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Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare i textilslöjd och textila 

hantverk förhåller sig till och arbetar med bedömning och betygssättning inom sitt 

ämne. Forskningen består av kvalitativa intervjuer med sex lärare; fyra 

grundskolelärare i textilslöjd och två gymnasielärare i textila ämnen. Analysen av 

intervjuerna är gjord enligt ett hermeneutiskt perspektiv, där styrdokumenten för 

textila ämnen och relevant litteratur samt min egen erfarenhet varit 

utgångspunkten. Resultatet visar på att de centrala begreppen kreativitet och 

estetik som återfinns i styrdokumenten är flerdimensionella och att det nuvarande 

betygssystemet anses vara för allmänt hållet. Samtliga intervjuade lärare är 

positivt inställda till det nya betygssystemet som introduceras hösten 2011, då det 

innehåller fler nivåer. De anser att det inte finns tillräckligt med tid för att samtala 

med elever om deras betyg och att stress är en påtaglig del av betygssättningen för 

både lärare och elever.  
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Inledning 

Under mina studier har jag arbetat en hel del med styrdokument och då syftar jag 

främst på 1994 års läroplaner (Skolverket, 2000). Jag har studerat och analyserat 

dem i skolbänken och ute på mina VFU perioder (Verksamhetsförlagd 

Utbildning) har jag fått se dem i praktiken. Senaste året har jag haft turen att vara 

ute på VFU under introduktionsarbetet med gymnasiereformen GY-11. Jag 

började först då uppmärksamma ordentligt hur många begrepp det finns i 

styrdokumenten som aldrig definieras. I Läroplanen för obligatoriska skolan, 

Lpo94, under rubriken ”bedömningens inriktning” står det bland annat att:  

Känsla för färg och form och andra estetiska värden, som kommer 

till uttryck under arbetet och i den färdiga produkten, skall också 

bedömas (Skolverket 2000). 

Så jag började fundera kring hur man ska gå tillväga för att bedöma elevernas 

färdigheter och kunskaper i de textila ämnena. Hur går lärare till väga när de 

sätter betyg på elevernas kreativitet och estetik? Att bedöma något som är så 

personligt med en objektivitet känns väldigt knepigt och var något jag kände att 

jag skulle vilja fördjupa mig i. 

 

Eftersom detta är verksamheten jag ska arbeta i framöver kändes det relevant att 

undersöka hur verksamma textillärare ser på begreppen estetik och kreativitet i 

undervisningen, framförallt ur ett bedömningsperspektiv. Min erfarenhet av 

bedömning och betygssättning har jag främst erhållit från min andra 

ämnesinriktning som är engelska. Jag upplever att det framkommer mer tydligt 

vilka kunskaper eleverna ska erhålla i engelska kurser än i de textila.  

 

Att betygssätta elever kan vara känsligt, framförallt inom ett ämne där elevens 

kunskap inte kan mätas på ett konkret sätt, genom låt säga ett prov. Utan det är i 

textila ämnen helt upp till läraren att tolka kursplanen och bedöma om eleven 

uppnått de mål som står skrivna där.  

 

Vi befinner oss just nu i ett skifte i skolan, där nya läroplaner och betygssystem 

ska introduceras. Jag ville passa på att även få med de nya ämnes- och 

läroplanerna, likväl som de nuvarande eftersom det är de som lärarna har arbetat 

med.  

 

I en artikel från Slöjdforum av Hasse Hedström (2011) kritiseras den nya 

kursplanen i slöjd rejält. Intervjuade Jenny Frohagen formulerar sig på följande 

sätt:  
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Våra skrivningar om hantverkskunnande har feltolkats och skrivits 

om. Även i relation till nuvarande kursplan har centrala delar av 

slöjdämnet tagits bort, framför allt det som handlar om elevens 

personliga utveckling.  

De tar upp det faktum att det numer välbekanta begreppet ”slöjdprocessen” inom 

grundskolans värld inte finns med i den nya kursplanen över huvud taget. Det här 

var något som fångade mitt intresse. Hur lärare ska hantera förändringen av 

ämnets karaktär, något som de arbetat länge med för att befästa i både sig själva 

och i sin undervisning. Vad innebär det egentligen? I samma artikel av Hedström 

(2011) nämns också vilka kunskaper som Skolverket vill ta vara på.  

När det gäller den nya betygsskalan i kursplanen har den 

konstruerats så att alla ämnesspecifika förmågor och 

kunskapsformer återfinnes i samtliga betygsteg. Skolverket menar 

att nuvarande system ofta innebär att det för godkänt betyg krävs 

grundläggande ’faktakunskaper’, och att det för högre betyg krävs 

kunskaper att analysera och tolka. Men samtliga kunskapsformer 

ska finnas representerade på samtliga betygsnivåer, anser 

Skolverket. 

 

Jag som ska ut i arbetslivet mitt i denna omstrukturering av skolan, blev väldigt 

intresserad av att ta reda på hur det ser ut i skolorna nu. Vad tycker lärarna om det 

nuvarande och kommande systemet?  

 

I nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU-03 (Skolverket, 2005) har det 

undersökts vad lärare och elever har för syn på slöjdämnet. Rapporten 

problematiserar att både föräldrar och ”elever har svårt att se ’nyttan’ med 

kunskaper från slöjden” (s.42). Rapporten visar också på att det inte samtalas om 

hur det går för eleverna i så stor utsträckning, lärare och elev emellan, samtidigt 

som eleverna upplever sig bli rättvist bedömda. Detta kan bero på att rapporten 

också talar om att eleverna anser att de får bra information om vad de nationella 

målen säger och att det är ännu mer tydligt vad läraren förväntar sig av eleverna 

och vad som krävs för de olika betygen.  

 

Något som fick upp mina ögon lite extra var följande utdrag från NU-03:  

Brist på forskningsresultat har bidragit till att när man talar om 

slöjdkunskaper speglas resonemanget främst mot antaganden och 

egna erfarenheter av slöjd- och skolundervisning, snarare än till 

forskningsresultat om slöjd och lärande (Skolverket, 2005:84). 
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Jag anser att det är en stor brist på forskningsresultat även i den nya kursplanen 

för slöjd. Det finns om möjligt ännu fler begrepp än tidigare, som aldrig definieras 

i kursplanen. I Borg (2001) finns följande paragraf:  

Slöjdlärarna i intervjuundersökningen ansåg inte att slöjdämnets 

olika kursplanetexter haft någon större betydelse för deras egen 

undervisning. Ju färre onödiga och obegripliga ord desto bättre 

(s.127). 

Jag kan tycka att begreppsapparaten kring kursplanerna redan nu är svårtolkad. 

Hur hjälper detta mig som lärare, som ska tolka alla dessa begrepp och omvandla 

det till betyg som motsvarar en elevs kunskaper och färdigheter? Många lärare jag 

mött säger att det kommer med åren. Men vad händer då under de första åren jag 

ska arbeta med detta och faktiskt sätta betyg? Jag kände därför att detta blir ett bra 

ämne att fokusera mitt examensarbete på. Så att jag kan ta del av andra lärares 

erfarenheter och därmed förbereda mig själv så att jag med en större säkerhet kan 

ge mig i kast med bedömning och betygssättning oavsett vilka mål och kriterier 

som finns! 

 

 

Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur lärare i textilslöjd och textila hantverk 

förhåller sig till och arbetar med bedömning och betygssättning inom sitt ämne. 

Då jag valt att intervjua lärare från både grundskolan och gymnasiet kommer jag 

även undersöka om det finns några skillnader i deras förhållningssätt till 

betygsättningen. 

 

Utifrån detta övergripande syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

 

Frågeställningar 

• Hur ser textillärare på bedömning och betygsättning inom det egna ämnet? 

• Hur känner textillärare inför att bedöma elevers färdigheter, kreativitet och 

estetik? 

• Hur ser textillärare på det nuvarande och det kommande betygsystemet?  

• Hur arbetar textillärare med betyg i undervisningen? 
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Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras den teoretiska basen som denna undersökning 

bygger på. Detta görs för att förklara vilken utgångspunkt jag har i ämnet och 

intervjuernas utformning. Jag kommer att presentera tidigare forskning och 

litteratur som berör bedömning och betygssättning, utifrån ett perspektiv som är 

mer inriktat mot den praktiska, estetiska delen av undervisningen som denna 

undersökning syftar till. Detta avsnitt kommer sedan stå som en grund för 

analysen av forskningsresultatet.  

