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Sammanfattning
I detta examensarbete har en undersökning om hur gymnasielärare resonerar kring begreppen 
bedömning, betygssättning och likvärdighet genomförts. Avsikten med undersökningen var att öka 
förståelsen för hur lärare ser på sin egen bedömning och betygssättning samt vilka underlag de 
använder sig av vid betygssättning. Slutligen var avsikten att undersöka hur lärarna tolkar begreppet 
likvärdighet och hur de arbetar för att uppnå likvärdighet i sin bedömning. De centrala frågorna för 
denna studie var vilken roll lärare uppfattar att bedömningen har inom det egna ämnet, vilka 
underlag lärare använder sig av vid betygssättning, hur lärare tolkar begreppet likvärdighet och 
vilka metoder lärare använder sig av för att uppnå likvärdighet vid bedömning. Studien bestod av 
kvalitativa intervjuer med fem gymnasielärare verksamma inom mediaområdet. Analysen av 
intervjuerna gjordes utifrån ett hermeneutiskt perspektiv där läroplanen, kursplanerna och 
informanternas utsagor låg till grund för förståelsen medan den tidigare forskningen som 
presenteras i studien låg till grund för analysen. Resultatet visade att informanternas uppfattningar 
om hur bedömningen och betygen påverkar eleverna varierar. Även synen på vad som ska bedömas 
skiftar inom informantgruppen. I studien framkom att informanterna definierar begreppet 
likvärdighet på olika sätt samt att de i stor utsträckning även använder olika metoder för att öka 
likvärdigheten. Förändringarna som läroplan för gymnasieskolan 2011 fört med sig uppfattas av 
informanterna som positiva samtidigt som det visade sig att det finns oklarheter kring huruvida den 
nya läroplanen ökar likvärdigheten i skolan.

Nyckelord: GY11, bedömning, betygssättning, formativ bedömning, summativ bedömning, 
likvärdighet, bedömning av skapande processer
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1. Inledning
I början av 1990-talet påbörjade jag min skolgång på en mindre skola i en liten mellansvensk stad, 
lyckligt ovetandes om de stora reformeringar som inleddes bara några år senare och som skulle 
komma att förändra hela den svenska skolan och dess syn på kunskap. I mitten av 90-talet 
genomfördes en stor förändring av den svenska skolan. Makten över skolan decentraliserades från 
staten ner till  kommunal nivå. Reformen som infördes år 1994 innebar att gymnasieskolorna 
övergav sitt relativa betygssystem, där det fanns angivet hur stor del av eleverna i landet som skulle 
få ett visst betyg, till förmån för ett kunskapsrelaterat betygs- och bedömningssystem1. 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, står det skrivet att ”En likvärdig utbildning inte 
innebär att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall 
fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå”2. 
Läroplanen beskriver vidare skolans verksamhet genom övergripande mål som rör värdegrund och 
kunskapsutveckling, men det saknas tydliga riktlinjer för undervisningens innehåll eller vilka 
metoder som ska användas. Detta innebar att lärarna efter reformen fick större frihet att tolka 
kunskapsmål och bedriva sin undervisning efter eget huvud, men även att ett större ansvar gällande 
betygssättning och bedömning av eleverna hamnade hos lärarna3. Oroliga röster började efter 
reformen höras bland lärarna. Många menade att de fått ett helt nytt uppdrag och pekade på 
svårigheten att värdera elevernas kunskaper rättvist4.   

I en rapport som Riksrevisionen gav ut 2004 konstateras att lärarnas farhågor om svårigheten 
gällande bedömning av elevernas kunskaper och bristande likvärdighet i elevernas betyg var 
berättigade. Riksrevisionen skriver bland annat att ”flera undersökningar pekar på betydande brister 
i betygens likvärdighet”5. Vidare skriver Riksrevisionen att enskilda lärare, i motsägelse till 
skolverkets rekommendationer om samverkan inom och mellan skolor och kommuner, lämnas med 
mycket ansvar när det gäller att tolka och konkretisera kursmål och betygskriterier. I rapporten 
konstateras även att Skolverkets allmänna råd för att underlätta lärarnas bedömning är bristfälliga 
då de inte i tillräcklig grad beskriver hur betygssystemet ska tillämpas6. 

Det har snart gått sju år sedan Riksrevisionen kom ut med sin rapport och det har hänt mycket i den 
svenska skolan sedan dess. Det målrelaterade systemet som styr bedömningen och betygssättningen 
i skolan har fortfarande starkt stöd, men det har genomförts en mängd nya reformer av den idag 
styrande borgerliga regeringen i ett försök att öka likvärdigheten. Bland annat infördes en ny 
sjugradig betygsskala under läsåret 2011/2012  på både grund- och gymnasieskolorna. Mycket 
möda har likaså lagts på att ta fram nya kursplaner där målen ska vara mer tydligt specificerade 
jämfört med de föregående kursplanerna.7 I sitt arbete har Skolverket även gett ut bedömningsstöd i 
en rad ämnen med motiveringen att ”bedömningsstöden […] bidrar till att stödja en likvärdig och 
rättvis bedömning och betygssättning”8. Exempelvis har skolverket i ämnen som biologi och fysik 
tagit fram kursprov och enskilda uppgifter, i matematik erbjuder skolverket en provbank där 
materialet ska ge lärarna stöd för analys och diskussion om elevers måluppfyllelse. Dock finns 

1 Hult, Agneta, Olofsson, Anders (red.) (2011) Utvärdering och bedömning i skolan. Stockholm: Natur & Kultur, s. 
70f

2 Skolverket (2009) Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. Stockholm: Fritzes kundservice, s. 38
3 Hult, Agneta, Olofsson, Anders (red.) (2011) Utvärdering och bedömning i skolan. Stockholm: Natur & Kultur, s. 

74
4 Skolverket (2002) Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning. Stockholm: Liber, s. 13f.
5 Riksrevisionen (2004) Betyg med lika värde? En granskning av statens insatser. Stockholm: Riksdagstryckeriet, s. 7
6 Ibid., s. 55f
7 Hult, Agneta, Olofsson, Anders (red.) (2011) Utvärdering och bedömning i skolan. Stockholm: Natur & Kultur, s. 

77
8 Skolverket (2012a) Om bedömningsstöd.
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ingen hjälp att hämta här för lärare som arbetar med något mediaämne, där bedömningsprocessen 
kan tyckas vara mer komplex än i många andra ämnen då det som ska bedömas ofta är en blandning 
av arbetsprocess, teknisk skicklighet och konstnärligt uttryck.9 

Som blivande lärare inom media och samhällskunskap har jag funderat allt mer över mitt 
kommande yrkes komplexitet. Framförallt har en rad frågor gällande betygssättning och bedömning 
väckts. Jag upplever att huvudfokus under min utbildning har legat på ämneskunskaper medan 
endast en begränsad del av utbildningen berört det som sker i klassrummet, det vill säga den 
didaktiska kompetensen och kunskaper som rör bedömningsprocesser. Ändå är dessa kunskaper 
något som jag som utexaminerad lärare förväntas behärska från första dagen ute i arbetslivet.10 Att 
betygsätta elever kan vara känsligt oavsett ämne. Men inom många av mediaämnena blir denna 
process än känsligare då elevernas kunskaper ofta är mer abstrakta än i andra ämnen och därför inte 
lika enkelt kan mätas på ett konkret sätt. På grund av detta är lärarens förmåga att tolka den aktuella 
kursplanen för att hitta lämpliga sätt att kontrollera elevens kunskaper, och bedöma om eleven 
uppnår de mål som finns angivna i kursplanen, mycket viktig.11 

Denna studie handlar i första hand om frågorna som väckts ovan samtidigt som det från min sida 
finns en vilja att i så stor utsträckning som möjligt förbereda mig inför mitt stundande yrkesliv, där 
betygssättning och bedömning är kärnaspekter av kunnandet. Hur går då medialärare tillväga när de 
bedömer kunskap, vad är det som bedöms och hur resonerar de kring denna centrala del av sitt 
yrkeskunnande?

9 Skolverket (2012b) Ämnesplan för Fotografisk bild.
10 Utbildningsdepartementet (1993) Högskoleförordningen 1993:100. 
11 Marner, Anders & Örtegren, Hans (2003) En kulturskola för alla: estetiska ämnen och läroprocesser i ett  

mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, s. 83ff.
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasielärare resonerar kring begreppen bedömning, 
betygssättning och likvärdighet. Vidare är syftet att öka förståelsen för hur lärare ser på sin egen 
bedömning och betygssättning samt vilka underlag de använder sig av vid betygssättningen. 
Slutligen är syftet att undersöka hur lärarna tolkar begreppet likvärdighet och hur de arbetar för att 
uppnå likvärdighet i sin bedömning.

Utifrån detta övergripande syfte har jag formulerat följande frågeställningar:

• Vilken roll uppfattar lärare att bedömningen har inom det egna ämnet?

• Vilka underlag använder lärare sig av vid betygssättning av elever?

• Hur tolkar lärare begreppet likvärdighet?

• Vilka metoder använder lärare sig av för att uppnå en likvärdig bedömning?
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3. Metod
Inledningsvis beskrivs denna studies vetenskapliga utgångspunkter i avsnittet nedan. Därefter följer 
en redogörelse för de avvägningar som gjorts gällande metod och tillvägagångssätt för insamling av 
data till studien. Slutligen beskrivs de källkritiska principer som jag i denna studie arbetat utifrån.

3.1. Vetenskapliga utgångspunkter
Ordet hermeneutik härstammar från det grekiska verbet hermeneuein, vilket på svenska kan 
översättas till att tolka eller tolkning.12  Hermeneutiken syftar till att förklara eller förstå fenomen 
som är meningsfulla, det vill säga fenomen som har en betydelse eller uttrycker en mening. Dessa 
fenomen kan vara både mänskliga aktiviteter eller resultatet av dessa aktiviteter, och kännetecknas 
av att de måste tolkas för att kunna förstås. Tolkning av meningsfulla fenomen är en förutsättning 
för att kunna interagera med andra människor och är något människan som social aktör 
kontinuerligt gör. Ofta kan dock ett fenomens mening vara otydlig för oss, något som kan kräva en 
större ansträngning eller ett vetenskapligt angreppssätt för att betydelsen ska bli tydlig.13 

En utgångspunkt för hermeneutiken är att tolkningen aldrig är förutsättningslös, då den som tolkar 
alltid har en förförståelse för det den tolkar och denna tolkning alltid utförs på en bestämd tid och 
plats.14 I sin bok Samhällsvetenskapernas förutsättningar skriver författarna Gilje och Grimen att 
ytterligare en aspekt som hermeneutiker måste förhålla sig till är att människor har olika 
uppfattningar om sig själva, sina handlingar och sin omvärld. Detta innebär att den som försöker 
tolka fenomen ofta måste försöka förstå något som redan är tolkat av de sociala aktörerna själva. 
Inom hermeneutiken finns det två traditioner gällande förhållningssätt till de sociala aktörernas 
beskrivningar av sig själva. Den ena traditionen menar att forskare i sin tolkning ska bortse från de 
beskrivningar som aktörerna gör av sig själva och sina aktiviteter, då dessa beskrivningar ofta 
bygger på missuppfattningar. Den andra traditionen menar i motsats till föregående att aktörernas 
egna beskrivningar är av största betydelse då dessa ger aktörernas handlingar mening.15 

Dubbel hermeneutik presenteras av den brittiske sociologen Anthony Giddens som ett alternativ till 
de två ovanstående traditionerna. Utgångspunkten för detta perspektiv är att det inte går att bortse 
från de sociala aktörernas beskrivningar av sig själva och sin omvärld, samtidigt som det inte heller 
är sannolikt att forskare genom att enbart återge dessa beskrivningar kan säga något om ett visst 
fenomen. Enligt Giddens kan forskare genom den dubbla hermeneutiken förhålla sig till en, av de 
sociala aktörerna, redan tolkad verklighet och samtidigt rekonstruera de fenomen som studeras med 
hjälp av teoretiska begrepp.16

Samspelet mellan ett fenomens olika delar och helhet är centralt för hermeneutiken. Detta samspel 
kallas för hermeneutisk cirkel och syftar till att meningen hos ett fenomen som helhet byggs upp av 
de olika detaljernas innebörd. För att förstå helheten måste detaljerna förstås och detaljerna kan inte 
förstås utan förståelse för helheten av fenomenet.17 I sin bok Tolkning, förståelse, vetande skriver 
Per-Johan Ödman att cirkeln som symbol för tolkningsprocessen egentligen är missvisande då 
cirkeln är statisk. Ödman menar istället att tolknings- och förståelseprocessen snarare kan beskrivas 

12 Molander, Joakim (2003) Vetenskapsteoretiska grunder: Historia och begrepp. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 
166f.

13 Gilje, Nils & Grimen, Harald (2007) Samhällsvetenskaperna förutsättningar. 3. uppl. Göteborg: Daidalos, s. 171.
14 Ödman, Per-Johan (2007) Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. 2., [omarb.] uppl. 

Stockholm: Norstedts akademiska förlag, s. 26.
15 Gilje, Nils & Grimen, Harald (2007) Samhällsvetenskaperna förutsättningar. 3. uppl. Göteborg: Daidalos, s. 175f.
16 Ibid., s. 177f.
17 Ödman, Per-Johan (2007) Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. 2., [omarb.] uppl. 

Stockholm: Norstedts akademiska förlag, s. 99f.
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som en spiral då förståelsehorisonten, det vill säga gränsen för en persons vetande eller kunskap, 
genom den egna tolkningsverksamheten förändras och expanderar. Förståelsen av ett fenomen blir 
genom tolkningen mer total och precis.18 

Då denna studie syftar till att öka förståelsen för hur medialärare uppfattar sitt arbete med 
bedömning och betygssättning är den dubbla hermeneutiken gynnsam som vetenskaplig 
utgångspunkt. Läroplanen, kursplanerna och informanternas utsagor är några av de detaljer som 
ligger till grund för att få förståelse för helheten, medan den tidigare forskningen som presenteras i 
denna studie ligger till grund för analysen av informanternas utsagor. 

3.2. Metodval
Då syftet med denna studie är att undersöka och få ökad förståelse för medialärares arbete med 
bedömning, betygssättning och likvärdighet har jag valt att använda mig av den kvalitativa metoden 
intervju. I sin bok Kvalitativa intervjuer skriver Jan Trost att kvalitativa intervjuer används för att 
undersöka vilka föreställningar en individ har om ett visst fenomen. Trost menar att man med hjälp 
av metoden kan öka förståelsen för hur individen tänker, handlar och känner kring ett visst 
fenomen.19 

Med begreppet standardisering avser Trost graden av variation, det vill säga i vilken grad 
situationen och frågorna är lika för alla intervjuade. I en kvalitativ intervju skulle en hög grad av 
standardisering, enligt Trost, exempelvis innebära att frågorna vid alla intervjutillfällen lästes upp 
med samma tonfall och i samma ordning. Begreppet strukturering syftar enligt Trost till detaljer i 
frågorna och deras svarsalternativ. Trost menar att intervjun har en hög grad av strukturering om 
den som intervjuar vet vad den ska fråga om och allt i intervjun handlar om just detta ämne. I 
undersökningen användes en intervjumall som närmast kan beskrivas som strukturerad med låg 
grad av standardisering.20 Detta dels för att i största möjliga mån kunna ställa öppna frågor och 
undvika att svarsalternativen på något sätt begränsades samt dels för att kunna ställa följdfrågor till 
den intervjuade. En låg grad av standardisering är något som Trost anser vara en positiv egenskap i 
kvalitativa intervjuer.21 

3.3. Intervju som metod
Användandet av den kvalitativa metoden intervju för att inhämta data är förknippat med både för- 
och nackdelar. Den kvalitativa metoden fokuserar på att utifrån den enskilda individens perspektiv 
försöka förstå världen, vilket är relevant för denna studies forskningsområde då det behandlar 
lärares uppfattningar om betyg och bedömning.22 Det kvalitativa angreppssättet inriktar sig på att 
karaktärisera egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen. Detta innebär att man försöker 
komma in under huden på informanten och inriktar sig på hans eller hennes upplevelser av ett 
fenomen, för att få en djupare förståelse av hur denne tänker eller känner.23 

Pål Repstad skriver i sin bok Närhet och distans att intervjumetoden ofta får kritik för att den är allt 
för idealistisk och individualiserad, det vill säga att den i för hög utsträckning fokuserar på enskilda 
personers åsikter och upplevelser samtidigt som sociala och materiella strukturer i hög grad 
negligeras. Repstad tillägger dock att detta inte är en invändning mot intervju som metod utan 

18 Ödman, Per-Johan (2007) Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. 2., [omarb.] uppl. 
Stockholm: Norstedts akademiska förlag, s. 103f.

