening. 
 
I resultatdelen analyseras och jämförs intervjuerna med de utvärderingar och granskningar 
Skolverket gjort, gällande likvärdighet i bedömning och betygsättning, i syfte att placera 
undersökningen i ett större sammanhang.  
 

Avgränsningar 
I undersökningens perspektiv har gjorts avgränsningar med tanke på att det som efterfrågas är 
lärarnas strategier och inte dess orsaker vilka kan tänkas grundas på faktorer lärarna inte kan 
påverka. Därför har endast lärare intervjuats. Även om dessa strategier skulle kunna ses ur 
ytterligare perspektiv har urvalet av att undersöka endast lärare styrts av undersökningens 
omfång. Ytterligare avgränsningar är antalet intervjuade och antalet skolor, vilket har skett 
med hänsyn till den omfattning som undersökningen syftar att utgöra samt den tid som 
disponerats. För frågornas avgränsning se under rubriken syfte. 
 

Forskningsetik 
De intervjuade har ställt upp på denna undersökning helt frivilligt och har varit informerade 
om undersökningens syfte och innehåll. De har haft alla möjligheter att avbryta eller avstyra 
frågesamtalen när som helst. Varken de utfrågade lärarna eller de skolor som de arbetar på 
nämns vid namn och inte heller presenteras lärarna särskilt utförligt då risken att avslöja 
personerna i undersökningen skulle vara stor med tanke på antalet spansklärare i 
kommunen.85 Dock framkommer den undersökta kommunen i den här uppsatsen eftersom en 
av utgångspunkterna var just lärare i kommunen. En bakgrund har således getts av hur 
skolorna i kommunen står i relation till likvärdig bedömning och betygsättning. Umeå 
kommun har också liksom många andra kommuner varit föremål för inspektion av Skolverket 
och resultatet är sålunda ingen hemlighet liksom inte heller resultaten från inspektioner av 
enskilda skolor. Däremot nämns inte enskilda lärare och deras arbetssätt i Skolverkets 
undersökningar.  
 
De bandinspelningar som gjorts av intervjuerna är raderade efter det att de transkriberats och 
de intervjuade har haft tillfälle att välja bort bandspelaren under samtalet. De utfrågade har 
även vid begäran fått ta del av den transkriberade intervjun.  
 

Tillförlitlighet   
Att det bara är lärare som intervjuats medför givetvis en subjektiv aspekt som bara belyser 
strategierna från lärarhåll och inte hur strategierna och dess eventuella brister ur ett 
likvärdighetshänseende uppfattas av andra berörda parter, så som skolledare, elever eller 
föräldrar. Dessa andra aspekter får lämnas till ytterligare undersökningar av hänsyn till 
omfattningen på förestående undersökning.  
 

                                                 
85 Om forskningsetik, jfr Johansson & Svedner (2004), s. 23-24. 



 14 

Vidare har tidspress spelat en stor roll i intervjuandet då nästan alla utfrågade har haft mycket 
bråttom till nästa åtagande och möjligheten till uttömmande svar har varit begränsad vilket 
naturligtvis kan styra förutsättningen för analys av intervjumaterialet.     
 
Det ringa antal intervjuade lärare medför att det blir svårt att dra några generella slutsatser 
gällande kommunens spansklärares strategier i bedömningsarbetet i allmänhet. I 
undersökningen har det ingått en lärare som arbetat som ensam spansklärare på sin skola 
vilket skulle kunna medföra att bilden av vilka strategier som används kan väga över åt att 
mer spegla lärare som har en eller flera spansklärarkollegor på sin arbetsplats, och även av 
den orsaken kan allmängiltiga resultat vara besvärliga att uppnå. Huruvida detta skulle 
medföra en annan bild av strategianvändandet kontra om mer hänsyn i undersökningen skulle 
ha tagits till huruvida lärarna var ensamma spansklärare på sin skola eller ej, låter jag vara 
osagt.  
 
Ingen av de intervjuade hade, trots att de fått ta del av de grundläggande intervjufrågorna i 
förväg, inte hunnit fundera och reflektera över sin situation på ett djupare plan vilket även kan 
ha försvårat och begränsat möjligheterna för dem att svara på frågorna så utförligt som 
möjligt. Detta medför också att resultatet måste utläsas med försiktighet.  
 
Med tanke på att intervjuerna med två av lärarna har kunnat göras under mindre tidspress än 
de andra synes det vara mer sannolikt att dessa två utfrågningar kunnat göras mer 
uttömmande än de andra. Intervjuerna i helhet förefaller ha utvecklats till att bli mera 
grundliga från gång till gång och på så sätt kan den sista intervjun således skilja sig något i 
frågeutförande från den första intervjun. Detta kan bidra till att undersökningen uppvisar 
brister i reliabiliteten. 
 
Då jag utgått ifrån aktuell forskning och Skolverkets utvärderingar, när jag formulerat 
intervjufrågorna som lärarna har försökt att svarat på, anser jag att det finns en betydande 
giltighet i frågorna. Följaktligen bedömer jag att frågorna med hög sannolikhet efterfrågar det 
jag avser undersöka.   

Analysmetod och disposition 
Utgångspunkt för analysen är de intervjufrågor som kan kopplas till undersökningens 
frågeställningar och för att resultatdelen ska bli någorlunda begriplig presenteras 
frågeställningarna efter varandra och det material som kan ge klarhet i respektive 
frågeställning analyseras och redovisas därunder. Utöver detta behandlas också sådant som 
kan tillföra något till den specifika frågeställningen men som finns på andra ställen i 
intervjumaterialet, exempelvis spontana uttalanden. Således kommer alla de utfrågade 
lärarnas uppfattningar på något sätt presenteras under varje frågeställningsrubrik i syfte att 
klargöra tolkningen av resultatet. Dessa uppfattningar ska sålunda så tydligt som möjligt 
representera den ståndpunkt som hävdas i analysen. Många av frågeställningarna tenderar 
också att var inbegripna i varandra vilket gör att yttranden från lärarna kan komma att kunna 
utläsas som svar på flera frågor. Exempelvis skulle lärarnas eventuella diskussioner kring 
kriterierna kunna kategoriseras som ett tillvägagångssätt av användningen av de nationella 
kriterierna eller av de lokala kriterierna men dessa diskussioner har till största delen lagts 
under frågeställningen som specifikt behandlar detta. Emellertid då dessa diskussioner ändå 
framläggs under annan frågeställning kan anledningen vara att det är konkretiseringen av 
kriterierna som belyses och inte samtalet i allmänhet eller att läraren betonar just diskussionen 
som kriterium för likvärdighet. Frågeställningarna kring huruvida diskussioner förs med 
kollegor har vävts ihop i intervjuerna men särskiljs i analysen i största möjliga mån. Vidare 
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kommer resultatdelen att visa på exempel från intervjumaterialet, i form av referat eller citat, 
som belyser de slutsatser som dras i analysen.   
 

Resultat 
Här redovisas och analyseras det insamlade intervjumaterialet (för ytterligare förtydligande se 
under rubriken Analysmetod och disposition). I resultatet finns exempel på hur lärare 
använder strategier i sin bedömning och betygsättning i syfte att nå likvärdighet men i flera 
fall använder inte lärarna enbart en av de presenterade strategierna som går att utläsa under 
varje frågeställning utan exempel finns då lärarna vittnar om hur flera strategier nyttjas. 
Därför kan alltså summan av användarna av de olika strategierna överstiga sju.  
 
Intervjuernas frågeställningar behandlas med koppling till rubrikerna enligt följande 
disposition:  
  

– De nationella målen och betygskriterierna - Hur använder du de nationella målen 
och kriterierna i betygsättningen för att bedömningen ska bli rättvis? 

– Lokala mål och betygskriterier - Använder du lokala betygskriterier och mål och i så 
fall hur gynnar dessa likvärdigheten?  

– Samtal med språklärare inom skolan - Diskuterar du kriterierna/målen du använder 
och/eller bedömningarna du gör med kollegor och/eller elever? Hur upplever du att 
dessa eventuella diskussioner bidrar till en likvärdig bedömning? 

– Samtal med språklärare utanför skolan - Diskuterar du kriterierna/målen du 
använder och/eller bedömningarna du gör med kollegor och/eller elever? Hur upplever 
du att dessa eventuella diskussioner bidrar till en likvärdig bedömning? 

– Betygsförankring hos eleverna - Diskuterar du kriterierna/målen du använder 
och/eller bedömningarna du gör med kollegor och/eller elever? Hur upplever du att 
dessa eventuella diskussioner bidrar till en likvärdig bedömning? 

– Övriga strategier för bedömning - Använder du andra inte redan nämnda strategier i 
syfte att stärka likvärdigheten i din bedömning och i så fall hur ser de ut? 

 
De nationella målen och betygskriterierna  
(Hur använder du de nationella målen och kriterierna i betygsättningen för att bedömningen 
ska bli rättvis?) 
 