 

 

Begreppsgenomgång och tidigare forskning 

Begreppen kring kunskapsbedömning menar Korp (2003) är invecklade och 

mångtydiga. Både i svenska och engelska språket används begrepp som är 

flerdimensionella. Orden ”bedömning” och ”assessment” kan användas för att 

beskriva situationer på individnivå, men även på grupp- och system nivå. 

Begreppen är heller inte exklusiva för utbildningsfältet och bedömningsforskning, 

utan Korp (2003) menar att det används i all annan verksamhet som är 

värderande, bedömande och utvärderande t.ex. inom medicin. Även det mer 

amerikanska uttrycket ”evaluation” används lika generellt och likställs med 

svenskans ”utvärdering”.  

 

Betyg och bedömning 

Att vi betygsätter elever i skolan beror på att eleverna ska kunna sorteras och 

gallras ut inför fortsatta studier från såväl högstadiet till gymnasiet och sen vidare 

till högskolan. Korp (2003) menar att examinationer och prov fyller sin roll 

genom att ”reglera konkurrensen om sociala positioner” (s.38). Men vad är det 

egentligen proven testar och betygen visar? Marner & Örtegren (2003) visar på en 

tydlig skillnad mellan de teoribaserade ämnena och de estetiska med följande 

formulering: 

Man söker i ett test ett korrekt svar, medan man i estetisk 

verksamhet söker gestalta helheter, konfigurationer och personliga 

erfarenheter (s.84).  

Korp (2003) tar också upp att prov som ska kontrollera elevernas kunskapsnivå 

”kan komma i konflikt” med elevernas utveckling och psykiska välmående. Hon 

menar att det kan orsaka negativ stress och sämre självkänsla hos eleverna och 

presenterar forskningsmaterial som visar på att det kan leda till att de elever som 

återkommande får låga resultat tillslut kan tappa all lust till skolarbete.  
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När det gäller bedömning presenterar Black (citerad i Korp, 2003) följande 

definition:  

att en bedömningspraktik som hjälper eleverna att bli varse sin 

egen kunskapsutveckling och att lära sig hur man kan gå till väga 

för att åstadkomma arbeten som uppfyller kvalitetskriterierna inom 

olika ämnen, har större positiva effekter på elevernas motivation 

för skolarbete än yttre belöningar (s.52). 

 

Marner & Örtegren (2003) speglar följande tankebanor när det kommer till att 

bedöma och utvärdera estetisk undervisning (i mitt fall textilslöjd). De menar att 

det estetiska skapandet, (som de här kallar konst), ses som individuell, originell 

och personlig. De menar att svårigheten i bedömning av estetiska ämnen beror på 

att det inte längre handlar om verken, utan personen som framställt verket. Marner 

& Örtegren (2003) menar att många tycker att innehållet i de estetiska ämnena 

inte går att lära ut och att ämnet därmed inte kan utvärderas.  

Synen på konst som oändlig och omätbar och i avsaknad av 

kriterier är inkompatibel med skolans ständiga bedömning och 

utvärdering och innehållet i de estetiska ämnena ses av många som 

något som inte kan läras och inte heller kan utvärderas, därför finns 

heller inga kriterier för lärande och utveckling (s. 83f). 

 

Summativ och formativ bedömning 

Myndigheten för skolutveckling (2007) har i en samtalsguide för slöjd definierat 

begreppen summativ respektive formativ bedömning. När elevers kunskaper testas 

i form av prov efter avslutat arbetsområde kallas det för summativ bedömning. 

Fler rätta svar ger högre poäng och en större chans till högre betyg. Det sådana 

prov testar, summerar, är vad eleven kan vid just det tillfället. Formativ 

bedömning handlar om att stimulera lärandet och där fokus ligger på elevernas 

läroprocess. Robert Stake (citerad i Korp, 2003) jämför de båda uttrycken med 

följande liknelse: ”Formativ bedömning är när kocken smakar soppan och 

summativ bedömning är när gästen gör det” (s.77). Perrenoud (citerad i Korp, 

2003) menar ”att all bedömning som hjälper eleven att lära sig och utvecklas är 

formativ” (s.79).  

 

Dessa två står inte emot varandra enligt Myndigheten för skolutveckling (2007). 

Om man har den formativa bedömningen som förhållningssätt måste läraren i 

slutändan ändå ge ett summativt betyg. Den formativa bedömningen utesluter 
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heller inte prov eller diagnoser. Istället för att dessa ska vara underlag för vilket 

betyg en elev ska få, används de som riktlinje för framtida lärande.  

Mål att sträva mot skall enligt direktiven vara utgångspunkt för 

planeringen av verksamheten och undervisningen, medan 

betygskriterierna är det instrument som elevernas kunskaper skall 

bedömas i förhållande till efter genomförd undervisning. 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.47) 

 

Färdighet 

I den här rapporten pratar jag en del om färdigheter i de textila ämnena. Farrell & 

Patterson (1993) beskriver det som en kombination mellan praktiskt utförande och 

en djupare förståelse. ”Capability involves being capable to combine practical 

action with deepening understanding” (s.3). De menar att man både ska kunna ta 

ett steg tillbaka för att få en överblick, likväl som man ska kunna fokusera på 

detaljer inom en aktivitet, eller ett ämnesområde. Lindström & Pennlert (2006) 

menar att färdighet är förmågan att utföra något. Denna kunskap kan vara både 

praktisk och teoretisk och mer utförligt kan den beskrivas med att ”vi vet hur 

något skall göras och vi kan göra detta” (s.15). De anser att en färdighet inte alltid 

kan beskrivas i ord. 

 

Kreativitet och estetik 

Utbildningen i slöjd syftar till att skapa medvetenhet om estetiska 

värden och att utveckla förståelse av hur materialval, bearbetning 

och konstruktion påverkar en produkts funktion och hållbarhet 

(Skolverket 2000). 

Så beskrivs estetik i kursplanen för slöjd i Lpo94. Begreppet har flera röster och 

jag skall nedan försöka reda ut de olika definitionerna.  

 

Estetik ställs ofta synonymt till kultur och då framförallt ”finkulturen”. Aulin-

Gråhamn & Thavenius (2004) menar att estetik i skolsammanhang oftast kopplas 

till konsten och de menar då den etablerade konsten. I Kultur och estetik i skolan 

lyfter Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) fram fyra estetiska aspekter som de 

anser är viktiga för skolan: 

1. Estetik som sinnlig kunskap 

2. Verkligheten sedd genom estetiska uttryck och intryck 

3. Formens betydelseskapande 

4. Estetiken som social form (s.130). 
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De understryker att dessa aspekter inte renodlas från varandra utan 

hör på olika sätt ihop. 

 

”Estetiskt”, ”konst” och ”kultur” menar Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) 

ställs liktydigt med ”fint”, ”värdefullt” och ”högtstående”. Om man istället utgår 

ifrån grekiskans ta aistheta som betyder det sinnliga, har vissa lärarutbildningar 

enligt Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) översatt begreppet ”estetik” med ”det 

som erfars via sinnena”. (s.129) De fortsätter sitt argument och menar att det 

estetiska ofta förknippas med lust. Homlong (2001) är inne på samma linje då hon 

säger att; ”den estetiska upplevelsen bygger på de intryck vi genom våra sinnen 

filtrerar genom vår erfarenhet”(s.63).  

 

Enligt filosofen Kant (hänvisad till i Wallenstein, 2001) kan man aldrig vara säker 

på en estetisk upplevelse, att upplevelsen är ”ren” från intresse, då menat känslan 

för skönhet. Kant delar upp den skönheten i det sublima (känslan av upplösthet) 

och det vackra (estetiskt omdöme). Samtidigt menar han på att ”vacker” inte är 

praktiskt användbart när man beskriver ett intryck, eftersom det enligt Kant är 

formen och inte färgen som är vacker. 