19 Trost, Jan (2010) Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 53.
20 Se bilaga 1.
21 Trost, Jan (2010) Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 39f.
22 Ibid., s. 25ff.
23 Repstad, Pål (2007) Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4., [rev.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur, s. 13ff.
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snarare något att ha i åtanke vid tolkning och analys av det insamlade materialet. Ett annat problem 
kan vara att det lätt kan uppstå en konstlad och onaturlig situation i samband med intervjun. Detta 
problem är ofta kopplat till intervjuarens skicklighet och erfarenhet av att göra intervjuer24. Trots 
dessa problem med metoden anser jag att den kvalitativa intervjun är det bästa sättet att få svar på 
de frågor som denna studie behandlar.  

3.4. Genomförande
Som grund till genomförandet av datainsamlingen, det vill säga intervjuerna, har de sju stadierna av 
intervjuundersökningen som presenteras av Kvale i boken Den kvalitativa forskningsintervjun 
använts. Dessa stadier är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 
rapportering, och kommer nedan att beskrivas kortfattat.25  

Den första fasen, tematisering, innebär att undersökningens syfte och frågeställningar formuleras 
samt att en teoretisk förståelse för fenomenet som ska studeras etableras innan det fortsatta arbetet 
tar vid. Kvale skriver att vad och varför i undersökningen måste klarläggas innan frågan om hur 
ställs.26 Detta innebär att jag som intervjuar måste vara bekant med intervjutemat för att kunna ställa 
relevanta frågor. Litteraturen i arbetet har legat till grund för de nyckelbegrepp som används i 
studien och för den  teoretiska förförståelse som utvecklats innan intervjuerna genomfördes. 

Planeringsfasen innebär enligt Kvale att fastställa studiens hur, det vill säga att bestämma hur 
intervjun ska gå till och hur många personer som behöver intervjuas för att svara mot studiens 
syfte.27 Då syftet var att öka min förståelse för informanternas perspektiv på bedömning och 
likvärdighet var frågorna som ställdes under intervjun relativt öppna och av utredande karaktär. I 
denna studie valde jag att utforma en intervjumall utifrån studiens frågeställningar, dock 
omarbetades dessa för att passa en mer öppen intervju och för att bättre svara mot studiens syfte. 
Under denna fas genomfördes även två provintervjuer. Provintervjuerna visade att den planerade 
tidsåtgången var rimlig samt att frågorna var relevanta för studiens syfte. 

I den tredje fasen, intervjun, menar Kvale att kunskap skapas då intervjuarens och informantens 
synpunkter möts.28 Det finns ett gammalt ordspråk som lyder ”tala med bönder på bönders vis och 
med de lärde på latin”. Ordspråket antyder att språket ska anpassas efter den man talar med och 
hans eller hennes förutsättningar att förstå det man talar om. För mig innebar detta att jag i mina 
intervjuer inte kunde förutsätta att informanterna hade kännedom om begrepp som formativ och 
summativ bedömning, validitet och reliabilitet eller andra komplicerade begrepp som används i 
denna studie. Med anledning av detta försökte jag i största möjliga mån använda mig av ett mer 
vardagligt språk för att skapa förtroende och ge en känsla av trygghet hos mina informanter.29 
Enligt Trost är även platsen för intervjun och ljudupptagare faktorer som kan påverka informanten. 
Trost menar att det är viktigt att intervjun sker på en plats där informanten känner sig trygg samt att 
ljudupptagare kan besvära eller hämma informanten. Med detta i åtanke valde jag att låta 
informanterna välja plats för intervjun samt om intervjuerna fick spelas in.30 I samtliga fall valde 
informanterna att genomföra intervjuerna på sina arbetsplatser och inga av informanterna hade 
några invändningar mot att intervjun spelades in. Vardera intervju tog ungefär 60 minuter att 
genomföra.

24 Repstad, Pål (2007) Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4., [rev.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur, s. 83.

25 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 
118.

26 Ibid., s. 120ff.
27 Ibid., s. 125ff.
28 Ibid., s. 139ff.
29 Trost, Jan (2010) Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 102.
30 Ibid., s. 65ff.
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Den fjärde fasen som presenteras av Kvale är utskrift och innebär att det insamlade materialet görs 
tillgängligt för bearbetning.31 Praktiskt innebär detta att jag transkriberade intervjuerna i sin helhet 
och i texten även noterade detaljer, som exempelvis om informanten dröjde med svaret, skrattade 
eller annat som kunde tänkas vara intressant vid analysen. Själva transkriberingen genomfördes i 
största möjliga mån i nära anslutning till intervjun för att undvika att sådant som ljudupptagaren inte 
registrerar, som exempelvis kroppsrörelser och ansiktsuttryck, inte försvann ur minnet. 

Analysfasen innebär att det insamlade materialet bearbetas med det teoretiska perspektivet som 
utgångspunkt.32 Praktiskt innebär den hermeneutiska utgångspunkten, som beskrivs i teoriavsnittet, 
att jag i min analys till att börja med läste igenom de transkriberade intervjuerna i sin helhet för att 
försöka skapa en överblick och helhetsbild. Därefter har jag återgått till respektive transkribering 
och försökt tematisera informanternas svar utifrån rubrikerna i resultatavsnittet. I arbetet med 
resultatet och analysen gjordes även små anteckningar i form av fotnoter för att lättare hitta i 
transkriberingarna samt för att kunna gå tillbaka och läsa vissa stycken igen. 

De två sista faserna i Kvales sju stadier är verifiering och rapportering. Verifiering innebär att 
forskaren förhåller sig kritisk till kvaliteten på den egna forskningen och är något som bör ske 
kontinuerligt genom hela intervjuundersökningen.33 Rapportering syftar till att rapporten skall följa 
de vetenskapliga kriterier som finns uppsatta gällande exempelvis metod och urval samt att de 
etiska överväganden, som presenteras under etikavsnittet, är lösta.34

3.5. Urval
Informationen som ligger till grund för denna studie har samlats in från sammanlagt fem 
informanter. Urvalet skedde på så sätt att jag skickade ut mail till sammanlagt 15 medialärare som 
arbetar inom gymnasieskolan i norra Sverige. Av dessa svarade sju stycken på min mailförfrågan. 
Dock var det bara fem av dessa som svarade att de hade tid att ställa upp på en intervju. I ett av 
mailen från en informant som avböjde att vara med i studien framgick att alla medialärare på den 
berörda skolan under den kommande månaden var fullt sysselsatta med utvecklingssamtal vilket 
resulterade i att de inte bedömde sig ha tid att ställa upp på några intervjuer. Min informantgrupp 
bestod således av fem informanter som arbetar på olika skolor inom gymnasieskolan, har 
lärarexamen med inriktning mot gymnasiet och har arbetat minst två år som lärare.35 

Informantgruppen blev relativt homogen, då endast en av fem informanter är kvinna, vilket innebär 
att urvalsgruppen inte är helt representativ för den svenska medialärarkåren där ca 33 % av lärarna 
år 2011 är kvinnor.36 Vidare arbetar tre av informanterna på friskolor medan de resterande två 
arbetar inom den kommunala skolan vilket inte heller är helt representativt för den svenska 
lärarkåren då majoriteten av lärarna i Sverige arbetar inom den kommunala skolan.37

3.6. Forskningsetik
I skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning utgiven av 
Vetenskapsrådet står skrivet att varje samhälle, och dess medlemmar, har ett berättigat krav på att 
forskning kontinuerligt bedrivs för att förbättra och utveckla samhället. Samtidigt ställs krav på att 
den enskilda individen skyddas från att kränkas eller på något annat sätt skadas under 
31 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 

196.
32 Ibid., s. 217ff.
33 Ibid., s. 259ff.
34 Ibid., s. 287ff.
35 En mer utförlig redovisning av informanternas kön, ålder och år inom yrket återfinns i resultatdelen på sidan 23.
36 Skolverket (2011d) Lärare i olika lärarkategorier läsåret 2010/11
37 Skolverket (2011e) Pedagogisk högskoleexamen, anställningsgrad och heltidstjänster läsåren 1999/2000 –  

2011/12.
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forskningsarbetet. Enligt Vetenskapsrådet uppstår det ibland en motsättning mellan forskningskravet 
och kravet på skydd för individen vilket medfört att vissa riktlinjer satts upp för hur forskning ska 
bedrivas. Dessa riktlinjer för forskning preciseras av Vetenskapsrådet i fyra huvudkrav: (1) 
Informationskravet, (2) Samtyckeskravet, (3) Konfidentialitetskravet och (4) Nyttjandekravet.38 

Kortfattat innebär informationskravet att forskaren ska informera uppgiftslämnaren eller 
informanten om syftet med undersökningen och hur undersökningen kommer att genomföras i stora 
drag. Vidare ska det tydligt framgå att deltagandet i undersökningen är frivilligt samt att 
informanten har rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen när som helst. Samtyckeskravet 
innebär att informanten måste samtycka till deltagande i undersökningen samt att informanten 
självständigt har rätt att bestämma på vilka villkor de ska deltaga i undersökningen. Det tredje 
kravet, konfidentialitetskravet, gör gällande att informanterna som förekommer i undersökningen 
skall ges största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att alla uppgifter om informanterna i så stor 
utsträckning som möjligt ska avrapporteras på ett sådant sätt att de inte kan identifieras av 
utomstående. Slutligen innebär nyttjandekravet att de data som samlas in i samband med 
undersökningen enbart ska användas till sådant den är avsedd för. Detta innebär att informationen 
inte får användas för kommersiellt bruk eller i andra icke-vetenskapliga ändamål.39

I denna studie har ovanstående etiska principer följts. De informanter som deltagit i undersökningen 
informerades redan i första kontakten, som skedde via mail, om studiens syfte och frågeställningar 
samt om hur lång tid intervjun uppskattades ta och om i vilket sammanhang den insamlade 
informationen skulle användas.40 Vidare informerades informanterna under intervjuerna om att de 
fick avbryta intervjun när som helst samt att de i rapporten aldrig skulle identifieras. För att uppnå 
en viss anonymitet nämns informanterna i studien vid fingerade namn. Vidare avslöjas heller aldrig 
skolornas namn eller var de ligger placerade geografiskt. 

3.7. Källkritik
I denna studie har jag arbetat utifrån de principer för källkritik som presenteras av Torsten Thurén i 
boken Källkritik. Dessa innebär att källor ska vara äkta, det vill säga att källorna ska vara det de 
utger sig för att vara.41 För att undvika problem med falska källor och för att kontrollera källornas 
äkthet har jag i denna studie i största möjliga mån använt mig av primära källor eller kontrollerat 
mina källor mot primärkällor. Enligt Thurén är även källans tidssamband viktigt för dess relevans. 
Tidssambandet innebär kortfattat att en källas trovärdighet är högre ju mer samtida den är.42 Av 
denna anledning har jag i mitt arbete försökt använda mig av, för det aktuella avsnittet, samtida 
litteratur vilket innebär att nyare litteratur med fördel använts för att beskriva dagens skola medan 
äldre källor använts vid historiska tillbakablickar. Den sista principen som presenteras av Thurén är 
tendensfrihet och innebär att ingen källa ska anses vara så trovärdig att informationen från den 
används utan vidare. Thurén menar att det kan vara svårt att skilja mellan källans trovärdighet och 
de egna sympatierna för källan vilket innebär att en källa alltid bör kompletteras med eller ställas 
mot en annan källa.43 Med detta i åtanke har jag i den utsträckning det varit möjligt använt mig av 
minst två olika källor i varje avsnitt. 

38 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 
Vetenskapsrådet, s. 5f.

39 Ibid., s. 7ff.
40 Se bilaga 2.
41 Thurén, Torsten (2005) Källkritik. 2., [rev. och utök.] uppl. Stockholm: Liber, s. 19.
42 Ibid., s. 30.
43 Thurén, Torsten (2005) Källkritik. 2., [rev. och utök.] uppl. Stockholm: Liber, s. 66f.
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4. Litteraturgenomgång
I litteraturgenomgången presenteras inledningsvis de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 
för denna studie. Sedan följer en historisk redogörelse av den svenska skolans styrdokument från 
1800-talet fram till idag samt en beskrivning av tolkningsmånen i läro- och kursplanerna. Vidare 
presenteras olika teorier om bedömning och betygssättning. Avslutningsvis beskrivs begreppen 
reliabilitet och validitet samt deras betydelse för bedömning och betygssättning.

4.1. Teoretiska utgångspunkter
Avsnittet nedan inleds med att begreppet medialärare ges en definition. Vidare fortsätter avsnittet 
med att en bild av kunskapssynen i den svenska skolan ges. Därefter relateras denna kunskapssyn 
till ett sociokulturellt perspektiv och dess utgångspunkter för lärande och kunskap. 

4.1.1. Medialärare?
Media är ett begrepp som ofta förekommer i såväl universitetsvärlden som i mer vardagliga 
sammanhang. Trots den vanliga förekomsten ges begreppet sällan en entydig definition. På samma 
sätt är det svårt att entydigt definiera begreppet medialärare. Enligt Skolverkets årliga statistik över 
lärare i Sverige fanns under hösten 2011 sammanlagt 907 lärare verksamma inom olika 
medieämnen, varav ca 48 % av dessa hade pedagogisk högskoleexamen.44 Vem som faller in i 
kategorin medialärare redovisas inte i det statistiska materialet och enligt skolverkets hemsida är det 
upp till varje skola att definiera vilka lärare som hör till vilka kategorier. Med begreppet medielärare 
avses i denna studie lärare som genomgått en akademisk pedagogisk utbildning och som har en 
lärarexamen avsedd för gymnasieskolan. Vidare avses med begreppet medielärare i denna studie 
lärare som är verksamma inom någon av inriktningarna Estetik och media, Informations- och 
medieteknik eller Medier, information och kommunikation, som ges på de nationella 
gymnasieprogrammen Estetiska programmet samt Teknik- och samhällsvetenskapsprogrammet.

4.1.2. Synen på kunskap i den svenska skolan
Kunskapssynen i den svenska skolan har under de senaste årtiondena förändrats radikalt. I 
efterkrigstidens läroplaner, exempelvis Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69) och Läroplan för 
gymnasieskolan 1970 (Lgy 70), beskrivs en syn på kunskap och lärande som har tydliga 
empiristiska drag medan kunskapssynen i dagens läroplaner, Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 
11) och Läroplan för gymnasieskolan 2011 (Gy 11), snarast kan beskrivas som konstruktivistisk. 
Bengt Selghed skriver att synen på lärande har vidgats från att ha betraktats som en process där 
eleven på ett närmast mekaniskt vis tillägnat sig kunskaper till att lärande ses som en aktivitet, där 
språket har en central roll och inlärningen sker i olika sociala sammanhang.45 Detta perspektiv på 
lärande kallas sociokulturell teori och beskrivs närmare senare i detta avsnitt. 