I analysen av svaren på den här frågan går det att tyda tre olika strategier som lärarna 
framhåller, varav den första strategin är att betygskriterierna och målen tas fram vid 
betygsättning och används som en jämförelse när man tittar på vad eleven kan. Detta uttrycker 
klart fyra av de utfrågade lärarna, E, F, G och H. Exempelvis berättar lärare F: ”Jag sitter med 
dem inför betygsättningen, med dem framför och granskar dem och jämför med allt vi gjort”86 
och lärare E menar att ”man läser igenom de målen som finns där och så får man då fördela de 
på de eleverna som man då har i klassen på något sätt och vis och titta, når de upp till den 
nivån”.87 Lärare F, G och H svarar också unisont jakande på frågan om de tittar i de nationella 
målen inför betygsättningen.88 
 

                                                 
86 Personliga intervjuer (2007), s. 10. 
87 Ibid. s. 5-6. 
88 Ibid. s. 10. 
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Strategi två kan utläsas som att de nationella målen och kriterierna delas upp till att gälla olika 
moment eller delmål under läsårets gång. Detta framgår om man tittar på vad de fyra lärarna 
A, B, G och H yttrar. A säger: ”Vi brukar ju göra delmål, alltså dela upp det de ska lära sig 
och då utgår man ifrån kursplanen”.89 H håller med G om ”att man tittar i dem inför varje 
moment, och tänker ’vilka mål har vi’, för att se vad man ska bedöma inom varje område”.90  
 
Den tredje strategin som kan utläsas i intervjumaterialet är att de nationella kriterierna och 
målen fungerat som utgångspunkt vid formulering av lokala mål och kriterier i moderna 
språk. Om det vittnar lärare I: 
 

Det är ju så att vi har träffats flera gånger med språklärare från andra skolor, moderna språk-lärare, 
då vi har försökt komma överens om hur vi tolkar de nationella kriterierna. Vi har gjort om dem 
kan man säga. Preciserat på något sätt. Vi har gjort lokala betygskriterier.91 

 
Lärare I poängterar att de lokala kriterierna som gjorts inte gäller enbart spanska utan hela 
moderna språk då kriterierna utarbetats tillsammans med en tysklärare. Lärare I säger: 
 

vi hade en träff här med moderna språk-lärare och försökte komma överens om hur vi tolkade 
kriterierna och försökte att göra något gemensamt men alla hade olika. Det var ungefär samma sak 
men alla hade gjort på olika sätt. […] Men det var svårt för alla moderna språk-lärare från andra 
skolor hade olika och vi ville ha likadana. ”Men hur ska vi formulera oss”.92 

 
På frågan om de kom fram till något gemensamt, svarar lärare I: ”Ja, lite grand, det gjorde vi 
men vi gjorde inte gemensamma för alla skolor utan alla skolor har sina lokala kriterier”.93  
 
Summering 
Det kan konstateras att av de tre strategierna som uttrycks i den här frågeställningen speglar 
den första strategin fyra lärare som använder de nationella betygkriterierna på ett jämförande 
vis när de sätter betyg. Den andra visar på hur fyra av lärarna delar upp de nationella 
kriterierna på moment eller delmål i undervisningen och den tredje uttryckta strategin belyser 
omformulerandet till lokala kriterier, vilket gjorts av en tillfrågad lärare.  
 

Lokala mål och betygskriterier 
(Använder du lokala betygskriterier och mål och i så fall hur gynnar dessa likvärdigheten?) 
 
Frågan som behandlas här skulle kunna kopplas till föregående men kan tydligare visa på det 
egentliga arbetet med eventuella lokala kriterier. Här under måste det också tas hänsyn till att 
de eventuella lokala kriterierna kan ha utarbetats antingen av de tillfrågade lärarna eller av 
någon annan. Under ovanstående rubrik kan tre något uttryckligare strategier urskiljas i svaren 
från lärarna. Dessa strategier kan också var och en uppfattas som att de går att dela upp i olika 
varianter. Det vill säga att strategierna kan skilja sig åt något beroende på hur lärarna ser på 
likvärdighetsaspekten eller på hur lärarna tolkar min fråga kring likvärdighetsförankringen.  
 
Gällande den första av strategierna konstaterar fyra av lärarna att de inte använder särskilda 
lokala betygskriterier i sin bedömning och betygsättning. Om det här vittnar lärare A, B, och 
F när frågan om de använder lokala betygskriterier och mål ställs. A säger: ”Det finns inga 
                                                 
89 Personliga intervjuer (2007), s. 1. 
90 Ibid. s. 10. 
91 Ibid. s. 17. 
92 Ibid. s. 18. 
93 Ibid. s. 18. 
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lokala” och lärare B håller med ”Nä, det finns inte”.94 Lärare F finns vid en annan skola och 
uttrycker: ”Nä, det kan jag inte påstå att jag gör.”95 Lärare G förefaller inte använda lokala 
kriterier frekvent även det om som vi ska se senare finns tendenser som talar för att lärare G 
använt lokala kriterier vid något tillfälle.96  
 
När lärarna utvecklar dessa konstateranden beskriver de hur de nationella kriterierna på något 
vis konkretiseras inför delmål eller inför betygsättning. Lärare F menar att ”Det är ju de mål 
som vi formulerar när vi gör ett moment som styr i vilken nivå resultatet ska bli […] och de 
målen formulerar vi utifrån de nationella betygskriterierna”.97 Senare under samtalet 
konstaterar lärare F att ”Jag plockar inte fram betygskriterierna vid varje moment som vi gör 
och sitter och prickar av och konstaterar att den och den eleven klarade det. Man får ju en 
samlad bild av en elev där allt de gör, säger och skriver”.98 Lärare F och G förtydligar inte 
ytterligare de konkretiseringar de gör. På frågan, om de själva gör egna kriterier till klasserna, 
svarar Lärare A ”Nä, när vi gör delmål brukar vi göra dem tillsammans, oftast.  Men sedan 
böckerna, alltså det är sjuan vi gör prov som är från böckerna” och när de ombeds berätta om 
tillvägagångssättet beträffande eleverna i år nio fortsätter lärare A: 
  

Ja alltså det pratar man ju om till exempel vid terminsstart och sen tar man ju upp det ibland. ”Det 
här måste ni kunna när ni går ut nian, nu kommer vi att jobba med det här och det här” och det är 
ju ganska krångligt det som står. Man måste ju prata med eleverna om kriterierna så de vet vad de 
ska kunna, realia, prata, uttrycka sig olika grammatiska saker.99 
 

 Lärare B håller med då hon tycker att det är självklart samt belyser hur det kan gå till med en 
konkretisering av målen kopplat till de olika betygstegen: ”Om du säger att du har en massa 
ord så säger du att det beror på vad du ska satsa på för betyg, hur många ord du vill lära 
dig.”100 
 
Den andra strategin som uttrycks när frågan ställs om huruvida lärarna använder lokala 
betygskriterier och mål, är att lärarna nyttjar lokala mål som är gemensamma för skolans alla 
moderna språk när de gör sina bedömningar. Sådana lokala kriterier används av lärare E och 
lärare I. Lärare I har tydligt berättat om uppkomsten av de lokala kriterierna och säger sedan 
även att de används vid betygsättningen.101 Lärare E funderar först på om det som används 
verkligen är lokala kriterier eller inte när han säger:  
 

Ja vi har ju inte så där väldigt bra lokala betygskriterier på den här skolan utan vi har något som är 
för moderna språk, alltså en förenklad variant kan man säga. Så den tittar man ganska mycket på 
och då ser man ganska klart vad det är som krävs betygsmässigt […] De är ifrån den här skolan 
någonstans, som någon har tagit fram som jag också använder […]  jag vet inte om det är lokala 
men det måste väl bli lokala, för vi använder de här i stort sett och vi har haft den här då vi haft 
visningar på skolan och satt upp för att visa betygskriterierna i moderna språk.102 
  

På frågan hur likvärdigheten gynnas av dessa lokala kriterier menar lärare E att en vägning 
mellan olika kunskaper som eleven besitter bestämmer slutbetyget och att muntlighet tenderar 

                                                 
94 Personliga intervjuer (2007), s. 1. 
95 Ibid. s. 10. 
96 Ibid. s. 10. 
97 Ibid. s. 10. 
98 Ibid. s. 13. 
99 Ibid. s. 1. 
100 Ibid. s. 2. 
101 Ibid. s. 18. 
102 Ibid. s. 6. 
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att väga tyngre än skriftligt examinerad kunskap. Lärare I hävdar på samma fråga att ”De är 
förankrade i de här träffarna på ett sätt men fortfarande så vet jag ju inte om det blir helt 
rättvist”.103 Lärare I konstaterar också att hon inte vet om de använda lokala tolkningarna av 
kriterierna överensstämmer med andra lärare i andra städer. Här uttyds att lärare I mer eller 
mindre utgår från att de lokala kriterier som används har någon sorts likvärdighetsförankring i 
moderna språk-kollegiet och enligt både lärare E och I görs de reella bedömningarna av 
lärarna själva. 
 
På frågan ”använder du lokala betygskriterier och mål? ” framkommer den tredje beskrivna 
strategin när lärare H använder lokala kriterier som är särskilt utformade för spanskan. Lärare 
H belyser att: ”Alltså jag gör ju det, dem utformades av läraren som jag vikarierar för. Dem 
följer jag och eleverna i sina arbeten”.104 Ytterligare en lärare, G kan tolkas delvis falla under 
den här kategorin då hon uttrycker: 
  

Jag känner igen de lokala betygskriterierna som vi har och jag tror att jag har delat ut dem någon 
gång. Nu var jag borta förra terminen och jag vet inte om vikarien tog det med mina klasser. Men 
just att man tar det i början av varje läsår och går igenom. ”Det här ska du kunna när du går ut”.105 
 

Lärare G har använt både lokala och nationella betygskriterier vid betygsättning och en 
explicit linje kan inte urskiljas här. På frågan hur likvärdigheten gynnas av dessa lokala 
kriterier utvecklar inte lärare G den aspekten i sitt arbete med de lokala kriterierna medan 
lärare H berättar hur kriterierna används frekvent i undervisningen och i kontakten med 
eleverna:  

Alltså, jag nyttjar dem. Eleverna har en lektion i veckan då de jobbar med eget arbete och då 
lägger de upp alltså, de ska själva även motivera var de tycker att deras arbete ligger i jämförelse 
med betygskriterierna. Det är ett av momentet i deras planering och utvärdering. Så att, eleverna är 
inte direkt bekväma, alltså de tycker att det är jättesvårt, men de möter kriterierna så pass ofta så 
att de har en vetskap om var de hamnar någonstans. Och det är ju de kriterierna som jag utgår ifrån 
när jag rättar också så att det blir samma, så att säga.106 

 
Summering 
Tre urskiljbara strategier kan uttolkas under den här frågeställningen. Den första är att fyra 
lärare inte använder lokala kriterier men att de på något vis konkretiserar de nationella 
betygskriterierna vid olika moment i undervisningen. Strategi nummer två visar på en 
användning av lokala kriterier som är gemensamt för skolans alla moderna språk och den 
framhålls av två lärare. Dessa kriterier gynnar enligt en lärare likvärdigheten genom sin 
förankring i själva framställandet av kriterierna. Den tredje strategin innefattar ett bruk av 
lokala kriterier som utformats att gälla enbart spanskan och den strategin framförs av en av de 
intervjuade lärarna och anses gynna likvärdigheten genom bland annat frekvensen av 
användning samt diskussion med eleverna. 
 

Samtal med språklärare inom skolan 
(Diskuterar du kriterierna/målen du använder och/eller bedömningarna du gör med kollegor 
och/eller elever? Hur upplever du att dessa eventuella diskussioner bidrar till en likvärdig 
bedömning?) 
 