 

I ett utdrag från kursplanen för slöjd i Lpo94 står det att ”Ämnet skall lägga en 

grund för nytänkande och nyskapande.” Marner & Örtegren (2003) pratar om 

kreativitet som en del av estetiken. Det ses som en speciell färdighet präglad av 

spontanitet i sitt skapande. De hänvisar till Klein.G (citerad i Marner & Örtegren, 

2003) som har ringat in begreppet kreativitet.  

Kreativ är en människa som på en eller annan nivå antingen tänker 

eller gör något mer eller mindre nytt eller originellt, som anses 

värdefullt i något avseende av ett större eller mindre antal 

människor, eller som åtminstone representerar någon form av 

värde för upphovsmannen själv (s. 28). 

I övrigt presenteras inte begreppet tydligare, utan används i litteraturen på ett 

sådant sätt att läsaren förväntas förstå innebörden av begreppet. Vilket 

framkommer i följande paragraf ur den nya kursplanen för slöjd i Lgr 11: 

Undervisningen skall ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, 

överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. 

På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas 

nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och 

ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt (Skolverket 2011).  
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Metod 
Som metod för den här undersökningen valde jag att använda mig av den 

kvalitativa intervjun. Valet av metod kändes relevant för mitt 

undersökningsområde då det behandlar lärares uppfattningar om hur man arbetar i 

och förhåller sig till det egna ämnet. Enligt Johansson & Svedner (2010) är syftet 

med den kvalitativa intervjun att få ett så uttömmande svar som möjligt från den 

intervjuade. I en kvalitativ intervju anser de att endast frågeområdena ska vara 

fast bestämda medan själva frågorna kan variera från intervju till intervju. Det 

övergår annars till en strukturerad intervju där frågorna är fasta och ställs i samma 

ordning vid varje intervjutillfälle. Jag använde mig visserligen av ett 

färdigstrukturerat frågeformulär med strukturerade frågor, men lämnade öppet för 

ändringar beroende på hur intervjupersonerna svarade. Resultatet av intervjuerna 

har sedan analyserats utifrån presenterad litteratur i föregående avsnitt, med ett 

hermeneutiskt perspektiv.  

 

 

Forskningsetik 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (citerat i Johansson & 

Svedner, 2010) har arbetat fram några etiska principer, som forskare inom fältet 

bör förhålla sig till. Detta för att visa respekt för deltagarna i forskningen. Enligt 

Johansson & Svedner (2010) får deltagarna inte föras bakom ljuset gällande syftet 

med undersökningen, utan ”de skall ha fått tillfälle att ge ett informerat samtycke 

till sin medverkan” (s.20). Det är jag som forskare som måste se till att deltagaren 

känner sig trygg, genom att denne får bestämma under vilka förutsättningar t.ex. 

en intervju sker. Deltagaren måste ge sitt medgivande om intervjun får spelas in 

eller om jag som forskare endast får föra anteckningar. Det är också viktigt att 

framföra till deltagaren att denne när som helst får ställa frågor om 

undersökningen och även avbryta sitt deltagande om så önskas. I anvisningarna 

från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (citerat i Johansson & 

Svedner, 2010) belyses vikten av anonymitet i följande paragraf: 

Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av 

den färdiga rapporten skall det inte vara möjligt att identifiera vare 

sig förskola/skola, lärare eller elever/barn (s.20). 

I den här undersökningen har jag förhållit mig till dessa etiska principer i 

kontakten med de intervjuade lärarna.  
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Intervjufrågor 

Intervjufrågorna anpassades för antingen grundskolelärare i textilslöjd eller 

gymnasielärare i textila kurser. Inledningsvis ställde jag mer generella frågor 

kring de olika begreppen. Detta övergick sedan till betygskriterier och mål, hur 

lärarna upplever och arbetar med dessa. Jag ställde frågor om nuvarande och 

kommande betygssystem och stress. Avslutande frågor behandlade hur de 

samtalar om betyg och bedömning, med kollegor och elever. 

 

Många av frågorna är väldigt nära varandra innehållsmässigt och har ibland 

besvarats på flera ställen. Fråga 3: ”Hur länge har du jobbat med betygssättning?” 

(Bilaga 1) valde jag att fråga för att få en förståelse för lärarnas erfarenhet kring 

betyg och bedömning. Fråga 19: ”Betyget är gemensamt för både textil- och 

träslöjd. Hur går ni tillväga vid betygssättningen då elever haft båda 

inriktningarna?” (Bilaga 1) ställdes endast till grundskolelärarna, då det handlar 

om samarbetet med trä- och metallslöjden på grund av gemensamt ämnesbetyg i 

slöjd. Frågorna ställdes inte alltid i ordning och många gånger uppstod en 

diskussion med följdfrågor som ibland frångick undersökningens fokus. Fråga 16: 

”Vad tycker du att man ska tänka på när man betygssätter slöjd/textila ämnen” 

(Bilaga 1) användes mer som en upprepande fråga för att lärarna skulle kunna 

lägga till något som de glömt, men även fungera som en hjälp på vägen för mig 

själv i mitt kommande yrke. Jag utvecklade den för de intervjuade lärarna som så 

att den mer fungerade som ”tips från coachen”. Jag avslutade varje intervju med 

att fråga om de ville tillägga något de kände att de inte hade fått säga.  

 

 

Urval 

Totalt har information samlats in från sex lärare; fyra grundskolelärare och två 

textillärare på gymnasieprogram. Dessa valdes ut genom att jag hade tidigare 

kännedom om skolorna, men jag kände endast en av lärarna sedan tidigare. De 

kommer från fyra kommuner i Västerbottens och Norrbottens län som har 

benämningarna Kommun 1 – 4. Samtliga lärare är kvinnor och har minst 10 års 

erfarenhet av bedömning och betygsättning. Grundskolelärarna har benämnts 

Lärare A – D och gymnasielärarna Lärare E och F. Inledningsvis hade jag 

planerat att endast intervjua fyra lärare, två från varje stadium och region. 

Anledningen till att antalet informanter landade på sex, beror på att 

gymnasielärarna dröjde med att återkomma med svar. Jag hann därmed kontakta 

och genomföra intervjuerna med grundskolelärarna när gymnasielärarna tackade 

ja till att delta i studien. Eftersom jag inriktar mig mot båda stadium är det av vikt 
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för mitt kommande yrke att prata med även gymnasielärare. Jag ville inkludera 

deras perspektiv och eftersom de övriga intervjuerna redan var avklarade valde 

jag att innefatta samtliga i studien då de alla representerar olika 

arbetsförhållanden, åldersgrupper, samarbete med trä- och metallslöjdlärare och 

elevers valmöjligheter i skolan.  

 

Bortfall 

Inledningsvis kontaktades ytterligare två lärare vid högstadieskolor i 

Västerbottens län, men dessa tackade nej på grund av att de varit VFU-handledare 

och därmed kände sig stressade över att hinna med sin betygssättning.  

 

 

Procedur 

Jag kontaktade samtliga lärare via telefon, där jag presenterade mig själv och att 

jag skrev examensarbete vid Umeå Universitet. Jag talade om syftet med min 

undersökning och att det var frivilligt att delta. Vid det inledande telefonsamtalet 

bokades en träff för intervjutillfället.  

 

Vid intervjutillfället upprepade jag återigen att det var frivilligt att delta och att de 

fick avbryta när de ville. Jag försäkrade dem också om att både de och skolan 

skulle vara anonyma. Samtliga intervjuer spelades in via bandspelare, som sedan 

transkriberades och alla person-, skol- och kommunnamn kodades. Alla 

informanter fick läsa syftet och frågeställningarna innan intervjun och de hade 

intervjufrågorna tillgängliga framför sig under hela intervjun. Intervjuerna skedde 

enskilt i klassrummen med alla förutom lärare E som skedde på hennes 

arbetsrum. Under intervjuerna med lärare C och E avbröts intervjun en gång då 

annan lärare respektive elever kom in i lokalen. Bandspelaren stängdes då av. 