Grunden till kunskapssynen i dagens läroplan lades i samband med införandet av de föregående 
läroplanerna, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo 94) samt Läroplan för de 
frivilliga skolformerna 1994 (Lpf 94), och har inte förändrats nämnvärt sedan dess.46 I ett yttrande 
från läroplanskommittén tydliggörs synen på kunskap som en mänsklig konstruktion:

44 Skolverket (2011d) Lärare i olika lärarkategorier läsåret 2010/11
45 Selghed, Bengt (2011) Betygen i skolan. Stockholm: Liber, s. 41f.
46 Ibid., s. 44.
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Teoretisk kunskap är inte en avbildning av världen utan en mänsklig konstruktion för att 
göra världen hanterbar och begriplig. Kunskap är på det viset inte sann eller osann, utan 
något som kan argumenteras för och prövas. Kunskap är diskuterbar.47

De kunskapsformer som ska bedömas enligt Gy 11 presenteras i termerna fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet. Enligt Selghed har kunskapsformerna inte någon hierarkisk rangordning utan 
samspelar med varandra och utgör samtidigt varandras förutsättningar. Vidare skriver Selghed att 
det skett en förskjutning av tyngdpunkten i kunskapsbegreppets innebörd från kvantitativ kunskap, 
det vill säga faktakunskap, till kunskap av kvalitativ karaktär. Förskjutningen innebär att skolan 
idag fokuserar på att öka elevens förståelse för den kunskap han eller hon förvärvar.48 

4.1.3. Det sociokulturella perspektivet
I sin bok Lärande i praktiken skriver Roger Säljö att människans mest utmärkande drag i 
förhållande till andra arter är vår förmåga att lära, det vill säga att ta till vara på våra erfarenheter 
och använda dessa i nya sammanhang, och vår förmåga att dela dessa erfarenheter med varandra. 
Trots att människan inte förändrats som art i biologisk bemärkelse under de senaste tusen åren har 
det ändå skett enorma förändringar i våra färdigheter och kunskaper. En utgångspunkt för det 
sociokulturella perspektivet är utifrån detta att våra förmågor inte kan vara helt förutbestämda i våra 
gener, utan främst formas av miljön.49

Individen ingår i och omges, enligt Säljö, av en rad sociala praktiker. I dessa praktiker lär sig 
individen hur han eller hon bör agera i olika situationer. Enligt detta perspektiv sker lärande inte 
främst genom undervisning utan framförallt genom deltagande i olika verksamheter. Säljö menar att 
socialisationsprocessen är mycket komplicerad och nära förknippad med individens sociokulturella 
bakgrund, då individen för att kunna delta i olika verksamheter måste ha förståelse för hur han eller 
hon förväntas interagera med andra människor utifrån olika förutsättningar och inom olika sociala 
ramar.50 

En grundläggande idé inom sociokulturell teoribildning är människans förmåga att använda sig av 
redskap eller verktyg i sitt agerande och upptäckande av världen. Redskapen hjälper människan att 
hantera omvärlden genom att förmedla, eller mediera, en bild av den. Dessa redskap kan antingen 
vara artefakter, det vill säga fysiska redskap som exempelvis en kikare eller en miniräknare, eller så 
kallade tecken, vilket betyder att de är intellektuella eller språkliga redskap.51 En av de stora 
pionjärerna inom det sociokulturella teoriområdet, Lev Vygotskij, kallar detta samspel mellan 
människa och redskap för mediering. Vygotskij menar även att alla samtal mellan människor är 
uttryck för mediering, och att människor ständigt fungerar som medierande resurser för varandra 
när de interagerar. Allt från ett uppmuntrande tonläge, en frågande blick eller en beskrivning av en 
plats i ett samtal gör, enligt Vygotskij, lärande möjligt. Tillsammans innebär detta att 
kommunikationen mellan människor och språket har en central roll för den sociokulturella 
teoribildningen.52 

Människans lärande, tänkande och handlingar anses inom den sociokulturella teoribildningen vara 
situerat i sociala praktiker. Detta innebär att individens lärande inte enbart handlar om att behärska 
kunskaper och färdigheter utan även om att kunna avgöra när en viss uppsättning kunskaper är 

47 Läroplanskommittén (1992) Skola för bildning: huvudbetänkande. Stockholm: Allmänna förlaget, s, 76.
48 Selghed, Bengt (2011) Betygen i skolan. Stockholm: Liber, s. 45f.
49 Säljö, Roger (2006) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 1. uppl. Stockholm: Norstedts akademiska 

förlag, s. 13ff.
50 Säljö, Roger (2010) Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet.  2. uppl. 

Stockholm: Norstedt, s. 48f.
51 Säljö, Roger (2006) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 1. uppl. Stockholm: Norstedts akademiska 

förlag, s. 80f.
52 Ibid., s. 83ff.
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relevanta samt att kunna avgöra hur kunskaperna fungerar i olika situationer. Det är, enligt Säljö, 
genom anläggandet av olika perspektiv på verkligheten som kunskaper växer fram och blir 
användbara.53 

Urbilden av ett prov eller kunskapstest i den svenska skolan är, enligt Korp, ett papper med en rad 
frågor som ska besvaras skriftligt av eleverna individuellt, på en viss tid och plats. Korp menar att 
det även finns många andra typer av kunskapstest men att den dominerande metoden att testa 
kunskap fortfarande i regel är genom traditionella prov.54  Anders Jönsson skriver i sin bok Lärande 
bedömning att de mätningar som sker i skolan inte är knutna till någon specifik situation utan att 
kunskapen ses som generell och tillämpningsbar i många olika sammanhang. Jönsson skriver att 
dessa mätningar, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, enbart blir en form av provkunskaper som 
inte nödvändigtvis är användbara i andra sammanhang. Istället menar Jönsson att provsituationen, 
för att behålla kopplingen till kunskapens sammanhang, bör avspegla lärandesituationen i största 
möjliga mån.55 I boken Pedagogisk bedömning diskuterar även Lars Lindström det situerade 
lärandet på ett liknande sätt. Lindström menar att det som bedöms är vad eleven klarar av på egen 
hand vilket gör att interaktionen i klassrummet och resultatet som eleverna tillsammans kan 
åstadkomma blir ointressant. Tillsammans gör detta, i motsättning mot den sociokulturella 
teoribildningen, att den kvantitativa synen på kunskap bevaras i skolan.56 

4.2. Skolans styrdokument
Den svenska skolan är en del av det svenska samhället. Då nya vetenskapliga och tekniska 
upptäckter görs resulterar detta i att samhället förändras, vilket i sin tur även innebär att skolan 
påverkas.57 Med utgångspunkt i det absoluta betygssystemet inleds nedanstående avsnitt med en 
redogörelse för framväxten av dagens betygssystem och läroplan. Vidare kommer läro- och 
kursplanernas tolkningsmån samt begreppet likvärdighet att åskådliggöras.

4.2.1. Det absoluta betygssystemet
Betyg är inte en ny företeelse. I antologin Utvärdering och bedömning i skolan skriver Hanna Eklöf 
att begrepp som examinationer, betyg och urval började omtalas i svenska skolordningar och 
läroverksstadgar redan under 1600-talet. Det dröjde dock fram till slutet av 1800-talet innan ett 
enhetligt betygssystem infördes i den svenska skolan, då i form av en sjugradig skala där en 
bokstav, eller bokstavskombination, betecknade varje kunskapsnivå.58 Eleverna fick betyg i 
läroämnen samt uppförande och ordning enligt följande bokstavsbeteckningar:59  

Läroämne: Uppförande: Ordning:
A: Berömlig A: Mycket gott A: Mycket god
a: Med utmärkt beröm godkänd B: Gott B: God
AB: Med beröm godkänd C: Mindre gott C: Mindre god
Ba: Med nöje godkänd D: Klandervärt
B: Godkänd
Bc: Inte fullt godkänd
C: Underkänd

53 Säljö, Roger (2006) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 1. uppl. Stockholm: Norstedts akademiska 
förlag, s. 128ff.

54 Korp, Helena (2011) Kunskapsbedömning – vad, hur och varför. Stockholm: Fritzes kundservice, s. 59ff.
55 Jönsson, Anders (2011) Lärande bedömning. 2. uppl. Malmö: Gleerup, s. 43f.
56 Lindström, Lars, Lindberg, Viveca & Pettersson, Astrid (red.) (2011) Pedagogisk bedömning: att dokumentera,  

bedöma och utveckla kunskap. 2., uppdaterade uppl. Stockholm: Stockholms universitets förlag, s. 22f.
57 Selghed, Bengt (2011) Betygen i skolan. Stockholm: Liber, s. 15.
58 Hult, Agneta, Olofsson, Anders (red.) (2011) Utvärdering och bedömning i skolan. Stockholm: Natur & Kultur, s. 

68
59 Andersson, Håkan (1999), Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg, Lund: Studentlitteratur, s. 14.
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I den svenska skolan dominerade vid denna tidpunkt en rationalistisk kunskapsuppfattning. 
Bildning sågs snarast som kunskap om eviga sanningar, eleverna förväntades kunna återge texter 
ordagrant för att bevisa sina kunskaper och betygen ansågs mäta absolut kunskap eller naturgivna 
förmågor. Vid den aktuella tidpunkten låg bedömningsarbetet och betygssättningen helt i lärarens 
händer då det inte fanns några anvisningar om vilka krav som ställdes för respektive betygssteg. 
Betygen var med andra ord varken jämförbara eller likvärdiga. I praktiken hade dock betygen små 
konsekvenser för eleverna då antagningen till högre utbildningar främst gjordes med hjälp av 
inträdesprov.60 

Under 30-talet började antagningsproven till realskolan ifrågasättas. Allt fler röster började höras 
om att antagningen till högre utbildning skulle baseras på folkskolebetygen istället för 
antagningsproven för att minska nervositeten, obehaget och stressen som antagningsproven 
medförde. För att detta skulle vara genomförbart krävdes att folkskolans betygssättning skulle vara 
jämförbar och rättvis.61 Det starkaste argumentet mot det absoluta betygssystemet under denna 
period var att det, på grund av den bristande likvärdigheten i betygen, inte fungerade som grund för 
urval till högre studier. Henry Egidius skriver i sin bok Kunskapsrelaterade betyg att de elever som 
haft lärare med låga krav lätt kom in på de linjer de sökt, men att dessa elever sedan inte klarade av 
sina studier, medan de elever som haft lärare med höga krav däremot inte fick någon plats. Vidare 
skriver Egidius att detta av elever, föräldrar och utbildningspolitiker upplevdes som en misslyckad 
och orättvis urvalsmetod.62

4.2.2. Det relativa betygssystemet
Som en följd av missnöjet med de absoluta betygen tillsatte den svenska staten år 1938 en 
betygsutredning. I förslaget från utredningen går det att läsa att man bör ”[...] se över 
intagningsförfarandet mellan folkskola och den efterföljande realskolan och läroverket”63 samt att 
målet med denna översyn bör vara ”att ernå ett i möjligaste mån rättvist och lämpligt urval bland de 
sökande”64. I utredningen klargörs även att betygens främsta funktion är att fungera som grund för 
urval samtidigt som de även, till viss del, kan fungera motiverande och informerande.65 

I skolan började en positivistisk kunskapssyn vinna allt mer mark från det tidigare dominerande 
rationalistiska synsättet. Detta innebar att kunskap allt mer sågs som något relativt då det ansågs 
vara svårt att ”[...] peka på viss kunskap som den enda giltiga”66. I det relativa betygssystemet 
jämfördes eleverna med varandra. Betygen fastställde kvalitet och mängd på kunskaper och 
färdigheter i förhållande till hur dessa fördelades inom en viss angiven grupp. En elevs kursbetyg, i 
det relativa betygssystemet, berodde alltså på hur väl eleven lyckats ta till sig kursens innehåll i 
förhållande till övriga elever som läst samma kurs i landet.67 Under denna tid präglades den svenska 
skolan av den statliga regelstyrningen, som kortfattat  innebar att verksamheten som skulle bedrivas 
i skolan var väl avgränsad och beskriven i detaljerade anvisningar. Läro- och kursplanerna var väl 
tilltagna och innehöll utförliga beskrivningar om vad som skulle behandlas samt hur detta 
genomfördes på bästa sätt.68 

Den relativa betygsskalan baseras, till skillnad från den absoluta, på antagandet om en 

60 Andersson, Håkan (1999), Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg, Lund: Studentlitteratur, s. 15.
61 Selghed, Bengt (2011) Betygen i skolan. Stockholm: Liber, s. 71f.
62 Egidius, Henry (1994) Kunskapsrelaterade betyg. 1 uppl. Malmö: Gleerup, s. 20.
63 Wigforss, Fritz (1939) Betänkande med utredning och förslag angående intagning av elever i första klassen av de  

allmänna läroverken och med dem jämförliga läroanstalter. Stockholm: Nord. Bokh. i distr., s. 7.
64 Ibid., s. 7.
65 Andersson, Håkan (1999), Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg, Lund: Studentlitteratur, s. 26ff.
66 Egidius, Henry (1994) Kunskapsrelaterade betyg. 1 uppl. Malmö: Gleerup, s. 22.
67 Ibid., s. 24f.
68 Selghed, Bengt (2011) Betygen i skolan. Stockholm: Liber, s. 17.
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normalfördelning av kunskap inom populationen, det vill säga att ”mängden kunskap varierar 
mellan individer och att denna variation följer ett bestämt mönster som gör att man kan rangordna 
elevers prestationer på en kontinuerlig skala”69. Utifrån detta antagande konstruerades betygsskalan 
i Läroplan för grundskolan 1962 och Läroplan för gymnasieskolan 1970 på följande sätt:70

Betyg: 1 2 3 4 5

Procent: 7,00% 24,00% 38,00% 24,00% 7,00%

Eklöf menar att det relativa systemet redan innan införandet var mycket omdiskuterat. Dels riktades 
mycket kritik mot att betygssystemet hade en negativ inverkan på elevernas lärande. Grundtanken 
var att fördelningen av betyg skulle gälla på nationell nivå men i praktiken tillämpade många lärare 
fördelningen inom klassen. Detta gjorde i många fall att eleverna konkurrerade om betygen vilket i 
sin tur ledde till att enskilda elever kunde missgynnas av att hjälpa andra elever. Det relativa 
betygssystemet fick även mycket kritik för att betygen enbart gav information om var eleven befann 
sig i förhållande till andra elever, inte om vad eleven egentligen kunde.71

4.2.3. Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet
Efter flera års missnöje med det relativa betygssystemet infördes i mitten av 1990-talet ett mål- och 
kunskapsrelaterat betygs- och bedömningssystem i Sverige. Detta kriterierelaterade system är 
fortfarande grunden i dagens betygssystem, trots omarbetningen och revisionen som började 
verkställas under hösten år 2011. Bakgrunden till detta systemskifte är 80-talets politiska ideal med 
krav på marknadsanpassning och individualisering72. Ytterligare ett argument för att skolan skulle 
övergå till ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem var att betygens urvalsfunktion ansågs som 
mindre viktig än deras informerande funktion. Ur ett elevperspektiv ansågs det nya betygssystemet 
vara mer sympatiskt i jämförelse med konkurrensen de tidigare systemen bidragit till.73 

I och med skiftet från det relativa betygssystemet till ett mål- och kunskapsrelaterat system 
förändras även styrningen av den svenska skolan radikalt. Detta skifte innebar att skolan gick från 
att ha varit starkt centraliserad och regelstyrd till en mål- och resultatstyrning på kommunal nivå. 
Grundtanken med det nya systemet var att politikerna skulle formulera målen medan personalen i 
skolan skulle välja lämpliga vägar att genomföra och förverkliga dem på.74 Läroplanen och 
kursplanerna som infördes 1994 skiljde sig markant från de tidigare styrdokumenten. Läroplanerna 
före 1994 reglerade undervisningen på detaljnivå utifrån styrdokument med stränga riktlinjer och 
detaljerade kunskaper samt byggde på en rangordning mellan elever.75 De övergripande mål med 
skolans verksamhet som beskrivs i 1994 års läroplan rör främst skolans värdegrund och elevens 
kunskapsmässiga och personliga utveckling utan att egentligen ge några direktiv om vare sig 
innehåll eller undervisningsmetoder. Betygssättningen i systemet från 1994 ska ske i relation till 
kursplanerna. Tanken är att betygen ska svara mot ett visst kunskapsinnehåll, vilket i sin tur ska 
motsvara de mål och kriterier som finns angivna i kursplanerna.76 Dessa betygskriterier formuleras 

69 Hult, Agneta, Olofsson, Anders (red.) (2011) Utvärdering och bedömning i skolan. Stockholm: Natur & Kultur, s. 
70f.

70 Andersson, Håkan (1999), Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg, Lund: Studentlitteratur, s. 29.
71 Hult, Agneta, Olofsson, Anders (red.) (2011) Utvärdering och bedömning i skolan. Stockholm: Natur & Kultur, s. 

72
72 Ibid., s. 73f.
73 Petterson, Agneta (red.) (2007) Sporre eller otyg: om bedömning och betyg. Stockholm: Lärarförbundets förlag, s. 

24.
74 Egidius, Henry (1994) Kunskapsrelaterade betyg. 1 uppl. Malmö: Gleerup, s. 31.
75 Linde, Göran (2006) Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 93ff.
76 Hult, Agneta, Olofsson, Anders (red.) (2011) Utvärdering och bedömning i skolan. Stockholm: Natur & Kultur, s. 