                                                 
103 Personliga intervjuer (2007), s. 19. 
104 Ibid. s. 10. 
105 Ibid. s. 10. 
106 Ibid. s. 10-11. 
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Under den här rubriken kan man sluta sig till att alla lärarna på något sätt har diskussioner i 
någon form med språklärarkolleger. Det finns en påtaglig skillnad hos många av lärarna i 
omfattning och utförande av kommunikationen med andra spansklärare. För en av lärarna 
skiljer sig också riktningen på den efterfrågade kommunikationen då den endast sker 
tillsammans med andra moderna språk-lärare och inte alls med andra spansklärare. Ytterligare 
en tydlig skillnad finns i graden av samarbete kring bedömning och betygsättning.  
 
Strategi ett visar att lärare A och B samarbetar på något vis där bedömning inte tar en bestämd 
plats även om den tenderar att finnas där på en nivå. Lärare A säger: ”Vi är ju tre stycken och 
vi jobbar ju ihop så vi är ju ganska nära varandra. Jag vet inte om vi diskuterar betyg, gör vi 
det?” även om den diskussionen finns där också, enligt lärare B: 
  

Ja, när C [annan spansklärarkollega] var här så gjorde vi det, men det är ett tag sedan. Sedan är det 
ju att vi har lite tid. Du kan ju sitta och prata för du har ju den andra läraren bredvid dig (lärare B 

vänder sig till lärare A) men jag är ju i ett annat rum, visserligen inte så långt borta […] Men vi 
har ju sedan att vi brukar göra en del prov tillsammans och sådär. Inte hela tiden men ofta i alla 
fall.107 
 

Lärare A bekräftar att hon har haft återkommande träffar med en annan spansklärare då lärare 
B inte deltagit: ”Ja vi har haft. Jag och [NN] brukar ses torsdagsmorgon men då har B något 
annat. Sen har det inte funnits någon annan tid. Men ibland har vi träffats när det ska 
beställas”.108 Om träffarna är fortsatt regelbundna och om man där pratar bedömning synes 
inte vara sannolikt. Detta eftersom träffarna nämns först vid intervjuns senare diskussion, som 
handlar om tidsbrist och om möjligheter till samarbete, när undran om eventuella 
spanskmöten förs fram. Av samtalet går också att tyda att lärare A uppfattar någon typ av 
underförstådd överenskommelse där man förefaller samarbeta i det tysta: 
 

man vet ju på nåt sätt att detta ska de kunna när de går ut nian, sedan är det ju vissa saker i 
böckerna som man jobbar med i sjuan, åttan och nian. Så man vet ju att vi jobbar ju ungefär på 
samma nivå hela tiden, och hur mycket som krävs.109 

 
Strategi två framhålls av lärare E då han inte förefaller ha något löpande samarbete gällande 
likvärdig bedömning. Emellertid finns samtalen där när betygen ska sättas. Lärare E menar 
alltså att det inte sker några  
 

gemensamma diskussioner mellan ämneslärarna men inför betygen pratar vi sinsemellan vi som 
har spanska och då har vi väldigt mycket samtal ”vad tyckte du om det” och så vidare och så 
jämför vi varandras elever lite grand och pratar runt den biten och ser vad de skriver för betyg.110 
 

Han framhåller också att man tittar på elevers skrivuppgifter och prov om det finns 
tveksamheter. Lärare E betonar dessutom hur man trots personalomsättning strävar efter 
samarbete vid betygsättningen: ”vi har lite ruljangs på spansklärare nu i år så att det har 
kommit och gått men kommer ändå att jämka ihop oss till våren och se var vi ska lägga oss 
betygsmässigt”.111  
 
I den tredje strategin kan utläsas att spansklärarna F, G och H samtalar regelbundet 
sinsemellan och att dessa samtal har tydliga kopplingar till likvärdig bedömning. Lärare G: s 
                                                 
107 Personliga intervjuer (2007), s. 2. 
108 Ibid. s. 4. 
109 Ibid. s. 2. 
110 Ibid. s. 6. 
111 Ibid. s. 6. 
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och H: s diskussioner synes inte bara gynnas av hur proven och dess bedömningsmallar ska 
utformas utan också av att samtal förs kring eventuella subjektiva aspekter i själva 
bedömningsarbetet. Samarbetet belyses närmare av lärare G: ”Ja, vi har spanskmöte varje 
måndag då vi planerar tillsammans vissa delar och då vi också kan diskutera bedömningar och 
jämföra med varandra”.112 Vidare förklarar lärare F närmare hur samarbetet kring bedömning 
kan se ut: ”Det händer väl att när man är osäker så kan jag be någon annan läsa vissa arbeten” 
och lärare G och H instämmer i den förklaringen samtidigt som lärare H förtydligar hur 
samarbetet kan gå till: ”I samband med prov och skriftliga inlämnade arbeten och sånt. ’Vad 
tycker du, jag känner att det här står och väger’, kanske”.113 Vidare pekar dessa tre lärare på 
hur rättvisediskussionen angående bedömning går dem emellan. H exemplifierar:  
  

Vi diskuterar ”hur bedömer vi det här provet så att alla har ett likvärdigt bedömningssätt i alla 
grupper”. Ibland så särskiljer vi oss lite grand beroende på om man har jobbat med olika delar i 
sina grupper för grupperna är ju inte lika så att säga.114 

 
I vad som kan tolkas som strategi fyra presenteras ett tillvägagångssätt, för samarbete kollegor 
emellan, där det ibland finns risk för att bedömningen inte blir helt objektiv och att andra 
aspekter förutom kunskap kan spela in. För detta redogör lärare F: 
 

Ibland kan jag känna att jag är färgad av det som jag tar del av från eleven annars […] en elev 
visar ju så mycket under lektionerna och så där. Så att vissa saker kan man kanske bortse från att 
man tänker ”det där kan de ju” men de har ju inte visat det här. Då är det bra att det är någon 
neutral som inte vet vad eleverna kan egentligen.115 
 

Om detta vittnar även lärare H: 
 

Det kan vara åt andra hållet också. Till exempel jag hade en elev som nyligen skrev ett arbete och 
nådde inte så högt som jag brukar se henne göra. Då kände jag att hon inte var där hon brukade 
men när de andra läste så ”nä men det här är det här betyget, det tycker vi liksom” och jag hade 
inte satt det betyget och då kände jag direkt att det har att göra med att hon presterar så otroligt 
mycket bättre annars men att hon alltså ändå nådde upp till det även i det här arbetet trots att det 
inte var lika bra som hennes andra arbeten.116 

 
I en femte strategi berättar lärare F, G och H om kollegial samverkan på moderna språk-nivå 
där arbetet runt IUP (individuell utvecklingsplan) manar till samtal kring likvärdig 
bedömning. H menar ”att nu är ju arbetet igång med IUP och då är ju det ett steg i 
diskussionen med likvärdig bedömning vad det är vi tittar på egentligen. Och det sker över 
alla språken, franska, spanska och tyska på den här skolan just nu”117. På frågan om 
ytterligare kompetens, beträffande likvärdig bedömning, efterfrågas av lärarna låter G 
meddela att ”Det är ju det vi jobbar med nu när det gäller IUP” och H understryker 
innebörden av nämnda diskussioner: ”Ja, det här arbetet med IUP borde egentligen heta 
likvärdig bedömning, för att det ska mynna ut i just det”.118 

 
En sjätte strategi finns hos lärare I. Lärare I kan tolkas ha en mycket sporadisk diskussion 
kring likvärdig bedömning, med språklärare på skolan där inte andra spansklärare ingår. 

                                                 
112 Personliga intervjuer (2007), s. 11. 
113 Ibid. s. 12. 
114 Ibid. s. 13-14. 
115 Ibid. s. 12-13. 
116 Ibid. s. 12-13. 
117 Ibid. s. 14. 
118 Ibid. s. 16. 



 21 

Diskussionerna förefaller ändå i någon form bidra till likvärdig bedömning. Lärare I 
meddelar: 
 

Det har varit en annan lärare här men det gick inte samarbeta så nu är jag ensam. Hur gör vi då för 
att få något gemensamt, ja, jag sitter själv här och sätter betyg. Ibland jobbar jag med de andra 
lärarna i moderna språk men vi har inte så mycket tid. För att när vi har ämnesmöte vill de ofta 
sitta med engelskan istället.119 
 

Lärare I menar att hon diskuterat och format de lokala kriterierna som används för moderna 
språk med en tysklärarkollega: ”Vi skulle vara fem egentligen men det blev bara vi två och 
hon är tysklärare”.120 Vidare belyses nivån ”på proven för det är också en grej Och där 
samarbetar jag också med de andra moderna-språklärarna så att vi vet att vi gör ungefär lika 
stora prov alltså mer generellt”.121 Ytterligare ett tillvägagångssätt i arbetet med likvärdig 
bedömning åskådliggörs ur ett genusperspektiv när lärare I uttrycker: 
  

Bland annat om man tittar på hur olika killarna och tjejerna jobbar, då pratar vi om rättvisa i 
bedömningen mellan könen. För att jag tror att det kan vara lätt att man tittar annorlunda på 
tjejernas och killarnas arbetsmotivation om jag ska vara generell.122 

 
Summering  
Sex strategier urskiljs och den första visar två lärare som sällan samarbetar eller åtminstone 
inte explicit, med spansklärarkollegor, gällande bedömning och betygsättning och något 
samarbete med andra språklärare nämns över huvud taget inte. Den andra strategin praktiseras 
av en lärare då efterfrågade diskussioner begränsas till själva betygsättningsperioden. Strategi 
nummer tre stöds av tre lärare som löpande samarbetar med varandra under läsåret vad gäller 
bedömningsfrågor och detta särskilt när lärarna tvivlar på sina egna bedömningar. Den fjärde 
strategin innefattas av två lärare vilka diskuterar bedömning och betygsättning när de känner 
brister i den egna objektiviteten under bedömningsprocessen och dessa använder sig även av 
strategi tre. För användandet av den femte uttolkade strategin står de tre lärare som också 
praktiserade strategi två och dessa för samtal med skolans moderna språk-lärare med tydliga 
syften att stärka likvärdigheten i bedömningen och detta görs i särskilda forum. Den sjätte 
strategin nyttjas av en lärare som inte samarbetar alls med spansklärarkollegor på samma 
skola då där inte finns någon. Emellertid har sagda lärare sporadiska diskussioner med 
moderna språk-lärare och dessa diskussioner synes gynna likvärdig bedömning genom 
samarbete och samtalen i sig.  
 