Under intervjun med lärare A var jag tvungen att vända på bandet, eftersom 

lärare A inte slutade prata blev det ett avbrott i den transkriberade texten. Under 

lärare C:s intervju blev det många långa pauser då bandspelaren stannade av tills 

någon började prata igen, detta bidrog till att något inledande ord kunde komma 

bort. I transkriberingen av dessa intervjuer anges om något var taget ur mitt 

minne. Tiden för intervjuerna varierade mellan 20-40 minuter. Den första 

intervjun tog ca. 60 minuter på grund av att det var min pilotintervju och jag inte 

hunnit testa frågorna innan. Intervjuerna sammanställdes sedan genom kategorier 

utifrån mina frågeställningar (se sidan 3), där jag med egna ord återgett lärarnas 

yttranden utifrån ett hermeneutiskt perspektiv.  
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Hermeneutiskt förhållningssätt 

I analysen av denna rapport har jag valt att ha ett hermeneutiskt synsätt, som är 

utformat för tolkning och förståelse av insamlad data. Enligt Bryman (2009) 

innebär ”hermeneutik” att den analyserande forskaren ska få fram meningen, 

intentionerna bakom insamlad data utifrån upphovsmannens perspektiv, som i 

mitt fall blir lärarna. Han menar att den historiska och sociala kontext som 

intervjun skapades i ska vara i fokus. Något som då blir viktigt är att 

textanalytikern, det vill säga jag, är väl förtrogen med denna kontext. ”Det utgör 

ett perspektiv på analysen av dokument som uttryckligen bygger på två centrala 

teser i en betoning av författarens synvinkel och en sensivitet inför kontexten” 

(Bryman, 2009, s.370). Detta innebär att jag med min bakgrund och mina 

erfarenheter har tolkat lärarnas utsagor utifrån deras sociala och historiska 

kontext.  

 

 

Avgränsning 

I första skeendet av arbetet hade jag tänkt ställa lärarnas föreställningar mot 

elevernas, precis som i NU-03. Hur lärarna ser på att bedöma elevernas 

färdigheter, kreativitet och estetik, mot hur eleverna ser på att bli bedömda på 

detsamma. På grund av tidsaspekten för studien fick jag begränsa min 

undersökning till endast lärare. Enligt Johansson & Svedner (2010) bör man inte 

använda sig av enbart kvalitativ intervju som metod, utan de ser att man gärna ska 

komplettera med t.ex. observationer för att stärka arbetets validitet. Men även här 

gjorde tidsbristen att det inte fanns någon möjlighet för mig att observera lärarna 

under ett betygssamtal eller när de bedömer arbeten.  
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Resultatredovisning – Intervjuer  
I detta avsnitt sammanställs resultaten från intervjuerna i kategorier utifrån 

undersökningens frågeställningar. Jag återger lärarnas yttranden med egna ord 

förenligt med mitt hermeneutiska förhållningssätt.  

 

 

Begreppen 

Samtliga lärare i undersökningen reagerar på samma sätt när de blir ombedda att 

beskriva de olika begreppen. Orden betyg och bedömning får övervägande 

negativ respons medan kreativitet och estetik får positiva utlåtanden.  

 

Betyg och Bedömning 

Suckar och kommentarer som uttrycker en ovilja att sätta betyg dominerar 

lärarnas reaktioner till begreppen. Trots den första negativa associationen 

framkommer även lite ljusare uttalanden. Lärare C säger att mäta elevers 

kunskaper är en del av vardagen och lärare F  framför hur viktigt det är att 

eleverna förstår hur hon arbetar och vad som gäller för henne. Lärare A hävdar att 

arbetssituationen skulle bli betydligt enklare utan betyg och lärare F är inne på 

samma spår och tillägger att det är tidskrävande. Lärare D ställer sig emot att 

betygen kryper ner i åldrarna och menar att ”alla elever är bra på något”. Lärare F  

tycker att det är hämmande för kreativiteten och hon skulle helst se att eleverna 

bara skulle behöva uppnå godkänt. Alla lärare nämnde även att de förstår vikten 

av betyg även om de ogillar det, eftersom eleverna ska vidare till nästa stadium.  

 

Kreativitet och estetik 

Samtliga lärare associerar ordet kreativitet med idéer, att skapa och våga göra 

något nytt, något originellt. Lärare A ser kreativitet mer som en personlighet och 

lärare D ser det som att man inte är bunden till mallar utan att ”var och en får 

göra efter sin fantasi”. Lärare E kopplar begreppet till betyg och menar att kluriga 

nytänkande lösningar inte ska få påverka slutbetyget.   

 

Estetikbegreppet kan lärare D inte formulera några associationer till och lärare E 

utvecklar heller inte begreppet mer än att det premieras. De övriga kopplar estetik 

till ett seende. Lärare C associerar estetik med ordet ”vackert” och de övriga 

specificerar med orden ”färg och form” (som återfinns i Lpo94). Lärare F fyller 

på genom att dra en parallell till formgivning. Hon menar att estetik handlar om 

vad man vill få fram, att kreativitet är görandet och estetiken känslan bakom.  
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Hur textillärare ser på betyg och bedömning i det egna ämnet 

Nedan redovisas textillärarnas syn på de nuvarande betygskriterierna och 

uppnåendemålen och hur de påverkas av dem. Samtliga lärare är överrens om att 

det nuvarande betygsystemet inte har tillräckligt många steg och att G är alldeles 

för brett för att det ska kunna ses som en rättvis bedömning av elevernas 

kunskaper. Lärare A och F uttrycker att de dessutom tycker att kriterierna är 

flummiga och alldeles för allmänt hållna. Båda gymnasielärarna jobbar efter 

lokala kursplaner, där de har förtydligat målen och kriterierna i förhållande till 

innehållet i den lokala kursplanen.  

 

Lärare D uttalar sig om att det tog lång tid innan lärarna i kommunen samlades 

och började jobba ingående med betygskriterierna och målen för att reda ut alla 

begrepp. Lärare D tycker att kriterierna och målen känns helt okej och att hon 

upplever dem bättre nu än när de kom. Däremot tycker hon att det tog för många 

år innan man kunde känna att de behärskades ingående. Lärare A tycker att det 

ges för stort utrymme för den personliga smaken och egna tolkningar.  

 

För att ta reda på om det var endast en individs bedömning som var rådande vid 

betygssättningen fick lärarna besvara om de var ensam på sin skola inom ämnet. 

Ingen av de intervjuade lärarna var ensam utan hade minst en kollega att prata och 

diskutera med. Ibland var det en textillärare och ibland en trä- och 

metallslöjdlärare. I kommun 1 och 2 uppgav de även att alla slöjdlärare träffades 

gemensamt i kommunen, för att diskutera just betyg och bedömning.  

 

Alla utom lärare C var noga med att poängtera att de satte betygen själv, men 

vände sig till kollegorna när de var osäkra t.ex. om en elev låg och vägde mellan 

två betygssteg. Lärare C uppgav att hon alltid sätter betyg gemensamt med trä- 

och metallslöjdläraren, vilket beror på att eleverna har båda slöjdarterna under 

hela sin skoltid. Bland övriga grundskolelärare uppgav lärare A att hon inte hade 

något samarbete alls med träslöjdläraren, då eleverna redan från årskurs sex valde 

antingen den ena eller andra inriktningen. Lärare B uppger att de sätter betygen 

enskilt eftersom eleverna får välja mellan slöjdarterna från och med den termin de 

får betyg. Lärare A och B samtalar endast med träslöjdläraren när eleverna har 

haft båda slöjdarterna. Lärare D säger att hon sätter terminsbetygen ensam men 

att hon samtalar med trä- och metallslöjdläraren vid slutbetyget i nian. 

 

När de ser övergripande på sina bedömningar i ämnet nämner alla lärarna 

”processen” som på grundskolan benämns ”slöjdprocess”, men den har olika vikt 

hos varje lärare. Lärare C menar att det är den centrala delen och att den 
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producerade produkten är sekundär. Lärare B tycker inte att man bara kan titta på 

processen. Hon vill se ett samband mellan alla delar i ämnet; 

hantverksskicklighet, självständighet, initiativförmåga, noggrannhet, och 

uthållighet. Lärare D ser på slöjdundervisningen ur perspektivet att det är prov 

varje lektion: ”gör du ingenting blir det ju inget.”  

 

När de skulle försöka specificera vad det är de bedömer hade alla lite svårt att 

vara precisa. Lärare A berättade mer allmänt om vad de arbetade med, vilka 

arbetsområden och projekt eleverna jobbar med och hur de är kopplade till målen. 