74.
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medvetet i generella termer för att i största möjliga mån undvika detaljstyrning.77 Efter en utredning 
genomförd på uppdrag av regeringen beslutas år 1994 att betyg ska sättas på en tregradig skala, med 
beteckningarna Godkänd, Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd, i grundskolan. Även på 
gymnasiet används skalan, med det kompletterande betygssteget Icke Godkänd.78 

Enligt Selghed har honnörsorden för bedömningen och betygssättningen i den svenska skolan under 
en lång tid varit rättvisa och likvärdighet, då betygen har en urvalsfunktion vid antagningen till 
fortsatta studier. Under 2000-talets första år börjar utformningen av det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet ifrågasättas gällande möjligheten att genomföra en rättvis och likvärdig 
bedömning.79 I en rapport från Riksrevisionen konstateras att ”flera undersökningar pekar på 
betydande brister i betygens likvärdighet”80. Vidare skriver Riksrevisionen att de enskilda lärarna, i 
motsägelse till skolverkets rekommendationer om samverkan inom och mellan skolor och 
kommuner, lämnas mycket ansvar när det gäller att tolka och konkretisera kursmål och 
betygskriterier. I rapporten konstateras även att Skolverkets allmänna råd för att underlätta lärarnas 
bedömning är bristfälliga då de inte i tillräcklig grad beskriver hur betygssystemet ska tillämpas.81

Den växande kritiken mot bristen på likvärdighet och rättvisa vid betygssättning och bedömning 
gjorde, enligt Selghed, att en ingående granskning av hela läroplanen och alla kursplanerna samt 
betygssystemet blev nödvändig.82 I en proposition från år 2008 redovisar den borgerliga regeringen 
sitt förslag till ändringar av den svenska skolans läroplaner. För att öka likvärdigheten och rättvisan 
i betygssättningen ges bland annat förslag på förenkling och konkretisering av målen i läroplanerna 
samt en ny struktur på kursplanerna som ska göra dem mer lättförståeliga.83 I samband med detta 
lägger regeringen även fram en proposition där en ny betygsskala, med fler betygssteg, föreslås.84 

Tillsammans ligger dessa två propositioner till grund för de förändringar som successivt började 
genomföras i den svenska gymnasieskolan under läsåret 2011/2012.85

4.2.4. Läroplanens och kursplanernas tolkningsmån
I ovanstående avsnitt framgår att förändringarna som genomfördes i skolan, och började gälla, vid 
höstterminens start år 2011 framförallt syftade till att öka likvärdigheten och rättvisan vid 
bedömning och betygssättning. I skolans läroplan beskrivs verksamhetens värdegrund, uppdrag, 
mål och riktlinjer. Förutom att ge riktlinjer för lärarens arbete ställer även läroplanen en rad krav, 
främst gällande betyg och bedömning, som lärare är skyldiga att förhålla sig till i sitt arbete. I 
läroplan för gymnasieskolan 2011 står det skrivet att läraren vid betygssättning ska:

Utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella 
kunskapskrav som finns angivna för respektive kurs, beakta även sådana kunskaper som en 
elev har tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen, och utifrån de 
nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs allsidigt utvärdera varje elevs 
kunskaper.86

Enligt läroplanen är alla kunskaper som kan anses tillhöra ämnet eller kursen relevanta att ta hänsyn 
till vid bedömning. Detta innebär att lärare inte enbart kan bedöma och betygsätta de kunskaper som 

77 Linde, Göran (2006) Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 96
78 Skolverket (2002) Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning. Stockholm: Liber, s. 157.
79 Selghed, Bengt (2011) Betygen i skolan. Stockholm: Liber, s. 24f.
80 Riksrevisionen (2004) Betyg med lika värde? En granskning av statens insatser. Stockholm: Riksdagstryckeriet, s. 7
81 Ibid., s. 55f
82 Selghed, Bengt (2011) Betygen i skolan. Stockholm: Liber, s. 26.
83 Proposition 2008/09:66. Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet
84 Proposition 2008/09:66. En ny betygsskala. Stockholm: Utbildningsdepartementet
85 Selghed, Bengt (2011) Betygen i skolan. Stockholm: Liber, s. 26.
86 Skolverket (2011b) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Västerås: 
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omfattas av undervisningen. Selghed menar att lärare enligt läroplanen måste sträva efter att, utifrån 
kursplanens kunskapskrav, få en omfattande bild av elevens kunskaper, vilket ställer stora krav på 
varierande bedömningsformer.87 I läroplanen finns det dock inga riktlinjer eller metoder angivna för 
hur denna bedömning bör ske. 

I de nationellt utformade kursplanerna finns kunskapskraven för betygsstegen A, C och E 
formulerade. Enligt regeringens proposition anses det inte nödvändigt att ange kunskapskrav för 
betygsstegen B och D då lärare, med sin professionella kompetens, bör klara att göra bedömningar 
av elevens kunskaper utifrån de tre kunskapskraven.88 Då nationellt angivna kunskapskrav inte finns 
för alla betygssteg innebär detta att ”betygsstegen B och D bör användas när eleven uppfyller 
kriterierna för närmast underliggande steg och till övervägande del kriterierna för nästa 
betygssteg”89. För att hjälpa lärare i sitt bedömningsarbete ska det finnas en tydlig progression i 
kunskapskraven som finns formulerade för betygsstegen i kursplanerna. Nedan följer ett utdrag ur 
kunskapskraven för betygsstegen A, C och E från kursplanen för Digitalt skapande I där denna 
tanke om progression blir tydlig:

Betyget E: Eleven redogör översiktligt för någon digital eller analog skapandeprocess. I 
eget skapande och gestaltande provar eleven med viss säkerhet digitala verktyg och några 
olika estetiska uttryck. [...]

Betyget C: Eleven redogör utförligt för några digitala och analoga skapandeprocesser. I 
eget skapande och gestaltande prövar och använder eleven med viss säkerhet digitala 
verktyg och några olika estetiska uttryck. […]

Betyget A: Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera digitala och analoga 
skapandeprocesser. I eget skapande och gestaltande prövar och använder eleven med 
säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck90. 

Vid bedömning ska lärare, med kunskapskraven för betyget E som grund, avgöra om eleven till 
övervägande del uppfyller de krav som finns angivna för betyget C, och eleven ska i så fall få 
betyget D. För betygssteget B gäller samma princip, men med utgångspunkt i att eleven uppfyllt 
kunskapskraven för betyget C. Detta innebär, enligt Selghed, att det finns ett relativt stort 
tolkningsutrymme för lärare i kunskapskraven, vilket kräver samsyn och samarbete mellan lärare 
om en likvärdig bedömning och betygssättning ska uppnås.91 

4.2.5. Likvärdighet
Då man studerar Läroplan för gymnasieskola 2011 (GY11) blir det tydligt att ett viktigt krav på den 
svenska skolan är att utbildningen ska vara likvärdig. I läroplanen framgår det att likvärdig 
utbildning inte kan likställas med lika utbildning, i övrigt ges begreppet likvärdighet ingen 
definition.92 I sin bok Det ska ni veta! presentera Göran Linde en rad möjliga tolkningar av 
begreppet likvärdighet. En möjlig definition är att likvärdighet innebär att rättigheten till stöd för att 
uppnå de uppsatta målen är lika för alla elever. En annan tolkning är att likvärdigheten syftar till att 
eleven kan ställa lika höga krav på undervisningens kvalitet oavsett vilken skola de går i.93 I 
läroplanen för gymnasieskolan från 2011 står följande gällande likvärdighet:

87 Selghed, Bengt (2011) Betygen i skolan. Stockholm: Liber, s. 30.
88 Proposition 2008/09:66. En ny betygsskala. Stockholm: Utbildningsdepartementet
89 Ibid., s. 15.
90 Skolverket (2011c) Kursplan för DIGDIG01 – Digitalt skapande 1.
91 Selghed, Bengt (2011) Betygen i skolan. Stockholm: Liber, s. 34f.
92 Skolverket (2011b) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Västerås: 
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93 Linde, Göran (2006) Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 102. 
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Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen 
föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den 
anordnas. […] Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. 
Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever 
som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 
undervisningen aldrig utformas lika för alla94. 

Styrdokumenten för den svenska skolan understryker alltså att all undervisning ska anpassas efter 
den enskilde elevens förutsättningar, vilket i sin tur ska leda till att all bedömning och 
betygssättning blir likvärdig. Denna uppgift är dock inte helt enkel då alla elever är olika. Eleverna 
har, precis som läroplanen uttrycker, olika behov och styrkor vilket gör bedömningen av elevernas 
kunskaper till en mycket komplicerad och svår uppgift.95 I läroplanen för gymnasieskolan har 
bedömningen två olika syften, dels att öka elevens förutsättningar till fortsatt kunskapsutveckling 
och dels att rangordna och summera elevens kunskaper. Vid den senare, den summativa 
bedömningen, är kravet på rättvisa och saklighet extra stort då denna typ av bedömning slutligen 
ska rangordna elever och fungera som en grund för urval till högre studier.96

I skolverkets skrift Handlingsplan för rättssäker och likvärdig betygssättning fastslås att en rättvis 
och likvärdig betygssättning 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.97    

Citatet ovan visar att mål och kriterier har en central roll för likvärdigheten i skolan. Likvärdighet 
kan, enligt Skolverket, enbart uppnås om lärare utgår från förutbestämda kriterier i sin bedömning 
och betygssättning. Därför betonas i skolverkets skrift att grundläggande för likvärdigheten i skolan 
är att lärare och rektorer har tillfredsställande och relevanta kunskaper om bedömning och 
betygssättning. Vidare står det skrivet att lärare måste kunna tillämpa och vara förtrogna med 
ämnesplaner, betygskriterier och andra bestämmelser som rör betygssättningen samt att detta även 
kräver att lärarna aktivt deltar i diskussioner med andra lärare om tolkning av kursplaner och 
kunskapskvaliteter.98  

4.3. Betyg och bedömning
I detta avsnitt presenteras de olika underlag som lärare baserar sina bedömningar på. Vidare 
beskrivs Lars Lindströms kriterier för bedömning av skapande processer och den kollegiala 
medbedömningen som arbetsmetod för bedömning. Slutligen är avsikten i detta avsnitt att redogöra 
för begreppen summativ respektive formativ bedömning samt att beskriva skillnaden mellan 
begreppen. 

4.3.1. Underlag för betygssättning
I sin bok Kunskapsbedömning – vad, hur och varför? skriver Helena Korp att grunden för all 
undervisning är att läraren vet vilka kunskaper som han eller hon vill att eleverna ska utveckla. 
Läraren måste även kunna undersöka hur det går för eleverna, för att hjälpa dem att nå målen med 
undervisningen och för att veta när de nått fram till målen. Även eleverna behöver veta vilka 

94 Skolverket (2011b) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Västerås: 
Fritzes kundservice, s. 6.

95 Skolverket (2002) Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning. Stockholm: Liber, s. 17.
96 Ibid., s. 160ff.
97 Skolverket (2004) Handlingsplan för rättvis och likvärdig betygssättning, s. 3. 
98 Ibid.
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kunskaper undervisningen syftar till och om de gör framsteg i sitt lärande. Formen för denna 
bedömning måste anpassas efter undervisningen och till de kunskaper som undervisningen syftar 
till. Bedömningsformen måste även anpassas efter vad resultatet av bedömningen ska användas till, 
då olika bedömningsformer visar olika egenskaper eller kunskaper hos eleven.99 

Bedömningsformerna eller bedömningsmetoderna bygger på att information om elevens kunskaper 
och kognitiva färdigheter samlas in.100 Peter Airasian och Michael Russel delar i sin bok Classroom 
Assessment in lärares metoder att samla in informationen om elever i tre kategorier. Den första 
metoden kallar de Student Products, eller Elevalster. Denna metod innefattar de alster eller 
produkter som eleven skapar under sin skoltid. Läxor, uppsatser, portfolios och konstverk är 
exempel på Elevalster. Enligt Airasian och Russel utgör alla Elevalster, oavsett form, konkret och 
värdefull information om elevens kunskaper och kognitiva färdigheter. Den andra metoden kallas 
Observation Techniques eller Observation. Dels syftar metoden till observation av det formella 
arbetet i klassrummet, det vill säga det läraren uppfattar under lektioner, redovisningar eller 
gruppövningar. Metoden syftar även på informella situationer som exempelvis då elever inte är 
uppmärksamma under en genomgång eller då elever retar en klasskompis. Observationerna kan 
hjälpa läraren att samla information om elevens färdigheter i att diskutera eller arbeta i grupp. 
Genom observationer kan läraren även exempelvis samla information om gruppen som helhet och 
om förekomsten av mobbing. Den tredje och sista metoden kallas av författarna Oral Questioning 
Techniques, eller Muntliga frågor. Med hjälp av muntliga frågor till eleverna kan läraren i slutet av 
en lektion samla information om hur eleverna uppfattat lektionens innehåll eller för att få uppslag 
till kommande lektioner. Samtliga av de tre metoderna för insamling av information är, enligt 
författarna, nödvändiga då de kompletterar varandra i lärarens försök att skapa ett brett, 
informationsgrundat, underlag till sin bedömning.101

4.3.2. Bedömning av skapande processer
I antologin Att bedöma eller döma skriver Lars Lindström om bedömning av skapande processer. 
Svårigheten att på ett objektivt sätt bedöma skapande eller estetiska processer beskrivs i flera 
rapporter.102 Rapporterna menar att skapande processer innefattar många olika dimensioner, så som 
förmågan att använda sig av flera olika perspektiv samt att använda sociala och kulturella resurser. 
Lindström skriver att denna typ av kunskapskvaliteter är svåra att mäta objektivt och att lärare inte 
heller kan mäta den färdiga produktens ”skönhet” eller liknande, och utifrån detta sätta ett betyg.103 

Ett annat problem som lyfts fram gällande bedömningen är att de produkter som bedöms till viss del 
förväntas återge kreativitet och personlig stil vilket, enligt Lindström, gör det omöjligt att på 
förhand presentera nationella normer för vad som utmärker en bra produkt.104

Ovanstående till trots menar Lindström att lärare med hjälp av olika kriterier kan bedöma de 
kvaliteter som värdesätts i en målning eller ett foto. Lindström presenterar sju kriterier, varav tre 
avser den färdiga produkten och fyra avser arbetsprocessen. De tre produktkriterierna omfattar: (1) 
förverkligandet av intentionen, (2) färg, form och komposition, (3) hantverksskicklighet. I de fyra 
processkriterierna beskrivs: (4) undersökande arbete, (5) uppfinningsförmåga, (6) förmåga att 
utnyttja förebilder samt (7) förmåga till självvärdering.105 Lindström pekar på vikten av att inkludera 

99 Korp, Helena (2011) Kunskapsbedömning – vad, hur och varför. Stockholm: Fritzes kundservice, s. 67.
100 Airasian, Peter W & Russell, Michael (2008) Classroom assessment: concepts and application. 6. ed. Boston: 
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104 Lindström, Lars (2005) Att värdera kreativitet. Kompetensutveckling genom kollegial medbedömning. Didaktikens  
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den skapande processen i bedömningen, då denna starkt bidrar till att ge eleven redskap för att 
reflektera över den egna läroprocessen. Vidare skriver Lindström att lärare som inte tar den 
skapande processen i beaktande vid bedömning inte kan avgöra om han eller hon bidrar till eller 
hämmar elevens utveckling. Lindström menar även att lärare behöver övning inom 
processvärdering för att kunna ge relevant respons till elever samt för att sätta betyg och göra 
bedömningar på korrekta grunder.106

En annan arbetsmetod för att underlätta bedömningen av skapande processer presenteras i en artikel 
av Lindström i tidningen Didaktikens Forum. Denna metod kallar Lindström för kollegial  
medbedömning. Metoden bygger på ”samförstånd om kvalitetsnivåer i dialog med kollegor, med 
utgångspunkt i elevers arbeten och med vägledning av klart uttalade mål och kriterier.”107 Detta 
innebär att lärarkollegor som undervisar samma kurs, på samma eller olika skolor, skapar 
gemensamma referenspunkter som sedan används i bedömningen.108 Lindström menar att denna 
medbedömning hjälper till att främja en kultur där kvaliteter i skapande verksamheter diskuteras 
och bedöms. Vidare menar Lindström att denna typ av bedömning kräver tolkning vilket kan 
medföra att lärare uppmärksammar aspekter av elevers skapande som tidigare blivit förbisedda.109 

4.3.3. Formativ bedömning
Kunskapsbedömningen i den svenska skolan var under lång tid inriktad på slutprodukten av 
lärandet och att bedömningen skulle vara effektiv och rättvis. Under de sista åren av 1980-talet fick 
dock nya perspektiv på kunskapsbedömning genomslag. Det började nu diskuteras hur 
bedömningsmetoder och system kunde utvecklas för att ge eleven stöd i sitt lärande.110 I antologin 
Utvärdering och bedömning i skolan skriver Anders Jönsson att grunden för formativa bedömningar 
är att de på något sätt ska stödja eleven och att de därför inte har någon direkt koppling till betyg. 
Vidare skriver Jönsson att de formativa bedömningarna syftar till att identifiera elevens styrkor och 
utvecklingsbehov samt att dessa bedömningar används som grund för elevens fortsatta utveckling 
mot de uppsatta målen. Den information som den formativa bedömningen ger kan sedan användas 
av lärare för att ge eleven återkoppling eller för att förändra undervisningens upplägg.111 Även 
eleverna kan använda sig av informationen från den formativa bedömningen. Helena Korp menar 
att formativ bedömning måste ha en stark koppling till målen med undervisningen och ge eleven 
begriplig och praktisk information om hur han eller hon, i förhållande till målen och 
kunskapskraven, kan förbättra sin prestation. Förutsatt att eleven är insatt i undervisningens mål och 
har fått träna på att ge feedback, menar Korp att den formativa bedömningen kan hjälpa eleven att 
styra sin egen inlärning.112 