Samtal med språklärare utanför skolan 
(Diskuterar du kriterierna/målen du använder och/eller bedömningarna du gör med kollegor 
och/eller elever? Hur upplever du att dessa eventuella diskussioner bidrar till en likvärdig 
bedömning?) 
  
I svaren på frågan som kan kopplas till denna rubrik har det visats upp en övergripande 
strategi med olika varianter, där alla lärare talar om någon form av samarbete mellan 
spansklärare i kommunen som försiggick för ett antal år sedan. Ett frekvent och löpande 
samarbete mellan spansk- eller språklärare på olika skolor synes frånvarande vad gäller 
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bedömningsfrågor. Emellertid anförs en antydan till denna andra strategi som innefattar vissa 
sporadiska kontakter med nämnda kollegor.  
 
Alla lärare låter meddela att de tidigare samarbetat med kollegor och beskriver hur de sett på 
detta samarbete. I beskrivningarna av denna samarbetsstrategi kan man se tre varianter. Den 
första talar om ett antal träffar som innefattat både lärare och elever där man mer informellt 
träffats och haft kulturella möten. Här kan vidare konstateras att ett tydligt syfte inte varit 
bedömning och likvärdighet även om detta på något sätt har gynnats av dessa träffar. De 
lärare som uttryckligen omtalar denna variant är A, B samt I och dessutom meddelas att 
träffarna upphört. Lärare A instämmer när lärare B berättar hur detta samarbete kan ha sett ut: 
 

Vi hade ju tidigare när en annan lärare jobbade här då hade vi samarbeten som vi gjorde som 
kompetensutveckling och då var det alla spanskalärare runt om i kommunen. Så vi träffades 
ganska ofta och vi hade salsafester och matlagning och det höll vi på med i fem år ungefär men det 
blev betungande till slut.123 
 

Om dessa möten talar troligen även lärare I: 
  

Förut i spanskan så hade vi en träff då vi träffades alla skolor och eleverna och vi hade salsamusik 
och så gjorde vi tapas. Då satt vi betyg på det hur det gick för eleverna där. Men det slutade vi med 
för att vi inte hade tid. […] Det var jätteroligt men det var också jättejobbigt att driva det där. Det 
var väldigt många skolor som var med. Men det var i åttan för att motivera eleverna.124 

 
Lärare B menar också att det inte fanns någon dagordning och på frågan huruvida det 
diskuterades innehåll och bedömning svarar hon: ”Ja det var olika grejer. Då fick man ju dels 
det och man fick pejla av ’vad gör du’ och ’vilken jättebra idé’.125 
Lärare I får frågan: ”Hur gynnade det likvärdigheten, jämförde ni något med varandra?” Hon 
svarar: ”Ja, fast det var inte mycket och det var inte meningen heller. Men vi tänkte att ”nu 
kanske vi kan kolla hur eleverna ligger till” och jämföra men det var mest lite kultur och så 
där och prata spanska”.126 
  
Den andra varianten av tidigare samarbete synes skilja sig något från den nyss nämnda. 
Mötena som uttrycks i den här varianten verkar visa på både formell och mindre formell 
karaktär där bland annat ämnets innehåll och metoder diskuterats. Åtminstone en av 
beskrivningarna vittnar om att likvärdigheten i bedömning ska ha gynnats på något sätt och de 
andra utesluter inte detta även om den här typen av samtal som beskrivs inte har syftat särskilt 
till likvärdig bedömning. Beskrivningen av denna variant stöds av lärare E, F, G H och I. 
Lärare E ger sin syn på samarbetet: 
 

Vi har ju haft några träffar spansklärare emellan och då har det diskuterats olika saker om hur det 
jobbas på andra skolor. Men den personen som är drivande i det där är ledig just nu och det är synd 
för det var ett bra forum för att se hur det fungerar på andra skolor och var de står i den frågan och 
hur de gör för det är alltid bra att få veta hur andra gör.127 
 

Lärare E menar också att det under nämnda träffar samtalades om bedömningar utan att ge 
konkreta exempel och tillägger: 
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Nu har vi ju inte haft det men det skulle man ju kunna tänka sig att man har en skrivuppgift och 
”vad sätter du för betyg på den här uppgiften” eller vad det nu kan vara. Det skulle vara jättenyttigt 
men det har vi inte nu eller jag är inte med på nåt sånt. Det var över ett år sedan sist som vi 
träffades. Men jag hade inte heller alltid tid att gå på de där träffarna för det var utanför skoltid och 
kanske fika hos någon.128 
 

Vidare belyser lärare F något som kan kopplas till den här andra varianten: 
 

Det vet jag fanns för ett par år sedan när man träffades grundskolorna och diskuterade vilka krav 
som ställs på gymnasiet och vilka moment som ska finnas med och hur man ska tänka. Det kanske 
inte har så mycket att göra med likvärdig bedömning men mer om innehåll.129 
 

Även lärare I berättar om ett sådant här samarbete: 
 

På ett spanskmöte vi hade för kanske fem år sedan kunde vi ha med oss prov och arbeten och 
jämföra och vi kom ganska bra överens egentligen men ytterligare aspekter som när eleverna ska 
utvärdera eller reflektera är svårt om hur vi tänkte. Men vi kom fram till att vi sätter betyg ungefär 
likadant. Även om vi tycker och tänker annorlunda. Det var egentligen ett möte där vi delade med 
oss av olika material och pratade om innehåll men så kunde vi även jämföra bedömningar. […] det 
var lärare som jag hade kontakt med från tre fyra skolor kanske.130 

 
Ytterligare en variant på samarbete, mellan spansklärare eller moderna språk-lärare från olika 
skolor, uttrycks av lärare H, G och I. Diskussionerna som beskrivs kan man uttyda handlar till 
stor del om betygs kriterier och ett av syftena förefaller ha varit just likvärdig bedömning. Om 
hur detta gick till berättar lärare H: 
 

Sedan har det ju varit även kopplat till hela kommunen att moderna språk-lärare träffas, typ 
spanska och då är det vissa saker som ska tas. Och någon sådan har det varit vid något tillfälle och 
då hade vi med oss olika arbeten och hade diskussion kring betyg och pratade om sådant man var 
tveksam till om det sammanföll med kriterierna. Men det har inte varit på väldigt länge, för det är 
ju fem år sedan.131 
 

Detta samarbete drar sig också lärare G till minnes utan att vidare utveckla hur mötet gick till. 
Lärare I förklarar hur diskussionerna gick till i ett samarbete, som förefaller vara av liknande 
karaktär:  
 

Det är ju så att vi har träffats flera gånger med språklärare från andra skolor, moderna språk-lärare, 
då vi har försökt komma överens om hur vi tolkar de nationella kriterierna […] vi hade en träff här 
med moderna språk-lärare på fler skolor och försökte komma överens om hur vi tolkade kriterierna 
och försökte att göra något gemensamt men alla hade olika. Det var ungefär samma sak men alla 
hade gjort på olika sätt.132 

 
Den andra strategin som framhålls av lärare A samt lärare I uttyder inte någon tydlighet 
gällande likvärdig bedömning. Utan att vidare klargöra några konkreta exempel när frågan, 
om hur det ser ut gällande diskussioner med kollegor utanför den egna skolan, ställs, uttalar 
lärare A ”Det är ju om man känner någon som har spanska på en annan skola och kollar av, 
men annars blir det ju inte. Det är ju ytterst synd”.133 Lärare I utvecklar användningen av 
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övriga strategier än de diskuterade och svaret blir: ”jag brukar träffa en kollega vid en annan 
skola och kolla på ett ungefär och jämföra metoder och så och det är på eget bevåg och det är 
inte så att jag pratat med rektorn om det om kompensation eller så utan det är för vår egen 
skull”.134 
 
Summering 
Två skilda strategier utläses där den första visar att alla lärare haft tidigare träffar och samtal 
med kollegor från andra skolor beträffande likvärdig bedömning och betygsättning, men att 
ingen av de intervjuade lärarna i nuläget har det. Varianter av denna strategi ser vi eftersom 
tre av lärarna har upplevt spanskmöten av mer kulturell karaktär, fem har upplevt samarbete 
av mer ämnesdidaktisk typ med större inslag av bedömningssamtal och tre av lärarna har 
deltagit i kollegiala samtal som till stor del syftat mot att gynna likvärdig bedömning. Den 
andra strategin vittnar om att en av lärarna nämner ett faktiskt samarbete med en kollega från 
en annan skola även om likvärdighetsaspekten i bedömning inte klargörs.  
 

Betygsförankring hos eleverna 
(Diskuterar du kriterierna/målen du använder och/eller bedömningarna du gör med kollegor 
och/eller elever? Hur upplever du att dessa eventuella diskussioner bidrar till en likvärdig 
bedömning?) 
 
Här har frågorna till lärarna utgått ifrån hur eventuella diskussioner med eleverna kring 
betygsättning, bedömning och kriterier utformats. Fem strategier har uttytts från samtalen.   
 