Gymnasielärarna menar båda att det är det praktiska arbetet som lämnas in 

tillsammans med reflektion och utvärdering av det egna arbetet som bedöms. 

Lärare B och C lyfter fram den individanpassade undervisningen och att de har 

tur som enkelt kan ta hänsyn till varje elevs egen utveckling. Lärare B fokuserar 

på lektionsaktivitet och menar att man inte bara kan komma och skriva ett prov 

som man gör i t.ex. matematik.  

 

Förmågor som räknas in i bedömningen av någon eller flera av lärarna är; 

hantverksskicklighet, självständighet, initiativförmåga, noggrannhet, ta eget 

ansvar, uthållighet, planering, genomförande, val av svårighetsgrad på arbete och 

självutvärdering genom reflektion.  

 

 

Hur textillärare känner inför att bedöma elevers  

kreativitet och estetik 

När textillärarna skulle tala om hur de känner inför att bedöma elevers kreativitet 

och estetik varierade åsikterna ganska mycket. Lärare A, B, C och E tycker inte 

att det är så svårt att betygssätta dessa kvaliteter, de uttrycker snarare att det är 

lätt.  

 

Medan lärare D och F tycker att det är den svåraste aspekten av betygssättningen 

i ämnet och att de ogillar att betygssätta detta. Lärare D tycker inte det är konkret 

och att det är väldigt personligt. Lärare F motiverar svårigheten med att hon 

fokuserar mer på tekniken än det estetiska på grund av att eleverna just ska 

betygssättas. Lärare A eftersträvar att bortse ifrån sin egen smak, utan några större 

problem. Så länge eleverna gör ett medvetet val och kan motivera varför de gör på 

ett eller annat sätt, väger hon inte in egna åsikter om estetiken, exempelvis färg 

och form.  
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Lärarna fick också svara på om de känner någon stress inför att sätta betyg och 

om de upplever att eleverna känner stress inför att bli betygsatta. Övervägande 

delen av lärarna känner stress inför att sätta betyg och upplever att eleverna också 

känner stress. Lärare B och C känner dock ingen stress alls inför betygsättning 

och lärare C menar att det beror på att hon känner en trygghet i att hon sätter 

gemensamt betyg med trä- och metallslöjdläraren. Lärare A känner sig stressad på 

grund av att hon vet att hon kommer göra någon elev besviken över det betyg hon 

sätter. Samtidigt som hon känner att hon har belägg för varför hon satt det 

betyget, genom noggrann dokumentation av elevernas arbete.  

 

Lärare D upplever stress när elever ligger och väger mellan två steg. Hon vill att 

eleverna ska tycka att det är rättvist och att hon ska hinna prata ordentligt med 

dem för att kunna förklara och diskutera igenom elevernas prestation ordentligt. 

Eftersom den tiden inte finns blir det ett stressmoment för henne. Lärare E och F 

blir stressade av alla uppgifter som lämnas in i slutet av varje kurs som de sedan 

ska hinna rätta. När lärare F började jobba kunde hon också känna sig mer osäker 

kring själva betygen, men upplevde att det försvann i och med mer 

arbetslivserfarenhet.  

 

Grundskolelärarna upplever att deras elevers betygstress kommer i årskurs nio 

inför slutbetyget. Gymnasielärarna tycker att eleverna i stort sett konstant är 

stressade medan grundskolelärarna tycker att graden av stress varierar. 

Anledningarna upplevs vara att hinna klart i tid och pressen att de ska uppnå 

önskat betyg. 

 

 

Tankar och synpunkter kring betygssystemen 

Alla informanter tycker att det nuvarande betygssystemet i Lpo94 och Lpf94 har 

för stor spännvidd och är för allmänt hållet. Samtliga anser att G-nivån rymmer 

för mycket och att det skiljer för mycket mellan eleverna som befinner sig i varsin 

ände av skalan. De upplever att de ofta måste förklara varför två elever med så 

vitt skilda kunskaper och färdigheter kan ha samma betyg. Speciellt när det rör 

just G-nivån, att en elev knappt lyckats uppnå målen och att en annan är nära på 

att uppnå ett VG.  

 

Lärare C och F använder sig av plus och minus för att skapa ytterligare nivåer 

inom betygsstegen. Lärare F har intentionen att det sporrar eleverna, genom att 

det visar på möjligheter att nå det där högre steget. Lärare C är av åsikten att 

eleverna i årskurs sju är omotiverade att arbeta för att de inte får betyg medan 



16 

lärare D tycker att det är bra att det nuvarande betygssystemet inte går så långt 

ner i åldrarna.  

 

Alla lärare i undersökningen är positivt inställda inför skiftet till det nya 

betygssystemet eftersom det blir fler kunskapsnivåer och lärare A tror att det kan 

bli mer rättvist. Lärarna lyfter även fram några mindre positiva sidor. Lärare F 

tror att man trots fler steg ändå kommer sätta plus och minus. Lärare B tror att det 

kommer bli ”tjorvigt att komma in i det nya tänket” eftersom båda 

betygssystemen kommer att vara igång samtidigt. Hon känner sig också osäker 

inför det nya systemet eftersom hon inte provat på det än.  

 

 

Hur textillärare arbetar med betyg i undervisningen 

Alla informanter uppger att de lägger upp undervisningen utifrån kursmålen, 

genom att planera arbetsområden som täcker in samtliga uppnående mål.  

 

Vid varje termins- eller kursstart inleder samtliga lärare med en genomgång av 

målen och betygskriterierna. I övrigt upplever de att det inte finns mycket tid till 

betygssamtal under lektionstid. De uppger att det oftast görs i samband med 

utvecklingssamtal eller i slutet på en kurs och vid återlämnande av arbeten. 

Lärare B menar på att hon måste påminna eleverna om kriterierna under resans 

gång. På gymnasiet är lärarna noga med att tala om för eleverna innan val av 

arbete vilken betygsnivå arbetet kan uppnå. Lärare C poängterar att hon är väldigt 

noga med att tala om för eleverna att de inte kommer få betyg på varje enskild 

grej de gör, utan att det sammanställs i slutet av terminen. I hennes klassrum 

hänger det specifika begrepp från kursplanen som har blivit förstorade och det 

finns även ett original av Skolverkets betygskriterier att titta på under varje 

lektion om så önskas. Lärare F har inte alltid tid att prata enskilt med varje elev 

om varje delmoment, även om hon skulle önska att det var möjligt. Istället skriver 

hon små lappar med omdömen, som eleverna sedan kan ställa frågor kring.  

 

Samtliga lärare upplever att det är svårt att förmedla kriterierna till eleverna. 

Formuleringarna anses vara för krångliga (grundskolan) eller allmänt hållna 

(gymnasiet) och är utan kontext. Lärare A anser att man måste plocka ner dem på 

en mer ”jordnära nivå”. Hon säger också att föräldrar har svårt att förstå vad 

kriterierna betyder. Både lärare A och B tycker att de måste konkretiseras och 

tydliggöras praktiskt. Lärare D läser upp betygskriterierna för att eleverna själva 

sedan får resonera sig fram till vad de konstiga orden betyder. Lärare E arbetar 

med matriser där alla uppgifter i ett arbetsområde är sorterade efter betygsnivåer 
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för att det ska bli tydligt för eleverna i deras planering hur mycket som måste 

göras för ett visst betyg.  

 

Alla lärarna upplever att eleverna förstår hur och vad det är som bedöms i och 

med att de inte får några klagomål på betygen. Lärare D och F tycker dock att det 

är jättesvårt att veta hur eleverna har uppfattat allt. Lärare C upplever att eleverna 

blir bättre med tiden och lärare E är inne i samma tankegångar. Hon tycker att 

eleverna i årskurs ett inte är vana vid att diskutera på det sätt de använder sig av 

på skolan, men hon tycker att de lär sig fort eftersom de diskuterar betyg hela 

tiden. 