Jönsson skriver att det finns vetenskapliga belägg för att den formativa bedömningen fungerar och 
att den har positiva effekter på elevers lärande.113 Även Korp menar att den formativa bedömningen 
har goda effekter på elevers resultat, men höjer samtidigt ett varnande finger för att den kan ha 
negativa effekter om den formativa bedömningen används på ett felaktigt sätt. Korp skriver att 
formativa omdömen inte alltid har de kvaliteter som behövs för att stärka elevens lärande eller 
eleven tolkar dessa omdömen på ett sätt som stödjer deras inlärning. Effekten då formativ 

106 Skolverket (2002) Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning. Stockholm: Liber, s. 122
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Forum 2 (3). Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, s. 11.
108 Ibid., s. 11.
109 Ibid., s. 16.
110 Korp, Helena (2011) Kunskapsbedömning – vad, hur och varför. Stockholm: Fritzes kundservice, s. 28.
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bedömning används felaktigt kan enligt Korp bli att eleven tappar tilltro till sin egen förmåga.114 I 
artikeln The role of assessment in a learning culture skriver Lorrie Shepard att kulturen i 
klassrummet måste anpassas för formativ bedömning av lärande samt att bedömningen måste bli 
mer informativ och hårdare knuten till kunskapsutveckling. För att detta ska bli verklighet måste 
bedömningen bli en del av undervisningen och lärprocessen istället för att fungera som belöning 
eller bestraffning i samband med ett kursslut.115   

I boken Assessment for learning presenterar författarna fyra strategier för formativ bedömning i 
undervisningen. Den första av dessa är Questioning, eller utfrågning. Denna strategi bygger på att 
lärare inleder varje lektion med att en utfrågning med fokus på föregående lektioner eller uppgifter. 
Tanken är att läraren ska ge eleverna tid att reflektera över den tidigare undervisningen och på så 
sätt öka motivationen. Den andra strategin kallar författarna för Feedback. Med feedback avses 
muntliga eller skriftliga kommentarer till eleven. Strategin går ut på att beskriva för eleven vad han 
eller hon gjort och sedan försöka hjälpa honom eller henne att, med beskrivningen som 
utgångspunkt, försöka nå de uppsatta målen. Sharing criteria, eller tydliga mål och kriterier, är den 
tredje strategin som presenteras. Denna bygger på att lärare måste formulera mål för undervisningen 
som är möjliga att utvärdera. Målen måste specificeras så att det blir tydligt för eleverna vad de 
förväntas kunna göra med kunskaperna. Den sista strategin som presenteras är Peer- & self  
assessment, eller själv- och kamrat bedömning. Denna strategi grundas på att eleverna måste träna 
på att bedöma kvaliteten på sina och andras arbeten, och sedan använda erfarenheten från dessa för 
att förbättra sina egna prestationer.116 Författarna menar att dessa strategier kan göra undervisningen 
mer målinriktad och effektiv om de vävs in i det dagliga arbetet i klassrummet. De menar även att 
lärare får igen den tid de avsätter till att lägga om undervisningen i och med att eleverna blir mer 
motiverade och i högre utsträckning kan använda varandra som stöd för sitt lärande.117 

4.3.4. Summativ bedömning
Gemensamt för summativa bedömningar är att de alltid är värderande då de är direkt kopplade till 
någon form av rangordning eller betygssättning av elevers prestationer. Helena Korp skriver att 
syftet med den summativa bedömningen är att den ska ge en så rättvisande och tillförlitlig bild som 
möjligt av elevens lärande i förhållande till undervisningens mål, samt att bedömningen sedan ska 
utmynna i ett betyg eller omdöme. Den summativa bedömningen syftar, enligt Korp, även till att 
differentiera individer, något som ofta blir aktuellt vid ansökan till högre utbildning om antalet 
sökande överstiger antalet tillgängliga platser.118 

I en skrift från skolverket, Kunskapsbedömning i skolan, står det skrivet att de formativa och 
summativa bedömningarna inte ska betraktas som olika sorters bedömning med olika metoder och 
tillvägagångssätt. Istället menas att skillnaden mellan den formativa och summativa bedömningen 
ligger i hur informationen från bedömningen används.119 Helena Korp skriver att de bedömningar 
som görs av elevers lärande i den svenska skolan idag oftast både har ett summativt och formativt 
syfte. Korp menar att läraren, då eleverna genomför olika uppgifter, får ett underlag att ge feedback 
utifrån. Samtidigt som detta underlag i slutet av kursen kan användas i den summativa 
bedömningen, då elevens kunskaper ska sammanfattas i ett betyg.120 I sin bok Lärande bedömning 
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skriver Anders Jönsson att formativa och summativa bedömningar måste utgå från samma kriterier 
och mål för att inte bli kontraproduktiva, om bedömningarna inte hänger ihop finns det en risk att 
eleverna upplever återkopplingen och betygen som svårbegripliga eller orättvisa. Jönsson skriver att 
omdömen och återkoppling, på samma sätt som betygen, måste beskriva elevens prestationer och 
lärande i relation till målen med undervisningen. Således ligger skillnaden mellan formativ och 
summativ bedömning, enligt Jönsson, i första hand i hur komprimerad informationen om elevens 
kunskaper i förhållande till målen är.121  

I antologin Handbook of formative assessment skriver Susan Brookhart att det bland lärare finns 
olika uppfattningar om huruvida den formativa och summativa bedömningen bör blandas i 
klassrummet. Brookhart skriver att många lärare upplever att den summativa bedömningen tenderar 
att minska elevens motivation och påverka elevens kunskapsinhämtning negativt då eleverna främst 
fokuserar på utvärderingen och betyget, och därför ofta ignorerar eller förbiser den formativa 
feedbacken. Enligt Brookhart kan dock de summativa och formativa bedömningarna fungera 
tillsammans på ett tillfredsställande sätt om dels alla aspekter av både den formativa och summativa 
bedömningen är starkt bundna till kunskapskriterierna. Vidare måste, enligt Brookhart, alla delar av 
de summativa och formativa bedömningarna vara logiska och målmedvetna i förhållande till 
elevernas lärande så att eleverna får en möjlighet att ta till sig och använda feedbacken från de 
formativa bedömningarna. Slutligen menar Brookhart att de formativa och summativa 
bedömningarna måste göras till en naturlig del av allt som sker i klassrummet och därför bör 
inkluderas i allt från planering och undervisning till lärarens ledarstil i klassrummet och förståelsen 
av eleverna samt deras situation.122 

4.4. Bedömningens reliabilitet och validitet
Alla bedömningar av elever som sker i skolan, oavsett om det är av formativ eller summativ 
karaktär, påverkar de berörda eleverna. Om dessa bedömningar görs på felaktiga grunder kan de få 
oönskade effekter och på sikt leda till att eleven tappar tilltron på sin egen förmåga.123 I 
nedanstående avsnitt kommer begreppen reliabilitet och validitet att beskrivas. Vidare presenteras 
metoder för att öka reliabiliteten och validiteten vid bedömning.

4.4.1. Reliabilitet
Med begreppet reliabilitet, eller tillförlitlighet, i bedömningssammanhang avses mätsäkerheten i 
bedömningen, det vill säga i vilken utsträckning ett prov kan generera samma resultat oavsett vem 
som bedömer provet.124 Nationalencyklopedin definierar begreppet reliabilitet enligt följande:

[...] tillförlitlighet, inom beteendevetenskaperna mått på hur starkt eller pålitligt uppmätta 
värden i t.ex. ett test eller experiment är. Reliabiliteten beskriver alltså hur väl testet mäter 
det som det mäter125

Alla bedömningar som görs i skolan har en viss grad av reliabilitet för att vara meningsfulla, dock 
kan denna grad av tillförlitlighet variera beroende på hur informationen ska användas. Anders 
Jönsson menar att i de fall då bedömningen ligger till grund för ett betyg är vikten av tillförlitlighet 
mycket stor, medan den bedömning som sker kontinuerligt i klassrummet inte ställer samma krav på 
reliabilitet. Anledningen till att den senare bedömningsformen inte har samma krav på tillförlitlighet 
är att den sker kontinuerligt, vilket innebär att läraren efter hand kan göra nya bedömningar av hur 
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eleven ligger till och på så sätt hela tiden kan modifiera sin bedömning.126 

Bedömningar av kunskap är, enligt Jönsson, en svår process som aldrig kan bli helt perfekt. Dock 
menar Jönsson att en viktig aspekt av kunskapsbedömningen är att den vilar på en rik information 
för att öka graden av reliabilitet.127 Airasian och Russel delar denna åsikt och skriver att lärare måste 
samla in många delar av information om elevens kunskaper. Då varje del som läraren samlar in 
enbart innehåller begränsat med information om elevens kunskaper måste insamlingen ske genom 
många olika metoder som exempelvis prov, skrivuppgifter, samtal eller redovisningar. Airasian och 
Russel menar att om den insamlade informationen innehåller för få delar riskerar den sammantagna 
bilden av elevens kunskaper att bli felaktig.128

En annan aspekt som lyfts fram i litteraturen gällande reliabilitet är något som Helena Korp kallar 
interbedömarreliabilitet, vilket syftar till graden av samstämmighet mellan olika bedömare. Korp 
skriver att mindre tolkningsutrymme och mindre grad av öppenhet i elevernas svar underlättar 
samstämmiga bedömningar, medan öppna frågor medför ett stort tolkningsutrymme och därmed en 
sårbarhet som gör att olika bedömare kan tolka svaren på olika sätt.129 För att komma tillrätta med 
ovanstående problem presenterar Anders Jönsson två strategier. Den första strategin är, enligt 
Jönsson, att utgå från detaljerade anvisningar i sitt bedömningsarbete. Genom att specificera och 
exemplifiera de prestationer som krävs för respektive betygssteg ökar graden av samstämmighet 
mellan olika bedömare och konsekvensen i den egna bedömningen förbättras. Den andra strategin 
som Jönsson presenterar är att diskutera sin bedömning, och eventuellt moderera den, tillsammans 
med en lärarkollega. Jönsson menar att lärare genom diskussion och träning av bedömning kan 
minimera många av de felkällor som minskar graden av reliabiliteten.130

4.4.2. Validitet 
Det som framförallt karaktäriserar en bra bedömning är, enligt Airasian och Russel, dess förmåga 
att hjälpa läraren att fatta korrekta beslut. Denna förmåga kallar författarna för validitet.131 

Begreppet validitet definieras av Nationalencyklopedin som:
[...] den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta. Validitet 
kan betecknas som frånvaro av systematiska mätfel, medan reliabilitet innebär frånvaro av 
slumpmässiga sådana132

I sin bok Att vara lärare i vår tid skriver Henry Egidius att det är svårt att mäta kunskap och 
mentala egenskaper samt att det är än svårare att hitta användbara mått på kompetens och kunskap. 
Tillsammans gör detta att mätningar av kunskap ofta har brister i sin validitet.133 Helena Korp menar 
att bedömningar av elevers lärande får konsekvenser. För eleverna innebär dessa bedömningar att de 
får ett betyg, en examen eller ett beslut om att eleven är i behov av särskilt stöd. För att validiteten i 
dessa bedömningar ska vara god krävs att de bygger på en kvalificerad analys och att det som grund 
i denna analys finns ett informationsrikt och relevant underlag.134 

Anders Jönsson skriver att en grundläggande aspekt för validiteten är att de uppgifter som ska 
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bedömas måste vara relevanta för undervisningens mål och kriterier. Ett problem gällande 
validiteten vid bedömning är att andra aspekter än de som är väsentliga inkluderas i bedömningen. 
Detta problem tenderar, enligt Jönsson, att öka i samband med att graden av öppenhet i 
svarsutrymmet ökar. Då svarsutrymmet ökar blir även variationen i elevernas svar större vilket 
medför att det blir svårare att urskilja de väsentliga aspekterna och leder till att lärarens omdöme 
kan påverkas av andra faktorer då han eller hon måste tolka svaren. Exempelvis innebär detta att det 
är lättare att kontrollera om eleverna kan multiplikationstabellen i matematik med ett konventionellt 
prov, jämfört med om man vill veta om eleverna på ett relevant sätt kan värdera information och ta 
ställning genom att låta dem skapa en affisch eller spela in en novellfilm. Enligt Jönsson kan denna 
tolkningsmån leda till att resultatet av bedömningen påverkas i både positiv och negativ riktning, 
beroende på vilka faktorer som påverkar läraren vid bedömningen.135 

4.5. Sammanfattning av litteraturgenomgången
Litteraturgenomgången inleds med att begreppet medialärare ges följande definition. Lärare som 
genomgått en akademisk pedagogisk utbildning och som har en lärarexamen avsedd för 
gymnasieskolan. Vidare avses med begreppet medielärare i denna studie lärare som är verksamma 
inom någon av inriktningarna Estetik och media, Informations- och medieteknik eller Medier,  
information och kommunikation, som ges på de nationella gymnasieprogrammen Estetiska 
programmet samt Teknik- och samhällsvetenskapsprogrammet. 
I avsnittet ges en bild av hur kunskapssynen i den svenska skolan har förändrats de senaste 
årtiondena från att ha haft tydliga empiristiska drag till att lärande idag ses som en aktivitet, vilket 
närmast kan beskrivas som ett sociokulturellt perspektiv på lärande. I det sociokulturella 
perspektivet har kommunikationen mellan människor och språket en viktig roll för lärandet. Vidare 
anses lärandet inom detta perspektiv vara situerat, vilket innebär att lärandet inte bara handlar om 
att behärska kunskaper utan även om att avgöra hur kunskaperna fungerar och när kunskaperna är 
relevanta.

I litteraturgenomgången redogörs för framväxten av dagens betygssystem och läroplan med 
utgångspunkt i det absoluta betygssystemet. Vidare beskrivs en rad problem som lärare ställs inför i 
sitt bedömningsarbete gällande tolkningsmånen i läro- och kursplanerna. I avsnittet presenteras 
även flera olika definitioner av begreppet likvärdighet och vilka följderna blir av de olika 
definitionerna. 

Avsnittet fortsätter med att de olika underlag som lärare baserar sina bedömningar på presenteras. 
Här presenteras även Lars Lindströms kriterier för bedömning av skapande processer och den 
kollegiala medbedömningen som arbetsmetod för bedömning, vilka tillsammans anses hjälpa lärare 
att förbättra kvaliteten på bedömningarna. Vidare beskrivs begreppen formativ och summativ 
bedömning. Den summativa bedömningen syftar främst till att rangordna eller betygsätta elever 
medan den formativa bedömningen i första hand avser att stödja elevens lärande. Skillnaden mellan 
de två formerna av bedömning är inte vad som bedöms eller hur bedömningarna sker, utan främst 
hur informationen från bedömningarna används.

Litteraturgenomgången avslutas med att begreppen reliabilitet och validitet definieras. Med 
reliabilitet avses mätsäkerheten i bedömningen medan validitet syftar till i vilken utsträckning 
bedömningen mäter det som den avser att mäta. Vidare presenteras avslutningsvis metoder för att 
öka reliabiliteten och validiteten vid bedömning. Dessa föreskriver att bedömningarna ska vila på en 
rik och bred information, att lärare i sitt bedömningsarbete utgår från detaljerade anvisningar och att 
lärare diskuterar sina bedömningar med lärarkollegor. 
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5. Resultat
Avsnittet nedan inleds med en sammanställning av informanternas bakgrund och tidigare 
erfarenheter. Vidare redovisas resultatet av de intervjuer som genomfördes i denna studie. Detta 
resultat  framställs i en sammanfattande text med exemplifierande citat indelad i fyra olika teman 
utifrån denna studies frågeställningar. Slutligen görs en kort sammanfattning av resultatet.

5.1. Presentation av informanterna
I denna studie ingick fem informanter, Jesper, Olle, Samuel, Ivar och Elin. Samtliga av dessa har en 
lärarexamen med inriktning mot media. Ivar, Samuel och Olle arbetar på friskolor medan Jesper och 
Elin arbetar inom den kommunala gymnasieskolan. 