Strategi ett kan uttydas vara kriteriesamtal med eleverna av kategorin verbala beskrivningar 
av nationella mål och kriterier där läraren förklarar vad som krävs för vissa betyg och där 
eleverna medverkar aktivt i samtalet. Om detta talar lärare A och B. Dock synes lärare A vara 
något oklar i fråga om omfattningen av dessa diskussioner. Lärare B menar att det är 
självklart när lärare A berättar att 
  

det pratar man ju om till exempel vid terminsstart och sen tar man ju upp det ibland. ”Det här 
måste ni kunna när ni går ut nian, nu kommer vi att jobba med det här och det här” och det är ju 
ganska krångligt det som står. Man måste ju prata med eleverna om kriterierna så de vet vad de ska 
kunna, realia, prata, uttrycka sig olika grammatiska saker.135 
 

Lärare A ger fler konkreta exempel på hur diskussionerna med eleverna kan gå till: ”för MVG 
måste du jobba mycket självständigt med språket”.136 Även B exemplifierar: ”Precis och mer 
inlärning av ord. Om du säger att du har en massa ord så säger du att det beror på vad du ska 
satsa på för betyg”.137 Gällande omfattningen av dessa samtal uttrycker lärare A att 
 

det är mer i slutet av nian så vad de ska kunna, det här och det här. Sen berättar man ju eftersom att 
ska ni ha ett bättre betyg då måste ni även göra det här och det här. De frågar oftast vad som krävs 
så det är ju en dialog hela tiden.138 
 

Angående dialogen verkar lärare B instämma.139 
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Strategi två skiljer sig från föregående i det att eleverna får tillfälle att under ett visst 
arbetsmoment relatera till kriterierna som i den här varianten är lokala. En levande dialog runt 
bedömning och kriterier synes heller inte finnas. Den här varianten används av lärare I som 
här uttrycker hur involverandet av eleverna i arbetet med likvärdig bedömning kan se ut: 
 

Eleverna går vi igenom med och det är svårt och vissa frågar men de flesta inte. Och sedan hur 
eleverna tolkar kriterierna jämfört med hur vi tolkar dem är också en grej […] och när de får arbeta 
mer fritt under en friare period och de får välja arbetsområde själva då kan de titta på kriterierna 
och säga att de vill ha ett VG till exempel.140 
 

På frågan om det sker några återkommande diskussioner kring kriterierna svarar lärare I: ”Nä 
men vi skulle behöva göra det och det skulle vara bra inför utvecklingssamtalen att visa hur 
de ligger till i kriterierna men jag gör inte det”.141 
 
Den tredje strategin kan hittas hos lärare E där diskussioner runt kriterierna inte förekommer 
med eleverna men där eleverna fått ta del av och tittat på både de nationella och de lokala 
kriterierna. Vidare så diskuteras bedömningar enskilt med eleverna. Lärare E förklarar hur 
han går tillväga i sina samtal med eleverna kring förankringen av betygsättningen: ”eleverna 
har sett de lokala kriterierna men de har den inte i skåpet, det har de inte”.142 Gällande vidare 
samtal med eleverna menar lärare E att ”tanken är nu att ta in eleverna enskilt förutom 
utvecklingssamtalet. Då pratar man betyg och gjorda uppgifter och vad som måste göras för 
att kanske höja sig ett steg till. Det blir en diskussion med eleverna och få se deras syn på det 
hela”.143  
 
Nästa strategi som kan utläsas är hur eleverna återkommande kommer i kontakt med sina 
lokala kriterier och därför ofta utgår ifrån dem i arbetet samtidigt som eleverna också får visa 
kriterierna hemma för föräldrarna. Den här varianten stöds av lärare H som beskriver hur 
eleverna involveras i samtalen kring bedömning: 
 

Eleverna har en lektion i veckan då de jobbar med eget arbete och då lägger de upp alltså, de ska 
själva även motivera var de tycker att deras arbete ligger i jämförelse med betygskriterierna. Det är 
ett av momentet i deras planering och utvärdering. Så att, eleverna är inte direkt bekväma, alltså de 
tycker att det är jättesvårt, men de möter kriterierna så pass ofta så att de har en vetskap om var de 
hamnar någonstans. Och det är ju de kriterierna som jag utgår ifrån när jag rättar också så att det 
blir samma, så att säga.144 
 

Lärare H beskriver även hur eleverna förankrar kriterierna i hemmet: 
 

kriterierna [är] som ett kontrakt med eleverna som sker inför varje läsår och som eleverna får ta 
med sig hem, läsa hemma och få föräldrars underskrift och så tillbaka till mig då. För att jag ska 
veta att föräldrarna också tagit del av vad som krävs för att nå godkänt.145 

 
Den femte uttolkade strategier för förankring hos eleverna av betygsättningen, står att finna 
bland lärarna F, G och H. Den beskrivs som mer av presenterande karaktär där eleverna inte 
involveras i samtalen. Vidare uttrycks dessa presentationer ske emellanåt och innefatta 
momentuppdelade kriterier och mål. Dessa tre lärare vittnar dessutom om hur de inte för 
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några särskilda kriterie- eller bedömningsdiskussioner/-presentationer med eleverna då arbetet 
följer läroboken. På frågan om lärarna diskuterar bedömningar eller kriterier med eleverna 
svarar lärare F att ”nä, det diskuteras inte” och både lärare F och G instämmer när lärare H 
förklarar att det 
  

inför varje moment är […] vi tillsammans som konkretiserar vad som ska ingå till exempel och 
vilka mål man ska ha nått för vissa delar och så där. Och sedan så, det är ju inte alltid det blir i alla 
arbeten heller […] då tar man det i introduktionen för eleverna, ”det här är det som gäller”.146 
 

Vidare belyses hur läroboken till vissa delar förutsätts vara normerande ur en 
måluppfyllnadsaspekt. Lärarna G och H håller med då lärare F beskriver att ”man utgår ifrån 
att den uppbyggd utifrån vilka mål som ska uppfyllas”.147   
 
Summering 
Fem strategier kan tydas i svaren på den här frågeställningen. Strategi ett synes vara en 
tämligen löpande kriteriedialog med eleverna om vad som krävs för vissa betyg och den 
används av två lärare och tar sin utgångspunkt i de nationella kriterierna. I strategi två får 
eleverna tillfälle att relatera till lokala kriterier i ett faktiskt arbetsmoment men en levande 
dialog runt bedömning och kriterier finns inte hos den lärare som brukar den här strategin. I 
den tredje strategin har eleverna fått ta del av kriterierna som används men det förs inga 
diskussioner däromkring. Nyss nämnda strategi hittas hos en lärare som däremot diskuterar 
bedömningar med eleverna. Den fjärde strategin som stöds av en lärare är där eleverna ofta 
utgår ifrån lokala kriterier i arbetsmoment samtidigt som eleverna också får visa kriterierna 
hemma för föräldrarna. Strategi nummer fem finns bland tre lärare på samma skola och den 
tyder på att eleverna inte involveras i de efterfrågade samtalen utan presentationer av 
momentuppdelade kriterier och mål sker av och till samt en bakgrund i denna strategi synes 
vara att läroboken fungerar som något av utgångspunkt i måluppfyllnadsarbetet. I denna 
sistnämnda strategi ska det betonas att en av de inbegripna lärarna även använder strategi 
nummer fyra vilket alltså innefattar elevdialog.   
 

Övriga strategier för bedömning 
(Använder du andra inte redan nämnda strategier i syfte att stärka likvärdigheten i din 
bedömning och i så fall hur ser de ut?) 
 
Man kan säga att lärarnas svar på denna fråga har sett olika ut och många har gett exempel på 
strategier vars kriterier kan tänkas överensstämma med det som tidigare nämnts men som de 
kanske inte automatiskt kopplats dit av lärarna. Dessutom kan också sådant som av vissa 
lärare nämnts inom ramen av de diskuterade strategierna kategoriseras som en annan inte 

redan tidigare nämnd strategi av andra lärare. Att läroboken fungerar som något av en 
utgångspunkt i bedömningsarbetet för vissa av lärarna har innefattats under föregående rubrik 
men skulle lika gärna kunna analyseras i detta stycke. Inte desto mindre tyder jag att det 
framkommer tre strategier här varav en av dem kan delas upp i två varianter. 
 
Den första strategins ena variant är där lärarna gemensamt tillverkar ett prov och lämnar ut det 
till eleverna samt följer upp med jämförelse mellan grupperna. Detta praktiseras uttryckligt av 
lärare A, B, F, G och H. Lärare A beskriver: ”Vi gjorde ett gemensamt test i höstas för att titta 
på hur alla grupperna låg till bedömningsmässigt. Det var grammatik och ordkunskap” och 
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lärare B förklarar innehåll: ”De ska ju komma från åttan och kunna perfekt och futurum”. 148 
Lärare A pekar vidare på att de tittat på om resultatet ”låg likvärdigt i grupperna”.149 Lärare H 
delger hur strategin utformas: ”Som när vi formulerar prov till exempel, då blir ju det utifrån 
att de här delarna vill vi att eleverna ska ha mött och kunna”.150 Om uppföljningen vittnar 
lärare G: ”Ja, vi ska ju till exempel göra ett prov nu och vi försöker i så hög grad som möjligt 
bedöma prov likvärdigt”.151 
 
Den första strategins andra variant är där lärarna F, G, H och I använder ett färdigtillverkat 
test som ser ut att vara en produkt från Skolverket och vilken även har rekommenderade 
bedömningar att tillgå. Lärare H berättar: ”Vi har ju faktiskt det där brevet till exempel […] 
ett brev som eleverna kan skriva och där det också finns med någon sorts bedömning att ’det 
här kan man utgå ifrån’”.152 Lärare I beskriver också ett test och dess användningsområde: 
 

Det hörde av sig en kvinna från Stockholm som undrade om vi ville vara med på typ nationella 
prov hon ville veta läget på hur mycket eleverna kan och så där. Det var tydligen mest för att gör 
någon form av kursplan för gymnasiet eller vad det var […] Jag använde de där proven men vi fick 
aldrig veta om vi skulle använda de där. Det här var för fem eller sex år sedan. Men jag använder 
det ändå, samma prov för årskurs nio varje år. […] det är också bara för min egen skull och jag 
säger att ”nu ska vi kolla hur ni ligger till i spanska”. Jag önskade mig att alla lärare skulle 
använda det där.153 
 

Vidare åsyftar troligen också lärare I nämnda brev vilket framgår tydligare då hon medger att 
det följt med bedömningskriterier samt säger att ”det är ett brev och jag tyckte att ’vad bra nu 
kan vi sätta betyg på ungefär samma sak’ men sedan hörde de aldrig av sig. Men jag använder 
ändå det där”.154 
 
Andra strategin vilken nämns av tre lärare vittnar om hur lärarna litar till någon form av 
känsla i sitt bedömningsarbete. Lärare F redogör för vilken strategi hon använder och vad hon 
grundar sina bedömningar på, då hon inte är osäker och känner ett behov av att diskutera med 
kollegorna: ” Det är ju det här man ständigt brottas med när man sätter betyg. Jag tycker att 
det är mycket magkänsla så där. Att det är den här helhetsbilden man får.155 Lärare G 
förefaller instämma med det sagda och lärare E belyser även han denna strategi: ”det är ju 
fingertoppskänsla”.156 
 