 

 

Sammanfattande resultat 

Begreppspoolen som finn i läroplanen för slöjd (Lpo94) anses vara tvetydig och 

öppen för egna tolkningar. Suckar och negativa kommentarer från informanterna 

framkommer kring ”betyg” och ”bedömning”, medan ”kreativitet” och ”estetik” 

bemöts av positiva utlåtanden. Dagens betygssystem anses ha för få nivåer och G-

nivån en alldeles för bred spännvidd för att kunna ge en rättvis kunskapsbild. Alla 

textillärarna är positivt inställda till det nya betygssystemet som introduceras i och 

med fler kunskapsnivåer. Vid betygssättning anger informanterna att det är skönt 

att ha någon att samtala med, speciellt vid oklara fall då elever ligger och väger 

mellan två nivåer. På grundskolan är samarbetet med trä- och metallslöjdläraren 

ovanligt. Endast en av informanterna hade löpande samarbete med trä- och 

metallslöjden. I sina bedömningar har processen, ”slöjdprocessen” olika värde för 

samtliga informanter. Vad det är som bedöms hade lärarna svårt att specificera, 

men de vill få med så många delar som möjligt från hela processen. Stressmoment 

som framkommer vid betygssättning är mängder av arbeten som lämnas in och 

skall rättas, elever som ligger och väger mellan två betyg och vetskapen att göra 

vissa elever besvikna. Även elever upplevs känna stress inför betygssättningen 

genom att hinna klart i tid och uppnå önskade betyg. Att förmedla kriterierna är 

svårt och de flesta informanterna har formulerat om dessa eller spenderar mycket 

tid åt att förklara dem på ett enklare sätt. Att prata enskilt med varje elev om deras 

utveckling och betyg finns ingen egentlig tid för i undervisningen. Slutligen 

upplever textillärarna att eleverna förstår hur bedömningen går till och de får inga 

klagomål. Två av informanterna tycker ändå att det är svårt att veta hur eleverna 

verkligen uppfattar allt. 



18 

Analys och diskussion 

I detta avsnitt har jag bearbetat och analyserat undersökningens resultat, utifrån 

den presenterade litteraturen som utgör min teoretiska bas, med ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. 

 

 

Begreppspoolen  

Jag slås av hur negativa alla lärares reaktion var till begreppen betyg och 

bedömning. Det bekräftar mina första farhågor inför arbetet. Att lärarna är 

införstådda med vitsen av betyg framkommer tydligt och det går i linje med det 

Korp (2003) talar om, att vi behöver betyg för att särskilja oss själva, eller 

eleverna ur mängden. Samtidigt ser jag det som något positivt att alla lärare har en 

någorlunda likvärdig syn på begreppen.  

 

Begreppen estetik och kreativitet befäste mina inledande farhågor ännu mer. 

Framför allt det faktum att två av lärarna faktiskt inte hade några ord för att 

beskriva begreppet estetik över huvudtaget. Det förekommer väldigt individuella 

tolkningar och åsikter kring hur stor vikt de lägger på de två begreppen i samband 

med bedömning och betygssättning. Orden färg och form används för att beskriva 

begreppet estetik och dessa ord återfinns också i kursplanen för slöjd i Lpo94 

(Skolverket, 2000).  

 

Den grundliggande åsikten var de överrens om: att kreativitet var ett tanke- och 

arbetssätt och estetik ett seende, samt att kreativitet var synonymt med skapande 

och originalitet. Men vad som är originellt och nyskapande beror på vems 

perspektiv man har. Något som är nydanande för en elev kan en lärare ha sett för 

fem år sedan likväl som femte gången i rad. Problematiken ligger alltså inte i 

begreppet kreativitet, utan tolkningen av vad det innebär, exempelvis att vara 

originell eller att man ska ”ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt” (Skolverket, 

2011).  

 

 

Det breda G:t 

Att 1994 års kursmål och betygssystem (Skolverket, 2000) är kritiserade råder det 

inget tvivel om. Alla de intervjuade lärarna tycker att betygskriterierna och målen 

som finns idag är oklara, tvetydiga och flummiga. Detta stöds av vad Borg (2001) 

fann i sin utredning, att lärare tycker att styrdokumenten innehåller för många 

obegripliga ord. Trots att alla sex lärare uppger att det har gått bra att arbeta med 
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dessa mål och kriterier är de väldigt positivt inställda, nästan förväntansfulla inför 

skiftet. De hoppas på att en flerstegsnivå kommer underlätta deras arbetssituation 

i och med att de inte längre behöver våndas över den stora mängd elever som 

befinner sig på G-nivån. Enligt det lärarna lyft fram kommer det bli ännu enklare 

att försvara ett betyg när mellanstegen kommer. Det nya systemet stöds också av 

Korps (2003) teorier om betygens sociala påverkan. Nu kommer man kunna 

urskilja eleverna ännu tydligare inför fortsatta studier. Lärare C lyfte fram en oro 

kring att det nu kommer krävas mer av eleverna. Skolverket menar enligt 

Hedströms artikel (2010) att det är intentionerna med det nya systemet. Det 

nuvarande systemet separerar de olika kunskaperna och färdigheterna mellan de 

olika stegen, medan de kommande betygskriterierna kommer kräva samma slags 

kunskaper men av varierande grad i de olika stegen. Detta tycker jag återspeglas i 

lärarnas åsikter om ett mer rättvist betygssystem. 

 

 

Ensam är inte stark 

I och med tvetydigheten i begreppen och den stora spännvidden på betyget G 

uppger alla lärare att det är väldigt skönt att ha någon att samtala med kring 

betygssättning. Lärare D tog upp det faktum att det tog lång tid innan kommunens 

slöjdlärare samlades och arbetade aktivt med att skapa en gemensam grund och 

begreppspool. Hon tyckte därför att det hade tagit alldeles för lång tid innan hon 

hade känt sig förtrogen med kriterierna. Det är i den sitsen jag själv känner att jag 

befinner mig i idag. Många av lärarna har pratat om detta, att förtrogenheten och 

säkerheten kommer med åren och erfarenheten. De har också lyft det faktum att 

det hjälper att ha någon kollega att prata med och diskutera med kring betyg, 

speciellt i oklara fall. Genom att det finns en möjlighet att diskutera olika 

tolkningar kan det inge en känsla av säkerhet, och att det kanske framkallar en 

klarhet i eventuella frågetecken. Lärare B, C och D uppgav att de under en 

gemensam träff med alla femton slöjdlärare inom kommun 2 hade gått igenom en 

rad olika elevprodukter som de skulle betygssätta. Alla tre uppgav att det hade 

resulterat i väldigt lika bedömningar. Dock problematiserades att de endast tog 

hänsyn till den färdiga produkten och att slöjdprocessen därmed inte värderades. I 

NU-03 tar de upp det faktum att hur man tolkar slöjdkunskaper bygger mer på 

egen erfarenhet än forskningsresultat om slöjd och lärande. Därmed styrks 

meningen med att samarbeta lärare emellan för att få ta del av andras erfarenheter. 

Det bidrar till en mer jämlik undervisning, både inom varje skola, men också 

inom en kommun.  

 

 



20 

Personlighet eller färdighet? 

Marner & Örtegren (2003) menar på att svårigheten att bedöma ett estetiskt ämne 

beror på att det inte är verket som är i fokus vid bedömningen, utan personen som 

gjort verket. Vilket jag tolkar som den enskilde individens personliga 

utgångspunkt . Det begrepp som brukar användas inom skolan för att beskriva 

detta är ”processen” som i grundskolan är mer känd som ”slöjdprocessen”. De 

intervjuade lärarna uppger olika åsikter kring vikten denna process har i deras 

bedömning. Lärare C är inne på Marner & Örtegrens (2003) spår att processen är 

den centrala delen och att den producerade produkten är sekundär. Medan Lärare 

D och F fokuserar mer på hantverkstekniken. Jag ser det som att man ställer en 

person mot en produkt eller ett utförande mot en prestation. Ingenting i min 

undersökning visade på att det ena eller det andra är korrekt eller bättre på något 

sätt. Återigen är det upp till läraren att tolka vad som är viktigast.  

Känslorna som kommer upp kring bedömning av elevernas kreativitet och estetik 

separeras i två riktningar bland lärarna: lätt eller svårt. Lärare D ogillar det på 

grund av att det är så personligt och Lärare F uppger att hon på grund av betygen 

förskjuter sitt bedömningsfokus till de tekniska momenten istället för estetiken. 