Ivar har arbetat som lärare i knappt fyra år, Samuel är relativt nyutexaminerad och har arbetat snart 
två år men arbetade innan han tog sin examen under några år som obehörig lärare. Olle har arbetat i 
lite mer än tolv år både på högstadiet och gymnasiet samt inom både den kommunala skolan och på 
en friskola. 

Jesper har arbetat lite drygt fem år som lärare och har tidigare arbetat cirka två år med 
vuxenutbildning. Elin har arbetat i snart tre år som lärare och arbetade innan studierna dels med 
lokal-tv samt som frilansande grafiker. 

5.2. Vilken roll uppfattar lärare att bedömningen har inom det egna ämnet?
Under intervjuerna framkom det att flera av informanterna har svårt att skilja mellan begreppen 
betyg och bedömning. Vidare visade det sig att informanterna har olika synsätt på hur 
undervisningen bör bedrivas samt på hur de lägger upp och genomför sina kurser. Av denna 
anledning har jag valt att i detta avsnitt dela in informanterna i två grupper. Först presenteras de 
informanter som arbetar processinriktat, det vill säga främst har ett formativt syfte med sina 
bedömningar, följt av de som inte gör det utan istället gör bedömningar i syfte att sätta ett betyg. 
Avslutningsvis finns en redogörelse för informanternas syn på betygens inverkan på eleverna. 

5.2.1. Lärare vars bedömningar främst har ett formativt syfte
Ivar berättar att han ser hela arbetsprocessen, från kursplanering till examination som ett enda långt 
skeende. Han menar att grundtanken med hans bedömningar är att de ska användas för utvärdering 
och för att hjälpa eleven att utvecklas. Ivar låter även eleverna ge varandra feedback på olika 
uppgifter de arbetat med. Detta sker genom att eleverna ska komma med förslag på alternativa 
varianter på andras arbeten eller med idéer om hur de kunnat arbeta annorlunda. Genom att låta 
eleverna titta på sina klasskamraters arbeten på ett konstruktivt sätt menar Ivar att de får nya 
perspektiv på sina egna arbeten och därigenom utvecklas.

En annan lärare som främst arbetar formativt med sina bedömningar är Jesper. Han talar om vikten 
av att inte låta eleverna beta av olika delmoment i hans kurser och menar att kurserna alltid borde 
leda fram till en stor slutuppgift där elever, under arbetet, får möjlighet pröva sina kunskaper. Jesper 
poängterar gång på gång att eleverna ska visa upp en kunskap i slutet av terminen och att det är den 
kunskapen som ska betygsättas. Eftersom Jesper inte sätter några betyg under kursens gång behöver 
eleverna kontinuerligt få återkoppling. Jesper talar om att han ger eleverna skriftlig feedback på 
uppgifter utifrån kursmålen och ämnesplanerna, medan den muntliga feedbacken inte är direkt 
kopplad till kursmålen utan snarare bygger på att ge eleverna strategier för att nå kursmålen och för 
att öka sin egen inlärning. Jesper talar även om att hans elever brukar få arbeta med självvärdering 

23



där tanken är att eleverna ska öva på att värdera sig själva och sitt eget lärande utifrån en matris som 
Jesper tagit fram. För Jesper är denna självvärdering en viktig del att ta hänsyn till vid 
bedömningarna eftersom eleverna, enligt Jesper, känner sig själva bäst:

Tanken är att självvärderingen ska ligga till grund för en diskussion med mig där vi kan 
diskutera vad de behöver utveckla och för att medvetandegöra eleverna om vad som krävs, 
och om sitt eget lärande. Eleverna finns alltså med i tänket kring betygen då dom får vara 
med och värdera sig själva och sitt lärande. Eleverna känner ju sig själva och jag tror att 
lärarna är ganska korkade om de tror att de vet vad eleverna kan bäst. 

Även Elin menar att hennes bedömningar främst syftar till att eleven ska utvecklas. Hon menar att 
målet med bedömningarna är att de ska hjälpa eleven att hela tiden bli bättre och bättre samt att 
denna utveckling är hela syftet med att eleverna går i skolan. Elin talar även om att hon försöker se 
så många sidor som möjligt av eleven när hon gör sina bedömningar. Hon tittar på elevernas 
uppgifter, för anteckningar om vad som sker på lektionerna och försöker ge eleverna feedback så 
ofta som möjligt. Elin menar dock att det kan vara svårt att hinna ge alla elever feedback i den 
utsträckning som hon vill och att detta är beroende av elevgruppens storlek. 

Ivar, Jesper och Elin berättar alla under intervjuerna om att de lägger mycket tid på att förklara 
betygskriterierna och målen med undervisningen för eleverna. De är dock oense om hur mycket 
eleverna förstår av målen och kriterierna. Ivar upplever att eleverna i hans klasser förstår vad som är 
viktigt i undervisningen och vad som bedöms samt berättar att detta ofta blir tydligt under 
utvärderingarna. Även Elin anser att hennes elever till stor del förstår målen med undervisningen. 
Hon berättar att hon genom att konkretisera och omformulera målen i ämnesplanerna försöker 
förmedla dessa till eleverna på ett begripligt sätt. Jesper menar att de flesta elever säger att de 
förstår målen med undervisningen men berättar samtidigt att han upplever att eleverna ställer 
mycket frågor om vad de ska göra på lektionerna och varför de ska göra vissa saker, vilket Jesper 
menar är ett tecken på att de i själva verket inte förstår målen och kriterierna. 

5.2.2. Lärare vars bedömningar främst har ett summativt syfte
Olle och Samuel är två lärare vars bedömningar främst har ett summativt syfte. För Samuel innebär 
begreppet bedömning att rätta prov eller att sätta betyg. Samuel delar upp sina kurser i delmoment 
där flera olika bedömningsmetoder förekommer och varje moment bedöms enskilt. Resultatet från 
dessa examinationer antecknar Samuel sedan i en matris där sedan de olika momentbetygen förs 
samman och genomsnittet av dessa blir det slutgiltiga kursbetyget. Samuel berättar också att olika 
moment väger olika mycket vilket innebär att betyget D i ett stort moment exempelvis kan dra ner 
högre betyg i mindre kurser och vice versa. Senare under intervjun berättar Samuel att han strävar 
efter att se elevernas arbetsprocess men att det är svårt att mäta progressionen utan att sätta betyg på 
de olika momenten:

Att se elevernas utveckling eller progression är inte så lätt. […] Det är ju enklare att säga 
att det här målet testar vi av på den här uppgiften och på den här uppgiften fick du det här 
resultatet. Och då har man ju väldigt uppdelat och tydligt när man ska gå tillbaks och sätta 
betyg. […] Man kan ju se elevernas betyg som ett sorts mått på deras progression.

Den andra läraren i denna studie som inte heller arbetar processinriktat är Olle. Han berättar att han 
egentligen inte tycker om att dela upp kursen i moment, men att det är något som både elever och 
skolledning förväntar sig att han ska göra. Han menar att skolans system för rapportering av betyg 
är uppbyggd på det sättet och att han inte kan göra annat än att förhålla sig till det. Olle upplever att 
det finns en motsättning mellan momentbetyg och att bedöma elevers utveckling: 

[Momentbetyg] stämmer inte riktigt överens med det här ämnet där det är färdigheter som 
utvecklas hela tiden, och det är en otrolig skillnad mellan när eleverna börjar en kurs och 
när dom slutar.
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Olle berättar att han vill bortse från momentbetygen och istället se till hur eleverna står sig i slutet 
av kursen, samtidigt som han upplever att han är tvungen att ta hänsyn till alla moment när han 
sätter kursbetygen. Under intervjun berättar Olle även att han upplever att eleverna förstår vissa 
delar av målen med undervisningen och betygskriterierna. Han menar att eleverna förstår det som är 
konkret som till exempel teknisk skicklighet medan mer abstrakta kriterier som rör arbetsprocessen 
är svårare att förstå. 

5.2.3. Betygens och bedömningarnas påverkan på eleverna
Genomgående för nästan alla intervjuer är att informanterna har en kritisk inställning till betyg eller 
att de anser att betygen påverkar eleverna på ett negativt sätt. Jesper berättar under intervjun att han 
ser betyget som elevens kvitto på vad han eller hon lärt sig under utbildningen. Han upplever att det 
är vanligt att eleverna stirrar sig blinda på betygskriterierna och därför tappar fokus på sitt eget 
lärande. För att undvika detta pratar Jesper aldrig om betyg med eleverna under själva kursens gång:

Kurserna pågår till slutet av terminen och jag sätter inga betyg alls förens kursen är slut. 
Det innebär att eleverna inte får några betyg alls på uppgifter de lämnar in, utan de får bara 
feedback utifrån målen. Jag gör så för att jag inte vill att eleverna ska känna att dom är 
färdiga på nått sätt [...] Dom ska inte tänka att dom blir klar och betar av saker utan lärandet 
ska vara en pågående process. Eleverna ska lära sig för livet.

Elin menar att betygen kan vara bra på det sättet att de markerar att eleven är färdig med något och 
därför kan gå vidare, samtidigt som hon menar att betygen påverkar eleverna negativt genom all 
stress de medför. Vidare anser Elin att det kan vara svårt att göra rättvisande betygsgrundande 
bedömningar inom estetiska ämnen eftersom det som ska bedömas inte är lika konkret som i många 
teoretiska ämnen. Enligt Elin gör detta att tycke och smak ibland kan påverka bedömningen vilket i 
sin tur innebär att betygen som sorterande instrument på sätt och vis inte fungerar. Istället menar 
Elin att ett bättre alternativ för urval till högre utbildningar skulle vara att använda arbetsprover, då 
dessa visserligen medför viss stress men samtidigt inte innebär att eleverna behöver känna 
betygsstressen under en hel utbildning.

Även Olle talar om betygens stressande inverkan och menar att det finns en betygshets bland elever. 
Han menar att det bland många elever ses som ett misslyckande att få betyget C eller betyget D, 
trots att båda dessa betygssteg innebär att eleven har klarat momentet eller kursen. En annan lärare 
som är negativt inställd till betyg är Ivar. Han anser att själva idén med att sätta en stämpel på en 
elev, eller elevens kunskaper, är föråldrad. Ivar menar att betygen kan skapa en blockering hos 
eleverna och påverka deras lärande negativt:

Jag tror att inte att det kommer så mycket gott ur själva betygen! [...] Egentligen tror jag 
bara att det hindrar folk från att utvecklas. Jag tror inte att det är nyttigt att grubbla för 
mycket över vart man ligger till utan istället borde eleverna ägna energi åt att upptäcka nya 
saker. För allt vad du gör som drar fokus från att lära sig tror jag är dåligt om det är 
utbildning som vi håller på med.

I intervjun med Samuel framkommer att han är kluven i sin uppfattning om betyg. Samuel anser att 
betygen förvisso skapar en del stress hos eleverna men menar samtidigt att det kanske går att 
utnyttja den stressen för att förmå eleverna att anstränga sig mer och att de på så sätt även lär sig 
mer. Senare under intervjun berättar Samuel att betygen är ett måste och att han inte kan se något 
annat alternativ som på ett bättre sätt kan beskriva elevernas kunskaper. 

5.3. Vilka underlag använder lärare sig av vid betygssättning av elever?
I intervjuerna blir det tydligt att synen på vad som ska bedömas skiftar inom informantgruppen. 
Vidare har informanterna olika perspektiv på metoder för bedömning och på hur olika 
bedömningsunderlag värderas. 

25



5.3.1. Vad som bedöms och betygsätts
I intervjuerna svarade samtliga informanter att elevernas arbetsprocess var en viktig del av det som 
bedömdes. Det som skiljer informanterna från varandra i frågan är till hur stor del slutprodukten 
vägs in i bedömningen. I intervjun med Jesper berättar han att det som är viktigt och det som 
betygsätts i alla hans kurser är arbetsprocessen. Med arbetsprocess avser Jesper aspekter som 
planering, förmåga att hålla deadline och att anpassa produkten efter målgruppen. Vidare menar 
Jesper att tyngdpunkten inom hans ämnen ligger på elevernas förmåga att analysera sin egen 
arbetsprocess samt sina egna och andras produkter. Jesper berättar att han i sin bedömning inte tar 
någon hänsyn till produkten i sig utan enbart fokuserar på hur väl eleven kan analysera produkten 
och arbetsprocessen som ledde fram till den. 

Olle berättar att han försöker fokusera på processen i sin bedömning men att resultatet också är 
väldigt viktigt i slutändan. Han menar att en bra arbetsprocess i regel även ger ett bra resultat:

Det är svårt att säga att en viss del av betyget är process och en viss del är resultat. […] 
Ibland har ju vissa elever en sjukt bra process utan att nå hela vägen fram, alltså det kan 
vara tiden eller något annat som gör att de inte når hela vägen fram rent resultatmässigt. 
Och i dom fallen kanske processen får väga lite tyngre.

Vidare menar Olle att aspekter som elevernas förmåga till analys och kritiskt tänkande väger tyngre 
än deras tekniska skicklighet vid bedömning. Samuel anser att elevernas kreativa förmåga ska 
finnas med i bedömningen eftersom media, enligt Samuel, handlar om skapande.

Både Ivar och Elin beskriver arbetsprocessen som central i deras bedömning, men lyfter även fram 
teknisk skicklighet och förverkligandet av den ursprungliga intentionen som viktiga aspekter. Ivar 
och Elin utmärker sig även från de andra informanterna i och med att de beskriver elevens 
kunskapsutveckling eller progression som viktigt för deras bedömning. Elin menar även att 
elevernas intresse för ämnet finns med i bedömningen.

5.3.2. Olika bedömningsformer och underlag
Alla informanter som ingår i denna studie bygger upp sina bedömningar på liknande sätt, där oftast 
en teoretisk genomgång följs av en praktisk arbetsuppgift som eleven ska lösa enskilt eller 
tillsammans med andra i en grupp. Gemensamt för informanterna är även att samtliga samlar in 
elevernas färdiga produkter och använder dem som underlag för sin bedömning. Med begreppet 
produkt avses i denna studie resultatet av en skapande process, som exempelvis kan bestå av en 
affisch eller en videoproduktion. I min intervju med Jesper säger han att det är lärarens plikt att i 
betyget försöka samla ihop och ta till vara på allt som eleven gör i skolan. Jesper menar att det är 
omöjligt att konstruera prov som mäter alla kunskaper som ska uppnås enligt målen i mediaämnena 
vilket gör att lärare hela tiden måste vara uppmärksamma på det som sker i stunden. Han poängterar 
att det är viktigt att försöka notera när eleverna visar prov på kunskap oavsett om det exempelvis 
sker i ett grupparbete eller i en diskussion. Vidare berättar Jesper att hans bedömningar grundas på 
de egna anteckningarna från redovisningar och diskussionsövningar, inlämnade uppgifter och på 
elevens självvärdering. Enligt Jesper väger alla delar av underlaget lika tungt.

Elin menar att hon försöker göra bedömningar kontinuerligt under terminens gång. Hon berättar att 
hon samlar elevernas arbeten i personliga mappar så att hon kan gå tillbaka till varje elev och se hur 
han eller hon utvecklas. Elin medger att hon i dessa mappar enbart sparar produkten och att hon på 
ett bättre sätt även borde ta till vara på det arbete som ligger bakom produkterna. Vidare försöker 
Elin få tid att prata med eleverna enskilt några gånger per termin om hur de själva upplever att 
arbetet går och om de upplever att de utvecklas. Elin menar även att det muntliga underlaget, det 
vill säga diskussioner som sker i klassrummet eller muntliga redovisningar, inte väger lika tungt 
som de uppgifter som eleverna lämnar in.
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Under intervjun med Ivar framkommer att även han försöker bedöma sina elever kontinuerligt 
under kursen. Som underlag för den kontinuerliga bedömningen använder Ivar loggböcker där 
eleverna efter varje lektion, eller åtminstone någon gång i veckan, beskriver vad de arbetar med 
samt hur de resonerar kring arbetet och varför de fattar olika beslut. Vidare berättar Ivar att de 
intryck han får av eleven även fungerar som en typ av underlag. Med intryck menar Ivar det han 
han ser av vad som händer i klassrummet och de samtal han har med eleverna under lektionerna. 
Ivar menar att detta sätt att samla in underlag fungerar bra i de grupper där elevantalet inte är så 
stort, men att det kan bli svårigheter i större elevgrupper då han i dessa inte hinner prata med alla 
elever. Ivar berättar även att de skriftliga underlagen och de skapade produkterna i regel väger 
tyngre än exempelvis muntliga underlag, men att det kan skifta beroende på vad eleverna arbetar 
med:

Det är olika för olika mål, vissa mål måste man bedöma via produkten, alltså produkter som 
dom skapar, och vissa mål kan man mäta genom analyser eller diskussioner. Men det är ju 
lite olika för olika kurser. […] Sen kan det ju naturligtvis bli så att en produktion väger 
ganska tungt i min bedömning.