Den tredje strategin som kan utläsas är där läraren tar till sig information eller kunskap kring 
likvärdig bedömning från annat håll än de redan nämnda. Detta gör lärare F, G, H, och I på 
olika sätt. Lärare I nämner en kurs hon gått:  
 

vi skulle träffas och gå en kurs om det där jag kände panik för att jag varit borta mycket och hade 
aldrig gått någon kurs och så där. Det kändes som att det tog en massa tid och jag undrade om folk 
inte visste hur man satte betyg men jag fick lära mig ganska mycket […] Det var någon kurs med 
betyg och bedömning, jag kommer inte ihåg exakt.157 
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Lärarna F, G och H berättar om diskussionen kring likvärdig bedömning inom arbetet med 
IUP och de konstaterar allihop att extern input i frågan funnits. Lärare F beskriver att ”det 
finns två externa konsulter eller vad man kan kalla dem från Stockholm som kommer hit med 
jämna mellanrum och föreläser och håller seminarium och som håller i trådarna” och lärare G 
redogör ytterligare: ”Och det här vet vi ju att det har ju de här två personerna varit involverade 
i ganska många år även på andra skolor så det har ju varit en procedur och nu är vi med på 
tåget”.158 
 
Summering  
Tre strategier har omnämnts och tolkats varav den första är gemensamma prov. Denna strategi 
praktiseras av fem lärare på två skolor. En variant av nämnda strategi är ett färdigtillverkat 
test med tillhörande rekommenderade bedömningar som används av fyra lärare på två skolor. 
Strategi nummer två som betonas av tre lärare är att de förlitar sig på någon form av känsla i 
sitt bedömningsarbete. Den tredje strategin visar på tre lärare som förvärvar information kring 
likvärdig bedömning från externa konsulter samt behandlar denna i seminarieform. 
 

Diskussion 
Här sammanfattas först resultatet varpå det kopplas till litteraturen och därefter diskuteras hur 
det kan tillämpas i det praktiska läraryrket.  
 

Sammanfattning 
Det samlade intrycket över lärarnas använda strategier i syfte att göra betygsättning och 
bedömning likvärdig och rättvis är å ena sidan just samlat i den aspekten att alla de 
intervjuade lärarna har en liknande men marginell kollegial kommunikation med andra 
skolors lärare. Å andra sidan kan bilden av strategier uppfattas splittrad då lärarna visar upp 
tillvägagångssätt av betygsättning som synes variera på många nivåer angående bland annat 
omformulering av kriterier samt samtal inom den egna skolan med kollegor och med elever. 
Här sammanfattas de många strategierna i en något mer snäv utformning än innan för att om 
möjligt skapa en tydligare bild av hur lärarna gör för att nå en likvärdig bedömning.  
 
Beträffande användningen av de nationella kriterierna i arbetet med att skapa en likvärdig 
betygsättning och bruket av lokala kriterier syns olika strategier. Fyra av lärarna använder sig 
av de nationella betygkriterierna på ett jämförande vis i betygsättningen eller delar upp de 
nationella kriterierna i delmål i undervisningen samtidigt som en viss konkretisering av de 
nationella kriterierna sker emellanåt. Ett par lärare använder sig av lokala kriterier för skolans 
alla moderna språk vilket åtminstone en av lärarna menar gynnar likvärdigheten genom 
förankringen i själva framställandet av kriterierna. En lärare använder lokala kriterier som 
endast gäller ämnet spanska och det gynnar likvärdigheten genom dess nyttjande och via 
samtal med eleverna.  
 
Bland strategier som innefattar samtal med spanskkollegor på samma skola märks framför allt 
samarbete i bedömningsfrågor löpande under året och som används av tre av lärarna. Samma 
lärare för också samtal i särskilda forum med andra moderna språk-lärare i syfte att styrka 
likvärdigheten. Andra strategier där samtal förs framställs av enstaka lärare och där märks en 
som diskuterar bedömning och betygsättning vid terminsslutet samt en som nämner det 
efterfrågade samarbetet som något av sporadisk karaktär. Diskussioner med kollegor från 
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andra skolor sker inte i den mån att det kan benämnas som strategier för likvärdig bedömning 
som aktivt används, även om flertalet lärare vid tidigare tillfällen har fört sådana samtal.  
 
I fråga om hur det förs samtal med eleverna om bedömning och betygsättning uttrycker ett par 
lärare att de har en elevdialog som tar avstamp i de nationella kriterierna och som verkar vara 
av det någorlunda återkommande slaget. Två av lärarna visar hur eleverna i vissa moment har 
konkret utgångspunkt i lokala kriterier men att det skiljer sig i att en lärares elever förankrar 
kriterierna i hemmet. En strategi som återfinns hos fyra av lärarna bygger mer på att 
kriterierna (vilka i ett fall är lokala) helt enkelt presenteras för eleverna. Där saknas regelrätta 
elevdiskussioner utom i fallet med lokala kriterier där bedömning diskuteras. Nämnda strategi 
används av en lärare som också använder strategin med lokala kriterier som finner förankring 
i hemmet.  
 
Andra strategier som framlagts av fem lärare är bland annat bruket av prov, som på olika sätt 
inkluderar kollegors medverkan. Fyra av dessa lärare nämner också prov med på förhand 
rekommenderade bedömningar. Ytterligare en strategi som nämns av tre av de intervjuade 
lärarna synes bestå av en känsla för vad som anses vara rätt bedömning eller betygsättning. 
Tre av lärarna lägger tonvikten på att problemet likvärdig bedömning och betygsättning 
bearbetas i seminarieform samtidigt som handledning i ämnet sker från konsulthåll. Tre av 
lärarna framhåller dessutom hur läroboken tenderar att fungera som grund för 
måluppfyllnaden vilket alltså i någon mån skulle ersätta en bedömnings- eller 
kriteriediskussion med eleverna. 
 

Teoretisk tolkning 
Liksom Skolverket lyfter fram i problemet med de nationella kriterierna och dess koppling till 
likvärdighet i bedömning lyser bristen på omformulering till lokala kriterier igenom bland 
majoriteten av de utfrågade lärarna. Sedan hur stor betydelsen blir med eventuella 
omformuleringar är svårtytt då Carlgren betonat vikten av dem samtidigt som hon belyst 
komplexiteten och den tenderande skillnaden mellan lokala och nationella mål. Risken för 
orättvisa i arbetet med de nationella kriterierna understryks som vi sett av Selghed. Den 
likvärdighet som ska uppnås i betygsättningen verkar, olika strategier till trots, vara svår att 
uppnå om man alltså ska tro Selghed men även Kroksmark vars syn på nuvarande 
styrdokument förefaller framhäva de nationella kriteriernas tillkortakommanden. Även om de 
utfrågade lärarna inte värderar i vilken grad de tror att de nått en rättvis bedömning i sitt 
arbete verkar ingen av dem mena att de inte kan nå likvärdighet, vilket kan ifrågasättas då det 
otvivelaktigt finns ett, av bland annat Riksrevisionen, konstaterat likvärdighetsproblem. Men 
hur det än må vara med de undersökta lärarnas bedömningar i realiteten kommer regeringen 
att införa nya och precisare kursplaner inom en snar framtid. Jag tolkar däremot att det Måhl 
menar, i förlängningen skulle betyda att de planerade nya och mer preciserade kursplanerna 
inte skulle vara ett större stöd för de intervjuade spansklärarna ur en likvärdighetsaspekt. 
Dessutom torde tillämpningen av lokala kriterier i likvärdighetssyfte orsaka en del huvudbry 
hos lärarna eftersom Skolverket har en paradoxal syn på omformulering av de nationella 
kriterierna, i och med att kravet på lokala kriterier enligt verket krockar med de faktiskt 
utformade kriterierna då dessa ofta inte följer kurs- och läroplanernas nationella föresatser. I 
den senaste utredningen av skolsystemets målstyrning konstaterar staten styrdokumentens 
tillkortakommande vilket kanske betyder att lärarna kan använda sina strategier med gott 
samvete tills nästa läroplan är skriven. Jag kan bara märka att de strategier som lärarna har 
uppvisat i anknytning till användningen av de nationella kriterierna ur den undersökta 
aspekten synes så gott som något kunna vara fungerande, sett ur ett likvärdighetsperspektiv. 
Att vissa av lärarna likafullt använder lokala kriterier stämmer med Lindbergs uppfattning och 



 30 

i vilken omfattning utformningen av dessa lokala kriterier bidrar till likvärdig bedömning kan 
väl egentligen ingen svara på men de diskussioner som de intervjuade lärarna fört i 
förankringsprocessen av de lokala kriterierna framhåller likaså Selghed, även om han menar 
att det finns brister i lokala formuleringar överlag. Att dra slutsatser huruvida en användning 
av lokala kriterier förefaller vara viktiga strategier ur likvärdighetssynpunkt blir inte lättare 
när Tholin beskriver lokala kriteriers tendens till otydlighet även om hans undersökning 
koncentrerats till att gälla år åtta. Inte desto mindre följer nästan hälften av lärarna på något 
vis Skolverkets rekommendationer i frågan om bruket av lokalt formulerade kriterier.  
 
På liknande sätt förespråkar Skolverket diskussioner kring bedömning och betygsättning och 
kanske är då de intervjuade lärarnas bedömningssamtal väl begränsade om man tittar på 
diskussioner inom skolan och angående samarbete med andra skolor går det inte att ta miste 
på att där borde strategier utvecklas. Skolverket konstaterar redan år 2000 saknaden av 
tillfredställande samverkan och samtal samt redogör för detta även i andra utredningar 
framöver. Det förefaller således se ut på liknande sätt både i Umeå kommun och i andra delar 
av landet, även om verket belyser exempel på motsatsen, och Skolverket har hela tiden 
betonat vikten av att diskussioner förs i likvärdighetssyfte. Dock har vi sett hur de flesta av de 
intervjuade lärarna beskriver att skolövergripande samarbete ägt rum för många år sedan men 
att det inte längre förekommer i den bemärkelsen och med tanke på det som Skolverket 
meddelat i frågan kan det förefalla underligt att strategier med samtal på ett bredare plan inte 
får större utrymme i verksamheten. Eftersom orsaker inte belyses särskilt i den här 
undersökningen vill jag inte analysera ansvarsfrågan vidare men att det alltjämt finns 
utvecklingspotential, i framför allt samtalsstrategier om bedömning som inkluderar samtal 
med andra skolor, konstateras likväl och det som syns i undersökningen verkar följaktligen 
inte vara något undantag i vare sig kommunen eller landet. Beträffande samtal med kollegor 
inom skolan observeras i alla fall hur en del av de intervjuade lärarna jämför bedömningen av 
elever, vilket både Selghed och Tholin förordar som en väg mot ökad likvärdighet. Skolverket 
pekar på att runt en fjärdedel av lärarna i attitydundersökningen 2003 menar att de inte 
samverkar kring betygsättning och hos lärarna i den här undersökningen kan jag utläsa 
ungefär samma mönster även om det naturligtvis blir svårt att konstatera hur lärarna värderar 
sina samarbeten vare sig det gäller min undersökning eller Skolverkets. Om samtalen kring 
bedömning har ökat de senaste åren bland kollegorna på de intervjuade lärarnas skolor vet jag 
inte. Om jag emellertid applicerar Tholins uppfattning om ökat lärarsamarbete på mitt knappa 
urval av utfrågade lärare borde det alltså ha sett betydligt klenare ut ur den aspekten för ett 
antal år sedan och om jag tolkar forskaren rätt verkar en sådan ökning vara något positivt. 
 