Lärare A anser att så länge eleverna gör ett motiverat val har hon inga problem 

med att bortse från egna åsikter och hålla sig objektiv. De övriga anger ingen 

anledning till vad det är som gör det enkelt för dem, men under intervjuerna har 

de nämnt att dokumentation är viktigt, då det ligger till grund för 

betygssättningen.  

 

Förmågor 

Bland de förmågor och färdigheter lärarna räknar upp som bedömningsunderlag 

återfinns samtliga i kursplanen för slöjd i Lpo94(Skolverket, 2000). De 

understrukna orden är de som återges av lärarna, taget direkt ur minnet:  

Kunskaper från alla delar av processen, från idé och genomförande 

till presentation och värdering av produkten, skall vägas in i 

bedömningen. Förmåga att dra lärdom av erfarenheter och tillämpa 

kunskaper i nya situationer och sammanhang utgör en viktig 

bedömningsgrund. Elevens förmåga att ta sig an nya utmaningar 

eller mer avancerade arbeten, liksom självständighet och eget 

ansvarstagande i arbetsprocessen skall vägas in i bedömningen. 

Även elevs uthållighet med att slutföra arbetet skall ingå i 

bedömningen. (Bedömningens inriktning).  

De övriga orden lärarna nämner återfinns i kursplanens mål, där det anges att 

eleven skall ”kunna ta initiativ”, och ”utvecklar förmågan att självständigt planera 
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arbeten”. De enda orden som inte finns exakt återgivna anser jag att man kan hitta 

i följande stycke och de är ”noggrannhet” och ”hantverksskicklighet”.  

Kunna arbeta efter olika instruktioner, välja lämpliga 

arbetsmetoder samt hantera redskap och verktyg på ett funktionellt 

sätt vid genomförandet av arbetet (Mål som eleverna skall ha 

uppnått i slutet av det nionde skolåret). 

Att lärarna utan några papper ordagrant kan återge vilka egenskaper och 

färdigheter de eftersöker till sina bedömningar och betygssättning talar om för 

mig att kursplanerna och målen är väl förankrade i deras vardag. De känner en 

förtrogenhet för dessa begrepp och kan identifiera dem hos eleverna. Detta är ett 

bevis på att alla dessa obegripliga ord och icke definierade begrepp i kursplanen 

ändå har förankrats hos de intervjuade lärarna.  

 

 

Betygens närvaro i undervisningen 

I min inledning talar jag om att NU-03 visar på att lärare och elever sällan 

samtalar om hur det går för eleven i ämnet. I resultatet framkommer det att lärarna 

anser att det ges för lite tid till betygssamtal. Trots det visar mina resultat att det 

samtalas en hel del om betyg och kriterier i undervisningen.  

 

Alla lärare inleder varje termin eller kurs med att gå igenom mål och kriterier och 

på alla skolor finns dokument lättillgängliga för eleverna. På två av grundskolorna 

finns kursmålen och kriterier uppe på väggarna i klassrummet och de jobbar 

samtliga med betygsmatriser som eleverna tar del av. Det samma gäller för 

gymnasiet. Lärare E arbetar också med en matris som hon och eleverna har varsin 

kopia av, där de båda kan följa elevens utveckling. När lärare F inte hinner prata 

med sina elever ger hon ändå ut skriftliga kommentarer.  

 

Myndigheten för skolutveckling (2007) menar att ”en förutsättning för formativ 

bedömning är att målen är kända för elever och lärare” (s.46), vilket samtliga 

lärare tydligt arbetar för. Även att förmedla dessa krångliga mål och kriterier till 

eleverna tycks gå bra. Samtliga lärare tror sig veta att eleverna förstår vad det är 

som krävs av dem. Bakom den förståelsen ligger ett gediget arbete av lärarna, 

genom omformulering och konkretisering.  

 

Gymnasielärarna angav att de arbetar efter lokala kursplaner och mål, vilket beror 

på att Skolverkets dokument är anpassade att gälla för samtliga hantverkslinjer, 

oavsett om man läser frisör, trä eller textil. För att eleverna alls ska kunna förstå 
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vad som krävs av dem har därför skolorna arbetat fram lokala kriterier specifikt 

för det tilltänkta ämnet, i det här fallet textil. De har alltså använt sig av 

Skolverkets begrepp men satt dem i kontext till elevernas arbeten. 

 

I NU-03 presenterar författarna resultat som visar på att eleverna inte upplever 

någon stress inför att bli betygsatt i slöjdämnet, medan Korp (2003) menar på att 

betyg skapar stress hos eleverna. När jag befunnit mig i skolverksamheten under 

mina studier har jag uppfattat betyg som ytterst stressframkallande hos både lärare 

och elever, vilket också visade sig i intervjuerna. Här framträdde en viss skillnad 

mellan grundskolan och gymnasiet. Visserligen angav samtliga att det blir mer 

jobb i slutet av terminen, vilket kunde kännas stressigt. Anledningarna till stress 

hos gymnasielärarna handlade just om att hinna i tid, medan grundskolelärarna 

kände mer stress över att eleverna skulle hinna avsluta alla arbeten i tid för att få 

sina betyg. Här kan också tilläggas att de två första grundskolelärarna jag 

kontaktade inte ville ställa upp på en intervju för att de kände sig stressade inför 

att hinna sätta vårens betyg. En bakomliggande orsak till den stressen berodde på 

att de båda hade varit VFU handledare till lärarstudenter.  

 

Lärarna delade uppfattning om att eleverna blir stressade över att hinna klart i tid 

och att de känner ovisshet om de kommer att uppnå det önskade betyget. Den 

enda skillnaden mellan stadierna enligt intervjusvaren var att eleverna på 

grundskolan blev stressade först i nian, medan gymnasieeleverna upplevs vara 

konstant stressade över sina betyg. När det gäller elevernas ovisshet, uppgav 

lärarna att även det beror på tiden. De flesta av lärarna uppgav att det inte finns 

någon tid över i deras undervisning att samtala ordentligt med varje elev. Lärare 

A uppgav till och med att hon blev stressad för att göra eleverna besvikna över 

vilket betyg hon ger dem.  

 

 

Slutsatser 

Hur bedömer man kunskap i textila ämnen? Denna undersökning har gett mig en 

inblick i hur lärare inom textila ämnen förhåller sig till och arbetar med 

bedömning och betygsättning. Jag har kommit fram till att de centrala begreppen, 

kreativitet och estetik som återfinns i kursmålen är flerdimensionella. Både 

litteratur och de intervjuade lärarna har en liknande syn på begreppen men med 

olika variationer. Hur stor vikt som läggs på begreppen vid betygssättning är 

väldigt individuellt.  
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Lärarna anser att de nuvarande kursmålen och kriterierna är alldeles för allmänt 

hållna och otydliga. Gymnasielärarna uttrycker sig speciellt negativt inställda, då 

de utgår från mål och kriterier som är lika för alla hantverkslinjer oavsett 

ämnesinriktning. Detta har deras skolor löst genom att skapa lokala kursmål och 

kriterier. Vilket kan skapa en differentiering mellan olika kommuners och läns 

krav på eleverna. Däremot visar intervjuerna på att lärarna är överrens om och 

tydligt kan återge vilka kunskaper och färdigheter som kursplanerna eftersöker.  

 

Att bedöma elevers färdigheter i ämnet delar upp lärarna mellan att det antingen 

är lätt eller svårt. Någon tydlig förklaring till deras tankar framkommer aldrig, 

förutom att det är en personlig åsikt. Stress är en påtaglig del i betygsarbetet för 

de flesta av lärarna, två uppgav dock att de inte alls blir stressade. Alla är överrens 

om att eleverna blir stressade över att hinna klart i tid och nå den önskade 

betygsnivån.  

 

Dagens betygssystem kritiseras för den stora mängd kunskap som räknas in i G-

nivån och samtliga lärare ställer sig positivt till flerstegsnivån som introduceras 

hösten 2011. Tid att samtala med eleverna kring deras betyg ansåg lärarna var 

bristfällig.  