Ivar menar även att det inte går att mäta alla kunskapsnivåer i varje enskild uppgift. Han berättar att 
man i vissa uppgifter inte kan få mer än betyget D, vilket innebär att man klarat målet, medan det 
för andra uppgifter kan stå angivet i betygskriterierna att vissa saker kommer att bedömas för de 
högre betygen.

En annan lärare som försöker följa elevernas arbetsprocess är Olle. Han berättar att han under 
momenten vill kunna prata med eleverna men att det ofta är svårt då elevgrupperna är stora och 
eleverna många gånger inte arbetar på plats i skolan. Olle menar dock att detta inte är något 
problem då han får del av arbetsprocessen via elevernas loggböcker, där de skriver anteckningar om 
sina tankar och idéer kring sitt arbete. Vidare berättar Olle att det förekommer olika 
examinationsformer på hans kurser men att inlämningsarbeten och redovisningar är vanligast 
förekommande samt att redovisningarna och produkten är det som väger tyngst i hans bedömning. 
Olle menar att hans elever givetvis kan visa upp sina kunskaper på andra sätt men att andra tillfällen 
är svårare att ta hänsyn till vid bedömningen då dessa kräver att han gör tolkningar av elevens 
kunskaper.

Samuel menar att de två stora delarna han tittar på i sin bedömning är arbetsprocessen och 
slutprodukten, samt att dessa två delar väger ungefär lika tungt i bedömningen. Förutom 
slutprodukten samlar Samuel in elevernas tidsplanering och arbetsskisser som underlag till sin 
bedömning. Han berättar även att eleverna några enstaka gånger fått göra självvärderingar och att 
detta är något som eventuellt borde göras oftare. Samuel menar att självvärderingarna fungerat bra 
som diskussionsunderlag men att han är skeptisk till om han skulle kunna använda dem som 
betygsunderlag. 

5.4. Hur tolkar lärare begreppet likvärdighet?
Informanterna i denna studie berättar om sin syn på likvärdighet, flera av dem måste tänka efter 
länge innan de svarar och deras definitioner av begreppet skiljer sig delvis åt. Vidare presenteras 
informanternas syn på likvärdighet i den svenska skolan.

5.4.1. Lärarnas definition av begreppet likvärdighet
Begreppet likvärdighet för Ivar syftar främst till undervisningens innehåll. Han menar att 
likvärdighet innebär att eleven oavsett vilken skola i Sverige som han eller hon läst på, ska lära sig 
ungefär samma saker. Efter att ha funderat en stund berättar Ivar att likvärdighet i de bästa av 
världar även kan innebära att eleven blir bedömd på samma grunder, så att betygen har samma 
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värde oavsett var i landet eleven har gått skolan. Även Samuel definierar begreppet på ett liknande 
sätt och menar att det handlar om rättvisa, att alla elever blir bedömda på samma grunder och att 
betyget A i någon av hans kurser ska vara lika mycket värt hos honom som hos hans kollegor. 
Samuel menar även att det är svårt att definiera begreppet ytterligare.

Lärarna i de ovanstående intervjuerna diskuterar begreppet likvärdighet på ett nationellt plan. Olle 
har ett mer lokalt perspektiv på begreppet:

Jag kan ju bara se till mig själv, även om jag önskar att jag kunde se det ur ett större 
perspektiv. Att utbildningen var likvärdig i kommunen eller i bästa fall i hela landet. Men 
för mig är det så att jag försöker göra det likvärdigt genom att utifrån kriterierna bedöma 
eleven rättvist sett över alla klasser jag har.

Att tolka begreppet likvärdigt som synonymt med rättvist är något som återkommer i både min 
intervju med Jesper och Elin. Jesper menar att likvärdighet är ett stort begrepp som dels syftar till 
undervisningens innehåll, det vill säga att alla kurser ska ha motsvarande innehåll oavsett var i 
Sverige de ges. Vidare anser Jesper att begreppet även kan innebära att alla elever ska få möjlighet 
att nå högsta möjliga mål utifrån sina förutsättningar. Även Elin tolkar begreppet på ett liknande sätt 
när hon berättar att eleverna ska ha samma förutsättningar att nå sin högsta potential:

Jag tänker mig att det är likvärdigt att man ska ha samma förutsättningar att nå dit man vill 
nå, och då kanske det innebär att vissa behöver mer stöd och andra mindre. Likvärdighet 
betyder att jag måste se till varje elev och deras behov för att hjälpa dem att utvecklas.

Vidare berättar Elin att likvärdighet inte kommer av att lärare har samma innehåll i sina kurser eller 
att de har liknande examinationsformer i hela landet. Elin menar snarare att detta kan minska 
likvärdigheten i skolan. 

5.4.2. Lärarnas syn på likvärdigheten i den svenska skolan
Jesper anser att det finns stora brister i likvärdigheten i den svenska skolan, men att likvärdighet 
gällande bedömning är något eftersträvansvärt. Han menar att det är mycket viktigt att lärare 
bedömer och värderar kunskap lika högt. Detta eftersom betygen används för att sortera elever och 
som grund för antagningen till högre utbildningar. Jesper menar att betyget ska vara rättvisande för 
elevens kunskaper så att eleven känner att betyget faktiskt motsvarar det han eller hon kan. Vidare 
berättar Jesper att han har svårt att tro att likvärdighet ur ett bedömningsperspektiv knappast går att 
garantera på en högre nivå än inom en enskild klass eller i bästa fall inom en lärares elevgrupp. 
Jesper menar att han kan göra likvärdiga bedömningar sett till de klasser som han undervisar i men 
att det på ett större plan är svårt då detta kräver en mycket stor samsyn mellan lärare. 

Ivar menar att alla bedömningar som görs i den svenska skolan är mer eller mindre subjektiva på 
grund av den mänskliga faktorn. Han menar att det är ett problem att lärare är människor och ska 
bedöma andra människor som de har en relation till. Dessa relationer i sig skapar, enligt Ivar, en 
subjektivitet som är omöjlig att helt bortse från i bedömningen och betygssättningen. Detta är en av 
faktorerna som gör att Ivar ställer sig skeptisk till om lärare verkligen ska betygsätta sina elever, 
istället menar Ivar att lärare borde få möjligheten att fokusera på att skapa gynnsamma 
förutsättningar för elevernas lärande.

I intervjuerna berättar både Ivar, Olle och Elin att de är föga förvånade över bristen på nationell 
likvärdighet då kursmålen och kunskapskriterierna är så svävande i många ämnen. Elin berättar att 
det ofta kan vara svårt att förstå skillnaden mellan kunskapskraven i betygskriterierna:

Det kan stå saker som att det för [betyget] C krävs att eleven ska kunna föra en ”utförlig 
diskussion” medan det för [betyget] A står att diskussionen ska vara ”nyanserad”. Och vad 
är skillnaden liksom? Det är jäkligt lurigt ibland alltså!

Olle berättar att hela hans professionalitet sätts på prov när han ska sätta betyg i sina ämnen. Han 
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menar att all hans kunskap och all förvärvad erfarenhet krävs för att bedömningen ska bli rättvis. 
Samtidigt berättar han att han är skeptisk till om en annan lärare med liknande erfarenhetsnivå 
skulle göra samma bedömningar. På skolan där Olle arbetar finns det heller inga andra medialärare 
som han kan diskutera bedömningen med. Olle berättar att detta gör att han måste förlita sig helt till 
sig själv i sitt bedömningsarbete. Ivar menar att likvärdigheten bygger på att alla utgår från samma 
kriterier i sin bedömning men att det inte finns någon kontroll för att det verkligen är så. Han menar 
att ett nationellt prov kan fungera som en slags hjälp att säkerställa likvärdigheten, men poängterar 
samtidigt att det skulle vara mycket svårt att konstruera ett prov som mäter de typer av kunskaper 
som är väsentliga inom många mediaämnen samt att ett nationellt prov inte skulle vara önskvärt.

Samuel säger att han tror att det finns goda möjligheter att skapa likvärdighet på enskilda skolor, 
men att det inte är möjligt inom hans ämnen på nationell nivå. Han menar att ett öppnare klimat 
mellan kollegor, med ökad insyn och gemensamma bedömningssamtal, skulle skapa en större 
trygghet i bedömningen och att detta troligtvis skulle resultera i en ökad likvärdighet på lokal nivå. 
Jesper berättar att han tvivlar på att det går att skapa likvärdighet i aspekten att utbildningar ska ha 
samma innehåll, och framhäver det faktum att både lärare och elever har olika förutsättningar och 
intressen. Detta innebär att eleverna ska tvingas göra samma saker oavsett intresse vilket i sin tur 
blir ett problem rent pedagogiskt, menar Jesper. 

I slutet av intervjun med Ivar lyfter han frågan om hur eftersträvansvärd likvärdigheten egentligen 
är. Ivar menar att likvärdighet kan vara negativt om begreppet avser innehållet i undervisning och 
examinationsformer:

Om det slutar med att alla som går en grafisk utbildning har exakt samma innehåll i sina 
kurser och på sikt nästan gör identiska grejer. Då räcker det ju med att man exempelvis 
utbildar en eller bara några stycken grafiker som kan göra alla affischer i hela Sverige.

5.5. Vilka metoder använder lärare sig av för att uppnå en likvärdig 
bedömning?

Informanterna har olika perspektiv på likvärdighet, vilket visat sig tidigare. Detta innebär att 
informanterna även arbetar med likvärdighet på olika sätt. Vidare visar intervjuerna att de nya 
läroplanerna och den nya gymnasieskolan påverkat lärarnas arbete med likvärdighet i olika stor 
utsträckning. 

5.5.1. Lärares arbete med likvärdighet
Under intervjuerna med studiens informanter nämner samtliga att en strategi för att öka 
likvärdigheten är ämnes- och bedömningsdiskussioner mellan kollegor. Samtidigt är det bara Elin 
som menar att hon kontinuerligt träffar sina kollegor för att diskutera bedömningsfrågor. Olle menar 
att han gärna hade diskuterat sin bedömning med ämneskollegor om han bara hade haft några:

Jag är ju ensam och har ju ingen att bolla med. Och eftersom vi är en friskola så bjuder man 
ju inte heller in till möten med andra bild och medialärare. Det finns ju ingen annan som 
har den kompetensen eller erfarenheten som jag har på det här bygget. Och jag kan ju inte 
heller, nog kan jag fråga andra, men det känns ju inte heller helt rätt. Så jag får ju lita till 
mig själv.

Ivar berättar att han är medveten om att det borde förekomma mer betygs- och ämnesdiskussioner 
inom kollegiet, men att dessa av olika anledningar inte blir av. Han menar att det förekommit 
diskussioner om bedömning på mer praktiska områden men att dessa möten oftast resulterar i att 
lärarna visar upp elevprodukter som de tycker är riktigt bra för varandra, och att det i själva verket 
inte blivit så mycket diskussion om de produkter där det verkligen skulle behövas. Att det blivit så 
tror Ivar beror på att många estetiska ämnen färgas starkt av lärarens intresse och förkunskaper sant 
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att ämnesdiskussioner av den anledningen lätt kan upplevas som personlig och känslig. Under 
intervjun med Samuel uttrycker han en önskan om att klimatet mellan kollegor skulle vara öppnare. 
Han menar att lärare ofta är ensamvargar som ger varandra lite insyn i det egna arbetet. Samuel 
menar att det vore bra om alla ämneskollegor kunde hjälpas åt i alla faser av arbetet, från planering 
till betygssättning av en kurs, för att på så sätt öka likvärdigheten. Samuel berättar att detta 
framförallt skulle vara intressant för honom som är relativt ny inom yrket men att de mer erfarna 
kollegorna inte verkar se samma nytta med dessa möten. Inte heller på Jespers skola förekommer 
några betygs- eller ämnesdiskussioner mellan kollegorna frekvent. 

Under min intervju med Jesper berättar han att han i sin bedömning försöker minimera utrymmet 
för den personliga smaken genom att bortse från den skapade produkten i bedömningen, och på så 
sätt öka likvärdigheten:

Min personliga smak är inte med i betyget eftersom kriterierna som jag sätter upp för 
uppgifterna inte har med att produkten ska vara estetiskt tilltalande att göra eller något sånt. 
De handlar mycket mer om hur man resonerar kring sin produkt själv. I bedömningen finns 
det utrymme för min personliga smak under processens gång, under bedömningen som görs 
för lärandet och i feedbacken. Men i bedömningen som görs för betygen ska min personliga 
smak inte spela någon roll.

Även Elin och Ivar berättar att de genom att fokusera på elevernas arbetsprocess istället för på den 
skapade produkten ökar likvärdigheten i sin bedömning. Elin menar att hon genom att titta på 
processen till stor del undviker och minskar utrymmet för att hennes personliga smak ska påverka 
elevernas betyg. Ivar arbetar på ett liknande sätt och säger att hans bedömning fokuserar på i vilken 
grad eleverna lyckas förmedla ett budskap och hur väl eleverna kan motivera sina val snarare än på 
själva produkten.

Ivar berättar att han istället för att samarbeta med andra lärare i bedömningen för att skapa 
likvärdighet helt försöker förhålla sig till de mål och kriterier som finns angivna i styrdokumenten. 
Han menar att examinationsformerna kan skifta men att lärare genom att utgå från samma kriterier 
kan garantera en viss likvärdighet. Även Jesper resonerar på ett liknande sätt. Han berättar att han i 
sin bedömning försöker att utgå direkt från kriterierna i ämnesplanerna för att undvika att dessa ska 
behöva tolkas mer än nödvändigt. Jesper berättar även att han försöker alternera 
examinationsformerna för att hitta metoder som gynnar eleverna och för att få in ett så brett 
underlag som möjligt. Genom att alternera examinationsformerna menar Jesper även att alla elever 
får en chans att visa vad de kan. 

En annan strategi för att skapa likvärdighet i bedömningen framkommer under intervjuerna med 
Olle, Samuel och Elin. Samuel berättar att han ibland ställer elevernas produkter mot varandra i 
klassen trots att han är medveten om att bedömningen inte bör göras på ett sådant sätt. Han menar 
att antalet uppgifter som ska bedömas är stort och kriterierna de ska bedömas mot ofta är otydliga 
vilket gör att det lätt blir någon slags inbördes rankning:

Så kan det bli lätt att man tittar på uppgifterna och ser den bästa uppgiften som måttet på 
[betyget] A medan den sämsta kan bli måttet för [betyget] E. Och sen försöker man liksom 
pussla in alla andra där emellan. Vilket jag i för sig tycker är lite synd för då blir det ju inte 
att man bedömer produktionerna mot vad de egentligen ska bedömas mot.

Likaså berättar Elin om snarlika arbetsmetoder. Hon tror att det är ett vanligt arbetssätt som många 
använder sig av när det är svårt att förstå vad som menas med vissa av begreppen i ämnesplanerna 
eller betygskriterierna. Elin berättar även att hon är medveten om att metoden inte är optimal, men 
ställer sig samtidigt frågande till vad hon annars ska förhålla sig till i brist på tydligt formulerade 
kriterier. På ett liknande sätt beskriver Olle hur han går tillväga för att skapa likvärdighet inom sina 
klasser. Han menar att bedömningsarbetet underlättas avsevärt då han inte har någon mall för sin 
bedömning utan i varje bedömningssituation måste skapa något att jämföra mot. Olle menar att han 
genom att jämföra sina elever skapar likvärdighet i sin bedömning:
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Jag tycker det blir mest rättvist för dom då jag dessutom tittar över alla tio klasserna som 
har samma moment, så att man inte bara stirrar sig blind på en klass. […] Utifrån min 
situation tycker jag att det blir mest rättvist. Visst skulle jag kunna betygsätta en [produkt] 
mot kriterierna om jag bara fick in den, men jag tycker att det blir mest rättvist om jag får 
in alla och får en bred syn på dom.

Olle berättar att han kan förstå om eleverna upplever som märkligt att han jämför arbeten mot 
varandra, men menar samtidigt att det inte är arbetena i sig som jämförs utan de kriterier som 
arbetena uppfyller. Han menar att detta kan vara svårt men att det är ett bekymmer han ställs inför 
då kriterierna är luddigt formulerade och det inte finns några direkta mallar att stödja sin bedömning 
på. 