De samtal som förs med eleverna sker vilket visat sig på varierande sätt och samtliga 
strategier har mer eller mindre bestått i att eleverna på något sätt tagit del av betygskriterierna. 
Huruvida eleverna är nöjda med diskussionerna och om de anser att de känner till kriterierna 
tillräckligt ligger utanför undersökningens ram men i Skolverkets utvärderingar som 
presenterat hur likvärdighet har uppfattats av elever finns både goda samt mindre goda 
resultat och Umeårapporten visar upp en del mindre positiva slutsatser. Kanske kan vissa 
slutsatser dras även i den här undersökningen med tanke på att det finns en viss skillnad 
mellan de intervjuade lärarnas strategier i likvärdighetsförankring hos eleverna och med 
hänsyn till att Selghed betonar elevsamtal samtidigt som Carlgren redogör för ett 
förutsättande av elevdeltagande i arbetet kring bedömning. Exempelvis torde alltså de 
strategier där lärarna framhäver presentation och inte samtal uppfattas ligga närmare 
Umeårapportens negativa konstaterande än de strategier som betonar att eleverna får tillfälle 
att jobba momentvis efter betygskriterierna samt de strategier som innefattar en tämligen 
återkommande dialog. Den i denna undersökning inte särskilt frekvent använda strategi som 
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tillåter eleverna att i sin tur förankra kriterierna i hemmet förefaller faktiskt också ligga nära 
slutsatserna i Skolverkets inspektion av Umeå eftersom det där uppmärksammas att det är 
ovanligt med samtal kring kriterier och mål som innefattar elever och föräldrar. Gällande riket 
pekade Skolverket år 2000 på hur elev- och föräldrainformationen kring kriterier och 
kursplaner i många fall uppfattades som tillfredställande och i utvärderingen 2003 belyses 
också hur elevernas kunskap kring mål och kriterier synes relativt stor men i inspektionen fyra 
år senare syns brister i mål- och betygsdiskussionerna med eleverna samt i konkretiseringen 
av kunskapsmålen för både föräldrar och elever. Jag vill på intet sätt gradera 
undersökningarnas resultat då fokus kan ligga på olika plan men likväl kan jag ställa min 
undersökning i förhållande till Skolverkets och visa hur åtminstone de intervjuade lärarna 
upplever elevsamtalen. Jag kan inte säga huruvida de lokala kriterier som den sistnämnda 
strategin innefattar ökar likvärdigheten i bedömningarna, men det är just användningen i sig 
och samtalen kring kriterierna som jag betonar, vilket även Skolverket alltså anser viktigt. 
Liksom Andersson påpekar gällande det förra betygsystemet kan måhända även eleverna med 
kriterie/mål-kontraktet i den här undersökningen vara eniga med läraren beträffande just 
kriterierna trots att möjligheten att de känner orättvisa i betygsättningen fortfarande finns där. 
Likafullt måste jag tycka att strategin synes som ett steg i rätt riktning beträffande 
likvärdighetsaspekten eftersom både intentionerna och utförandet finns där.    
 
Skolverket belyser dilemmat med användningen av prov i bedömningsarbetet samt visar på 
hur det i landet finns bekymmer med betygsättning i ämnen utan nationella prov och bland de 
utfrågade lärarna synes en majoritet nyttja prov som på det ena eller det andra sättet kan 
involvera andra berörda parters bedömningar eller samarbete. Här förefaller alltså lärarna med 
egna medel ersätta ett inte existerande nationellt prov i syfte att öka likvärdigheten i sina 
bedömningar. Det som kunde ha funnits på Skolverkets hemsida för stöd i betygsättningen 
finns emellertid hos vissa lärare i undersökningen. Strategin är logisk med tanke på att bland 
annat Skolverket ger de nationella proven en sådan märkbar betydelse och när de inte erbjuds 
i spanska anser också jag att alternativ måste utvecklas. Varför då inte i form av det brev som 
nämns i undersökningen. Bland annat Selghed framhåller de nationella provens betydelse i 
betygsättningen och med hänsyn till att Tholin beklagar bristen på bedömningssamarbete 
kollegor emellan, kan den här undersökningens lärare utifrån den aspekten ses som positivt 
kreativa i arbetet mot likvärdighet i bedömning eftersom huvudparten visar på en användning 
av nämnda strategi. Således ser jag den här strategin som en positiv ansats i väntan på de 
nationella prov som regeringen utlovat i alla teoretiska ämnen. Om sedan dessa nationella 
prov kommer att fungera som önskat blir en senare fråga. 
  
Något som poängteras av till exempel Carlgren är att i nuvarande betygsystem är det viktigt 
med ett professionellt omdöme och Skolverket pekar samtidigt på vikten av 
kompetensutveckling gällande bedömning och betygsättning. Här betraktar jag att den 
magkänsla som tre av de intervjuade lärarna anspelar till i sitt likvärdighetsarbete kan 
omfattas av det professionella omdöme som Carlgren redogör för. Dessutom synes denna 
magkänsla omfattas av den ”inre mall” som Skolverket framhåller liksom av den kompetens 
som verket eftersträvar. Däremot borde lärarna skriftlig formulera dessa bedömningsgrunder 
som känslan synes grunda sig på då det annars, liksom Skolverket belyser, finns risker för en 
konservering av gamla synsätt samt, vilket Tholin påpekar, blir ett system utan möjlighet till 
insyn för eleverna och som jag menar leder till att tanken med elevförankringen faller. Vidare 
finns det inte något som tyder på att bedömningarna hos de lärare som här påvisat en särskild 
känsla skulle vara vare sig mer eller mindre rättvisa än bedömningarna hos lärarna som inte 
konkret nämnt en sådan känsla. Jag kan bara konstatera att strategin framhålls och som jag 
tolkar det kan den också hittas i forskning och utvärderingar. Det är naturligtvis tänkbart att 
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liknande känslor skulle ha beskrivits även av resterande lärare om frågan som specifikt 
behandlar detta kommit upp. 
 
Strategin där tre lärare får information, kunskap och möjlighet till samtal med utomstående 
part, annat än kollegor, synes som betydande enligt Myndigheten för skolutveckling även om 
de särskilda varianter som erbjuds på hemsidan inte anammas av de undersökta lärarna. 
Kompetensutvecklingstanken, i de seminarier och i den handledning som dessa tre lärare tar 
del av, ter sig tydlig från Skolverket om man tittar på dessa lärares utsagor. Men i materialet 
som presenteras av Skolverket kring likvärdighet i bedömning hittar åtminstone inte jag några 
specifika diskussioner kring IUP. De andra undersökta lärarna har inte heller nämnt detta 
arbete i samtalen kring likvärdig betygsättning men jag förmodar dock att de lärare som talat 
om detta förstås upplever det så och därför ser jag ingen anledning i att ifrågasätta huruvida 
detta fungerar som en kompetensutveckling i bedömningsarbetet eller inte. Tvärtom antar jag 
att alla former av samtal som behandlar bedömning och betyg torde stärka likvärdigheten på 
något sätt. Skolverket visar, i sina Allmänna råd och kommentarer - Likvärdig bedömning och 

betygsättning, på ett konkret råd gällande just samtal och där framhålls inte särskilt formen på 
dessa.  
 
I samtalen med lärarna understryker tre lärobokens betydande funktion i arbetet med kriterier 
och bedömning vilket jag tolkar uppfattas som ett problem av staten. Selghed belyser den 
allmänna tendensen att överordna läromedlen före kriterier och om de andra lärarna i 
undersökning även gör detta går inte att fastställa med förevarande intervjumaterial. Klart är 
dock att det i regeringens senaste utredning av mål i skolan resoneras runt kursplanernas 
underordnade betydelse i relation till läroböcker. Skolministern betonar även hur denna 
betydelse måste åtgärdas till förmån för staten istället för läromedelstillverkarna. Problemet 
framhålls inte av de utfrågade lärarna utan tillförlitligheten till läroboken konstateras och 
strategin synes således på ett eller annat sätt vara ganska vanlig runt om i landet. Om strategin 
är bra ur likvärdighetssynpunkt kan vara svårt att fastställa även om jag tror att det rent 
generellt kan tänkas öka likvärdigheten i landet om majoriteten av lärarna använde samma 
läromedel Dessutom, liksom den senaste utredningen om skolans mål markerar, finns det 
svårigheter i att se hur läromedlen förhåller sig till de nationella styrdokumenten. Därmed inte 
sagt att det ur andra aspekter är försvarbart med en sådan tillämpning av läromedel liksom 
också skolministern framhåller. 
 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur lärarna i spanska i år nio, på ett begränsat 
antal skolor inom kommunen gör för att på ett likvärdigt och rättvist sätt bedöma och 
betygsätta elever. Jag ville alltså veta vilka strategier lärarna använder i bedömningsarbetet 
samt hur dessa strategier kan relateras till vissa av de föresatser Skolverket presenterat 
gällande likvärdighet i bedömning. Jag har i diskussionen med hjälp av litteraturen försökt 
uttyda om de strategier som presenterats också kan kopplas till Skolverkets föresatser och om 
de rent teoretiskt kan karakteriseras som likvärdighetsfrämjande ur ett bredare perspektiv. Jag 
har alltså svarat på de frågeställningar som sattes upp i början av arbetet och nedan försöker 
jag sammanfattande uttryckligt fullgöra det formulerade syftet. 
 