 

Trots det visar intervjuerna på att det pratas en hel del om betyg i undervisningen 

och lärarna anser att eleverna uppfattar vad som krävs av dem. Intervjuerna 

styrker mycket av det litteraturen visar, men har även belyst praktiska delar som 

inte återfinns beskrivna teorin. Bland annat hur ramfaktorer som t.ex. tid, 

påverkar deras möjligheter att arbeta med betyg och framförallt samtala med 

eleverna ordentligt om deras utveckling och möjligheter.  

 

De intervjuade lärarnas tankar och förhållningssätt till bedömning och 

betygssättning skiljer sig inte så mycket som jag först hade förväntat mig. Trots 

olika förutsättningar i verksamheten med åldersgrupper, samarbete med kollegor 

och egen personlig bakgrund tänker samtliga lärare väldigt lika.  

 

Undersökningen har gett mig möjligheten att ta del av olika lärares erfarenheter 

och har hjälpt mig i mina egna förberedelser inför mitt kommande yrke som 

lärare. Jag har fått en större förståelse kring arbetet och begreppen som rör 

betygssättning, framförallt inom textila ämnen. Jag känner en större säkerhet att ta 

mig an bedömning och betygssättning oavsett vilka mål och kriterier som finns. 
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Undersökningens reliabilitet och validitet 

Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer som analyserats med hjälp av 

litteratur, där innehållet i intervjuerna är av största intresse. Allt material är inte 

insamlat på exakt samma sätt utan har varierat från lärare till lärare. Då jag frågat 

efter personliga tankar och åsikter kan lärarna ha påverkats på ett sådant sätt att de 

vill presentera sig själv och sina åsikter på ett önskvärt sätt. Att de fick läsa syftet 

och frågeställningar till undersökningen kan också ha påverkat dem att ge ett svar 

de tror jag sökte. Jag fick dock intrycket av att samtliga intervjuade lärare var 

sanningsenliga och att de inte försökte dölja något eftersom jag fick både positiva 

och negativa åsikter i känsliga ämnen. Att samtliga informanter är kvinnor var 

ingenting jag kunde påverka, eftersom det är väldigt svårt att hitta en manlig 

textillärare. 

 

Databearbetningen gjordes med ett hermeneutisk synsätt där min bakgrund och 

mina erfarenheter stod som grund för det analytiska perspektivet. Det innebär att 

jag använt mig av erfarenheter jag förskaffat under min egen skolgång och mina 

VFU perioder, samt litteraturen som presenterats i detta arbete. Trots dessa 

variabler anser jag att undersökningen uppnår reliabilitet och validitet inom det 

avgränsade området forskningen behandlar. 

 

 

Källkritik 

Inom just detta specifika området fanns det inte mycket tidigare forskning att vila 

sig på. Speciellt inte på gymnasialnivå, forskning har däremot gjorts inom slöjd 

och bedömning separat. Estetik och kultur i skolan är ett välundersökt område, 

även med bedömning inräknat. Bildämnet var betydligt bättre representerat inom 

forskningen och fanns representerat även på gymnasial nivå. Jag har varit tvungen 

att använda mig av dessa olika forskningsområden och sedan tillämpat det på min 

undersökning.  

 

Här ska också nämnas att jag saknar hänvisningar till några gymnasiala kursmål 

och kriterier. Detta beror på att det används väldigt många olika kursplaner inom 

det textila ämnet på gymnasiet och informanterna arbetar dessutom utifrån lokala 

styrdokument. Jag kunde endast ta del av dessa under själva intervjun och ansåg 

att de rättvist kunde jämföras med grundskolans grundläggande kriterier. 
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Vidare forskning 

Som jag skrev i mina inledande ord hade jag gärna tagit med elevernas tankar och 

åsikter i denna undersökning som en kontrast till lärarnas uppfattningar i likhet 

med NU-03. För att få en djupare förståelse i ämnet skulle det ha varit intressant 

att observera lärare under betygssamtal, samt sitta med och diskutera hur de 

tänker när de ska sätta de slutgiltiga betygen. I och med skolreformen 2011 vore 

det också intressant att göra om studien med samma lärare om fem år när de 

hunnit jobba med det nya betygssystemet. Se om deras förväntningar visat sig 

vara riktiga eller om det framkommit några överraskningar. 

 



26 

Källförteckning 
 

Tryckta källor  

 

Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus & Thavenius, Jan (2004). Skolan och den 

radikala estetiken. Lund: Studentlitteratur.  

 

Aulin-Gråhamn, Lena & Thavenius, Jan (2003). Kultur och estetik i skolan: 

slutredovisning av Kultur och skola-uppdraget 2000-2003. Malmö: 

Lärarutbildningen, Malmö Högskola.  

 

Borg, Kajsa (2001). Slöjdämnet: intryck – uttryck – avtryck. Linköping: 

Department of Behavioural Sciences, Linköpings Universitet.  

 

Bryman, Alan (2009). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Farrell, Ali & Patterson, Jim (red.) (1993). Understanding assessment – In design 

and technology. London: TERU, Goldsmiths’ College, University of London. 

 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. 

Uppsala: Kunskapsföretaget AB. 

 

Korp, Helena (2003). Kunskapsbedömning – hur, vad och varför. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling. 

 

Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars-Åke (2006). Undervisning i teori och praktik 

– en introduktion i didaktik. Umeå: Fundo Förlag. 

 

Marner, Anders & Örtegren, Hans (2003). En kulturskola för alla: estetiska 

ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. 

Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2007). Slöjd. En samtalsguide om kunskap 

arbetssätt och bedömning. Stockholm: Liber 

 

Homlong, Siri (2004). Det textila språket – en smakfråga. I Christina Nygren-

Landgärds & Kajsa Borg (red.) Slöjdforskning. Artiklar från 



27 

forskarutbildningskursen: Slöjd och bild i en vetenskapsfilosofisk och 

metodologisk kontext. Vasa: Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi.  

 

Skolverket (2000). Grundskolan: Kursplan för slöjd. Stockholm: Fritzes 

 

Skolverket (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03):Slöjd. 

Ämnesrapport till rapport 253, 2005. Stockholm: Fritzes AB 

 

Skolverket (2011). Grundskolan: Kursplan för slöjd. Stockholm Fritzes 

 

Wallenstein, Sven-Olov (2001). Bildstrider: Föreläsningar om estetisk teori. 

Göteborg: Alfabeta/Anamma. 

 

 

Elektroniska källor  

 

Hedström, Hasse. (2010, September 22) Kritik mot nya kursplanen.  

http://www.lararnasnyheter.se/slojdforum/2010/09/22/kritik-mot-nya-kursplanen  

 



 

Bilaga 1 - Intervju frågor  
 

1. Vad tänker du på när du hör orden betyg och bedömning? 

2. Vad tänker du på när du hör begreppen kreativitet och estetik? 

3. Hur länge har du jobbat med betygssättning? 

4. Hur upplever du betygskriterierna och målen som finns i dag? 

5. Lägger du upp undervisningen utifrån uppnåendemålen? 

- På vilket sätt? 

6. Är du ensam när du sätter betyg, eller har du någon att diskutera med? 

7. Hur bedömer man kunskap i slöjd/textila ämnen? 

8. Vad bedöms och betygsätts inom textilslöjden/textilkurser? 

- Vilka examinationer förekommer? 

- Vad är viktigast? Process, eget initiativ, produkt m.m. 

9. Hur mycket pratar ni om betyg och bedömning i undervisningen? 

10. Hur samtalar du med eleverna om betyg och bedömning? 

11. Upplever du att eleverna förstår hur och vad som bedöms? 

12. Hur lätta/svåra är betygskriterierna att förmedla till eleverna? 

13. Hur känner du inför att bedöma elevers kreativitet och estetik? 

- Hur håller man sig objektiv? 

14. Vad tycker du om det nuvarande betygssystemet?  

- Positivt 

- Negativt 

15. Hur känner du inför skiftet till det nya betygssystemet? 

16. Vad tycker du att man ska tänka på när man betygsätter slöjd/textila ämnen? 

17. Känner du någon stress inför betygsättning? 

18. Upplever du om eleverna känner någon stress inför betygssättning? 

 

 

Endast för lärare i grundskolan. 

19. Betyget är gemensamt för både textil- och träslöjd. Hur går ni tillväga vid 

betygsättningen då elever haft båda inriktningarna? 

 