Jag sluter mig till att den vanligaste strategin bland lärarna i bruket av målbeskrivningar och 
kriterier vid bedömning och betygsättning är användandet av de nationella kriterierna. 
Emellertid är den nästan lika frekvent nyttjade strategin användningen av lokala kriterier och 
mål och av dessa är en kriterieutformning speciellt utformad för spanskan. Kopplat till 
Skolverkets föresatser synes, trots verkets ambivalens i frågan, de strategier som innefattar 
lokala kriterier vara mest likvärdighetsförankrade. Däremot ställer sig en stor del av 



 33 

forskningen tveksam till detta. Tveksamhet råder dock inte om vikten av samarbete och 
samtal om bedömning kollegor emellan, utan där är Skolverket och forskningen tydlig. 
Strategier som omfattar detta märks till en viss del här och beträffande diskussioner inom 
skolan visar sig två strategier tydligt varav en innefattar löpande samtal inom 
spansklärarkollegiet kring bedömning och den andra, återkommande samtal inom 
språklärarkollegiet. Andra mindre tydliga strategier är enstaka samtal kring bedömning med 
spansk- eller moderna språk-kollegor. Strategier som framhåller bedömnings- och 
kriteriediskussioner med kollegor från andra skolor lyser däremot helt med sin frånvaro. 
 
De strategier i den här undersökningen som omfattar diskussioner med elever kring kriterier 
och bedömning kan generellt kritiseras eftersom den vanligaste strategin synes vara att 
kriterierna inte mer än presenteras för eleverna och även om Skolverket inte konkret belyser 
exakt hur dialog med eleverna ska se ut går det att dra slutsatsen att enbart presentation inte är 
tillräckligt. Angående en utvecklad dialog mellan elever och lärare kring bedömningsarbetet 
verkar också forskningen instämma. Av andra mindre nyttjade strategier innefattar en viss 
dialog med eleverna kring bedömning samt en annan elevernas möjlighet till konkret arbete 
med kriterierna. Den sistnämnda inbegriper en variant som jag anser betydelsefull då eleverna 
ges möjlighet att även diskutera kriterierna i hemmet. Att involvera föräldrar i samtal kring 
bedömningar och kriterier belyses också som viktigt av Skolverket.  
 
En återkommande strategi bland lärarna förefaller vara prov som genom samarbete främjar 
likvärdigheten i bedömningarna och i relation till vad Skolverket menar och vad forskningen 
anser torde detta vara ypperligt. Vidare observeras en strategi som bygger på bedömning med 
hjälp av magkänsla och denna strategi kopplar jag till Skolverkets eftertraktade kompetens på 
det undersökta området samt viss forsknings tal om professionellt omdöme. Trots det betonas 
likväl riskerna med en sådan bedömningskänsla av både Skolverket och forskningen. 
 
Kompetensutveckling i form av samtal och information är också en strategi som används av 
vissa av lärarna och som ligger helt i linje med hur Skolverket vill ha det. En strategi som 
används och däremot inte till fullo verkar behaga Skolverket är tilliten till läroboken som mål- 
och kriterieförmedlare. Den generella användningen framhävs likaså av en del forskning även 
om likvärdighetsaspekten inte är klargjord. 
 
Mer långtgående slutsatser jag drar av detta är att de brister som setts i de utvärderings- och 
inspektionsrapporter som gjorts av belysta problem också förefaller infinna sig hos en stor del 
av de bedömnings- och betygsättningsstrategier jag undersökt här. Jag ser således samma 
symptom på en sjukdom som också andra skolor uppvisar även om jag inte sett bevis på 
själva sjukdomen. Eftersom jag inte jämfört betygsbilden med de berörda elevernas faktiska 
kunskapsnivå kan jag heller inte fastställa om det över huvud taget finns någon brist på 
likvärdighet i betygsättningen hos de undersökta fallen. Vad orsakerna till symptomen ändå 
kan tänkas bero på kan jag enbart spekulera i även om Skolverket och forskningen lagt fram 
tänkbara anledningar till varför likvärdigheten inte går att uppnå på ett tillfredsställande vis. 
En trolig anledning till problematikens omfattning anser jag är bristen på tid avsatt till 
diskussioner samt till lokala mål- och kriterieformuleringar. Att kommunen inte heller tagit 
sitt ansvar i frågan och initierat samverkan på fler plan ser jag på samma sätt som en sannolik 
orsak och det borde också i förlängningen ligga på statens ansvar att det sker tydligare 
direktiv och uppföljningar i frågan. Frånvaron av allmänna prov är ytterligare en trolig 
anledning till att både samtal och gemensamma bedömningar uteblir. Jag tror sålunda att fler 
nationella prov skulle vara betydelsefullt för likvärdigheten åtminstone i ämnet spanska, 
eftersom just språk bygger på bestämda grammatiska byggstenar och vissa grundläggande 



 34 

ordfält som kan tänkas vara av mer allmängiltig karaktär än exempelvis den variation 
historieämnet kan förmedla med sitt komplexa innehåll. Däremot tror jag inte att felet i så stor 
utsträckning ligger i de nationella mål- och kriterieformuleringarna och att det alltså skulle 
behövas mer konkreta kriterier i spanskämnet som sådant, utan snarare inbillar jag mig att om 
de kollegiala diskussionerna möjliggörs i tillräcklig omfattning kommer likvärdighet nås. Den 
konkretisering av kriterierna som komma skall år 2010 anser jag kommer att göra läraryrket 
än mer avskärmat från kollegor och elever. Detta eftersom det nu existerande kravet uppifrån, 
där samverkan och samtal med berörda parter innefattas, antagligen inte kommer att uttryckas 
i samma grad i den framtida mer preciserade läroplanen (och kursplanerna) och således blir 
incitamenten för samarbete och dialog ännu mindre än nu. Jag har svårt att se denna 
konkretisering av kriterier som den lämpligaste vägen mot likvärdighet vare sig i bedömning i 
synnerhet eller i undervisning i allmänhet. Med tanke på att skolan är en skola för alla och 
anpassningar till olika elevers behov trots allt är grundläggande förefaller en centraliserad 
styrning i mina ögon vara ett mindre lämpligt alternativ eftersom utformningen av 
undervisningen riskeras bli underställd staten istället för de lokala behoven.  
 

Vidare forskning 
Emedan orsakerna, till varför likvärdighetsproblemet ser ut som det gör, verkar tämligen 
utredda av staten och tydliga förändringar redan synes klubbade, förefaller en fortsatt och 
viktig forskning kring likvärdig betygsättning i spanskan kunna vara en undersökning av vilka 
kunskaper som egentligen bedöms. Det vill säga vilka kunskapskrav som ställs samt vad som 
vägs in i kriterierna och därifrån göra en jämförelse mellan lärare. Betydelsen av detta tror jag 
är stor för att öka möjligheten till jämförelse mellan de nuvarande faktiskt existerande 
kunskapskraven och de i den presumtiva kursplanen.   
 

Avslutning 
Den metod som använts i denna undersökning anser jag skulle kunna ha utvecklats i den mån 
att intervjufrågorna kunde ha testats i någon form innan de användes i undersökningen. Detta 
med tanke på att det skulle ha gett en möjlighet till fördjupad insikt i tänkbara följdfrågor 
vilka skulle kunna anknyta till det undersökta problemet på ett bättre sätt.  
 
De intentioner och det intresse som låg till grund för en undersökning kring strategier i 
betygsättning tog på något sätt en ny vändning då det visade sig att den nya kunskapen och 
erfarenheterna som jag förvärvat blivit synnerligen tidsbegränsade sett ur ett 
användningsperspektiv. Detta med hänsyn till att när denna undersökning närmade sig 
slutfasen klargjordes det att en ny läroplan, med nya explicita kriterier och mål samt 
nationella prov i alla teoretiska ämnen, kommer att framställas inom en snar framtid. Det 
betygsystem som finns nu kommer således att användas i ungefär tre år till, vilket i och för sig 
kräver att jag har väl utvecklade strategier för hur en rättvis och likvärdig betygsättning kan 
gå till även om nya strategier måste utvecklas inför de nya direktiven. Samtidigt vet ingen i 
nuläget hur den nya läroplanen i praktiken kommer att se ut och att då känna till ett antal 
strategier som kan öka likvärdighet i bedömning ser jag därför inte som överflödigt även om 
dessa strategier kopplats till en tidigare läroplan. Strategierna som presenteras här belyses inte 
särskilt i vilken grad de är likvärdiga eftersom det vore en extremt svårlöst uppgift men inte 
desto mindre kan jag ändå urskilja de strategier som finns både i den undersökta 
verksamheten och i Skolverkets och forskningens rekommendationer för hur problemet med 
bristande likvärdighet kan minimeras.  
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Bilaga 1   

Kriterier för bedömning av betygssättningen 

För att ge förutsättningar för att de 20 kommunerna bedöms på ett likartat sätt har följande 

kriterier för ett gott arbete vid betygssättningen varit vägledande för bedömningarna: 

• Diskussioner om undervisningsmål och betygsfrågor förs på kommun och skolnivå, mellan och 

inom skolor såväl som mellan och inom ämnen. 

• Lärarna genomgår kompetensutveckling för att kunna utföra de uppgifter som krävs för en 

likvärdig och rättvis betygssättning. 

• Lärarna ges förutsättningar för samverkan och diskussioner om mål och betygssättning. 

• Det förs en dialog mellan rektor och lärare om betygssättningen. 

• Skolorna har gjort lokala bearbetningar av de nationella betygskriterierna och dessa revideras 

återkommande. 

• Rektor följer upp betygssättningen ur likvärdighetssynpunkt på ämnes-, klass-, program- och 

skolnivå. 

• Det sker ett arbete för att göra undervisningsmål och betygskriterier kända för alla berörda. 

• Eleverna är informerade om kriterierna för bedömning av deras kunskaper. 

• De nationella proven används, resultaten diskuteras och utgör stöd vid betygssättningen. 

• Eleverna känner förtroende för betygssättningen. 

Regeringsuppdragets frågeställningar och kriterierna för bedömningen 

av granskningsresultaten anknyter till de nationella bestämmelserna om 

betygssättning. 1 

 

                                                 
1
 Skolverket, (2000), Rapport nr 190, Nationella kvalitetsgranskningar 2000, Stockholm: Liber, s. 132. 