5.5.2. Den nya läroplanens påverkan på lärares arbete med likvärdighet
Samtliga av informanterna i denna studie upplever att de förändringar som skett i ämnesplanerna i 
och med införandet av GY11 i grunden är positiva. Samuel menar att kunskapsmålen i 
ämnesplanerna blivit tydligare samt att läro- och ämnesplanerna blivit mer aktuella. Jesper berättar 
att han upplever att de estetiska ämnena har fått tydligare riktlinjer och betygskriterier vilket gör att 
han nu kan resonera med sina elever om betygen på en mer konstruktivt sätt. Även Olle uttrycker en 
viss lättnad över de nya läroplanerna:

Om man tittar på betygskriterierna för flera av mina kurser [från gamla gymnasieskolan] så 
är det som skiljer G från VG att man för VG ska vara kreativ och personlig. Men vad är det 
då? Det finns inga klara definitioner av kreativitet varken i kursplanen eller någon 
annanstans. Det är borta i nya, men de nya lämnar fortfarande ganska mycket utrymme för 
tolkning. 

På ett liknande sätt som Olle beskriver Ivar förändringarna, dock är Ivar något mer skeptisk till de 
nya ämnesplanerna. Ivar menar att formuleringarna i kunskapsmålen i de nya ämnesplanerna ska ha 
mer kvalitet och att det ska finnas en progression i dessa mål. Han berättar att det i kunskapsmålen 
för betygssteget C exempelvis formuleras i termer som välgrundad medan det i kunskapskraven för 
betyget A ofta används begrepp som nyanserad. Ivar anser att kriterierna fungerar bra på pappret 
men att det i verkligheten inte är så lätt att exempelvis skilja en välgrundad analys från en 
nyanserad. Han tror att möjligheten att kunna se denna skillnad bygger på att elevgruppen är liten 
och att läraren har möjlighet att avsätta tid till enskilda diskussioner med eleverna. Även Elin ställer 
sig tveksam till möjligheten att kunna se progressionen hos alla elever och att kunna översätta 
formuleringarna i kunskapsmålen till praktiska situationer där eleverna får möjlighet att visa alla 
kunskaper. 

Jesper tycker att läroplanen och kursplanerna i GY11 har ökat likvärdigheten i den svenska skolan 
eftersom det i de nya ämnesplanerna finns centrala innehåll, det vill säga beskrivningar av vad 
kurserna ska beröra innehållsmässigt. Samtidigt funderar han på om denna typ av likvärdighet 
verkligen är eftersträvansvärd då likvärdigheten ur ett elevperspektiv, enligt Jesper, kan bli lidande 
av detta. Jesper menar att fördelen med den gamla gymnasieskolan var att lärarna kunde anpassa 
undervisningens och dess innehåll mer utifrån eleverna, och på så sätt lättare kunde främja fler 
elever. Elin berättar att hon upplever att tyngdpunkten flyttas från estetiska uttryck till att fokus nu 
mer ligger på de teoretiska delarna av hennes ämnen. Hon menar att detta är synd men säger även 
att hon har förståelse för att det blivit så då det, enligt henne, i samhället finns en hets att kunna 
mäta allt och det är lättare att kontrollera teoretiska kunskaper. Samuel är tveksam till om de nya 
ämnesplanerna underlättar hans bedömningsarbete. Han menar att ämnesplanerna har blivit bredare 
och att det är många kunskapsmål som sträcker sig över hela kurserna, samt att detta gör det mer 
komplicerat att se när och hur olika kunskaper ska testas. Av denna anledning tror Samuel inte att 
GY11 ökar likvärdigheten i den svenska skolan sett ur ett bedömningsperspektiv. 
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5.6. Resultatsammanfattning
I studien ingår fem informanter som samtliga har en högskoleexamen med inriktning mot media. I 
intervjuerna framgår att informanterna har svårt att skilja mellan begreppen betyg och bedömning. 
Tre av informanterna gör främst bedömningar som har ett formativt syfte, det vill säga bedömningar 
som avser att hjälpa eleven att utvecklas. Dessa informanter avsätter även mycket tid till att förklara 
målen med undervisningen för eleverna. För två av informanterna i studien har bedömningarna 
främst ett summativt syfte vilket innebär att de främst gör bedömningar för att sätta betyg samt att 
de delar upp sina kurser i delmoment som bedöms enskilt. Utmärkande för alla informanter är att de 
är kritiskt inställda till betyg. Informanterna menar att eleverna fokuserar på betygen istället för på 
sitt lärande och att betygen gör eleverna stressade.

Synen på vad som ska bedömas skiftar inom informantgruppen. Alla informanter menar att 
elevernas arbetsprocess är en viktig del av det som bedöms. Det som främst skiljer informanterna åt 
är till hur stor del elevernas slutprodukt ska vägas in i bedömningen. Några informanter menar även 
att aspekter som teknisk skicklighet, analys och förverkligande av intention ska vägas in i 
bedömningen. Vidare har informanterna liknande arbetssätt vid examinationer, där en teoretisk 
genomgång ofta följs av en praktisk uppgift som eleven ska lösa enskilt eller tillsammans med 
andra elever. Det visar sig även att underlagen som informanterna grundar sina bedömningar på 
skiljer sig åt. Samtliga informanter samlar in elevernas produkter som underlag till sina 
bedömningar. Det som skiljer informanterna åt är i vilken grad de samlar in andra underlag samt hur 
de värderar de olika underlagen i sin bedömning.

I resultatet framgår att informanterna definierar begreppet likvärdighet på olika sätt. Alla 
informanter talar om begreppet som att det är synonymt med rättvist. Tre av informanterna 
definierar likvärdighet som att något är likvärdigt om det har samma värde och bedöms på samma 
grunder. Andra definitioner som kommer fram under intervjuerna är att begreppet kan syfta till 
undervisningens innehåll eller till alla elevers möjlighet att nå sin fulla potential. Informanterna har 
även olika åsikter om likvärdigheten i den svenska skolan. Tre av de intervjuade lärarna menar att 
likvärdighet är något eftersträvansvärt som måste prioriteras medan två av informanterna är mer 
skeptiska. 

I sitt bedömningsarbete använder sig informanterna av olika metoder för att öka likvärdigheten. En 
metod som nämns av samtliga informanter är att diskutera sin bedömning med ämneskollegor. Dock 
är det endast en av informanterna som kontinuerligt har denna typ av diskussioner med sina 
kollegor. Tre av informanterna berättar att de i brist på tydliga betygskriterier jämför elevernas 
arbeten mot varandra för att skapa likvärdighet inom klassen. Andra metoder som framkommer är 
att alternera examinationsformerna och att fokusera på elevernas arbetsprocess. 

Samtliga informanter uppger att förändringarna som GY11 fört med sig i grunden är positiva. Flera 
av informanterna menar att de upplever de nya betygskriterierna och ämnesplanerna som mer 
tydliga än de tidigare. Samtidigt uttrycker två av informanterna en oro över hur de ska kunna 
översätta formuleringarna i kunskapsmålen till praktiska situationer där kunskapen går att mäta.
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6. Analys
I avsnittet nedan kommer resultatet från denna studie att analyseras utifrån den teoretiska bakgrund 
som beskrivs i litteraturgenomgången. Avsnittet inleds med en analys av informanternas uppfattning 
av bedömningens roll i det egna arbetet. Därefter följer en undersökning av vilka underlag som 
informanterna använder sig av vid bedömning. Vidare ges informanternas syn på likvärdighet en 
teoretisk koppling och slutligen görs en analys av deras arbete med likvärdighet.

6.1. Vilken roll uppfattar lärare att bedömningen har inom det egna ämnet?
Som framgår i resultatdelen skiljer sig informanternas syn på bedömning åt. Genom att koppla 
samman resultatet med den teoretiska bakgrunden blir det tydligt hur informanternas syn på den 
egna bedömningen kan påverka eleverna och deras lärande.

6.1.1. Formativ och summativ bedömning i lärares arbete
Begreppet formativ bedömning presenteras i litteraturgenomgången. Syftet med de formativa 
bedömningarna är att identifiera elevens styrkor och svagheter med avsikt att hjälpa eleven att nå de 
uppsatta målen samt att utforma undervisningen utifrån elevens behov. Det framgår även klart att 
den formativa bedömningens fokus ligger på lärprocessen snarare än på resultatet, vilket gör att de 
formativa bedömningarna inte direkt har något med betygssättning att göra.136 I mina intervjuer blir 
det tydligt att endast tre av fem informanter på ett tydligt sätt arbetar med formativ bedömning. De 
två intervjuade lärarna som inte arbetar på detta sätt berättar att de, av olika anledningar, väljer att 
dela upp sina ämnen och kurser i olika delmoment där sedan varje moment betygsätts för sig och 
genomsnittet av de olika momentbetygen blir slutbetyget. Då lärare delar upp ett ämne på sättet som 
beskrivs ovan gör jag tolkningen att de inte ser ämnet som en helhet, trots att de flesta ämnen består 
av sammanhängande kurser. Detta gör att lärarnas bedömningar främst blir av summativ karaktär.

Samuel, en av lärarna som främst gör bedömningar i summativt syfte, uttrycker en vilja att arbeta 
processinriktat men anser att det är svårt att mäta elevernas progression under pågående kurs samt 
att den eventuella progressionen blir synlig först i elevernas betyg. Den andra läraren som i stor 
utsträckning arbetar med summativ bedömning, Olle, menar bland annat att eleverna förväntar sig 
betyg på varje delmoment i en kurs. I litteraturgenomgången refereras till flera forskare som menar 
att elevernas strategier för lärande bör vara centrala för undervisningen.  Bland annat skriver 
Shepard att kulturen i klassrummet måste anpassas så att bedömningen blir mer informativ och 
hårdare knuten till elevernas kunskapsutveckling samt att bedömningen måste bli en del av 
undervisningen istället för att fungera som en belöning eller bestraffning.137 

Två viktiga aspekter av den formativa bedömningen är feedback och självvärdering. Syftet med 
feedback är att beskriva vad eleven gjort och att, med denna beskrivning som utgångspunkt, hjälpa 
eleven att utvecklas och nå de uppsatta målen. Även självvärderingen syftar till att stärka elevens 
inlärning då tanken är att eleverna, genom att ge sig själva och sina kurskamrater feedback, kan få 
nya erfarenheter och sedan använda dessa för att förbättra sina egna prestationer. Tillsammans gör 
dessa strategier att eleverna blir mer motiverade och i högre utsträckning kan använda sig själva och 
varandra som stöd för sitt lärande.138 I denna studie för informanterna olika resonemang om den 
formativa bedömningen. Under intervjuerna berättar tre av informanterna om hur de arbetar med 

136 Hult, Agneta & Olofsson, Anders (red.) (2011) Utvärdering och bedömning i skolan.. Stockholm: Natur & Kultur, s.
212f.

137 Shepard, Lorrie (2000) The role of assessment in a learning culture. I: Educational researcher vol 29. Washington:
American educational research association, s. 10

138 Black, P.J (red.) (2003) Assessment for learning: putting it in to practice. Buckingham: Open Univ. Press, s. 30ff.
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feedback. Jag tolkar deras utsagor som att de arbetar på ett sätt som är jämförbart med det som 
beskrivs i litteraturgenomgången gällande feedback. Två av dem uppger även att de arbetar mycket 
med självvärdering där elevernas åsikter om sitt eget lärande är en viktig aspekt att ta hänsyn till i 
bedömningen.

En förutsättning för den formativa bedömningen är, enligt Korp, att eleverna är insatta i 
undervisningens mål och att de förstår de kriterier som de blir bedömda utifrån.139 Alla utom en av 
lärarna som deltar i denna studie berättar att de arbetar mycket med att få eleverna att förstå målen 
med undervisningen. Två av dessa lärare tror sig veta att eleverna förstår vad som förväntas av dem 
medan de andra två lärarna menar att deras elever bara till viss del är insatta i målen med 
undervisningen. Korp menar att om eleverna inte förstår de formativa bedömningarnas innehåll, 
eller tolkar innehållet i dessa på ett felaktigt sätt, kan effekten bli att eleverna tappar tilltron till sin 
egen förmåga.140

6.1.2. Bedömningens och betygens påverkan på eleverna
I litteraturgenomgången tydliggörs skillnaden mellan betyg och bedömning. Informanterna som 
deltar i denna studie diskuterar dock inledningsvis bedömning och betyg synonymt, vilket tyder på 
att de har svårt att skilja mellan de två begreppen. Enligt litteraturen avser begreppet bedömning att 
ge eleven återkoppling och feedback för att på så sätt hjälpa eleven att utvecklas. Betyg å andra 
sidan syftar till att ge eleven ett intyg om att han eller hon besitter en viss kunskap och till att 
rangordna eleverna.141 Att lärarna ser begreppen betyg och bedömning som synonymer kan även 
tyda på att de grundar sina formativa och summativa bedömningar på samma underlag. Flera av 
källorna i litteraturgenomgången menar att summativa och formativa bedömningar inte ska 
betraktas som olika metoder, utan att skillnaden ligger i hur informationen från bedömningarna 
används.142 

Samtliga informanter menar att betygen gör eleverna stressade och fyra av informanterna menar 
dessutom att denna stress påverkar eleverna negativt, då eleverna istället för att koncentrera sig på 
sitt lärande lägger stort fokus på betygskriterierna. Denna problematik är något som informanterna 
får medhåll för i litteraturen. I litteraturgenomgången betonas vikten av att läraren utgår från samma 
kunskapskriterier i både den summativa och formativa bedömningen för att få dessa att fungera 
tillsammans på ett tillfredsställande sätt. Vidare menar Brookhart att alla bedömningar som lärare 
gör måste inkluderas i allt som sker i klassrummet för att de summativa bedömningarna inte ska 
motverka nyttan av de formativa.143 Under intervjuerna med två av informanterna visar det sig att de 
ställer sig skeptiska till betygens funktion i den meningen att de ska fungera som en certifiering av 
elevernas kunskaper. En av informanterna är tveksam till hur väl betygen inom estetiska ämnen 
fungerar som sorterande instrument för urval till högre utbildningar och menar att det finns mer 
tillförlitliga metoder. Som beskrivningen ovan antyder avser den summativa bedömningen att ge 
eleven ett intyg på en viss kunskap samt att möjliggöra en urvalsprocess. Vidare ska den summativa 
bedömningen ge en så rättvisande bild av elevens kunskaper som möjligt.144 Om denna metod är 
bättre än andra tänkbara metoder för att rangordna elever är inget som jag tar ställning till, men en 
informant är skeptisk till metoden i fråga då hon upplever att det är svårt att göra rättvisande 
bedömningar inom estetiska ämnen. 

139 Korp, Helena (2011) Kunskapsbedömning – vad, hur och varför. Stockholm: Fritzes kundservice, s. 44.
140 Ibid.
141 Ibid.
142 Skolverket (2011a); Korp (2011); Jönsson (2011)
143 Andrade, Heidi L. & Cizek, Gregory J. (red.) (2010) Handbook of formative assessment. New York: Routledge, s. 

279ff.
144 Korp, Helena (2003) Kunskapsbedömning – vad, hur och varför. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, s. 
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6.2. Vilka underlag använder lärare sig av vid betygssättning av elever?
I resultatdelen framträder informanternas olika åsikter om vad som ska bedömas och betygsättas. 
Vidare visar det sig även att underlaget som informanterna baserar sin bedömning på till viss del 
skiljer sig åt mellan informanterna. 

6.2.1. Vad som bedöms och betygsätts
I litteraturgenomgången beskriver Lindström en rad problem som kan uppstå vid bedömning av 
skapande processer.  Problemen rör främst aspekter som objektivitet och svårigheten att mäta 
kunskap. För att motverka dessa presenteras sju kriterier, varav tre avser den färdiga produkten och 
fyra inriktar sig mot arbetsprocessen, som kan hjälpa lärare att göra relevanta bedömningar.145 

Gemensamt för alla informanter i denna studie är att de, i enighet med Lindström, är överens om att 
elevernas arbetsprocess är en viktig del av det som ska bedömas. Arbetsprocessen som 
informanterna berättar om innefattar flera av Lindströms kriterier. Informanterna nämner kriterier 
som elevens förmåga till självvärdering, elevens undersökande arbete och elevens 
uppfinningsförmåga. Det är dock ingen som på något sätt nämner elevens förmåga att utnyttja 
förebilder. När det gäller den av eleven skapade produkten berättar informanterna att de tar hänsyn 
till förverkligandet av den ursprungliga intentionen och elevens tekniska skicklighet vid 
bedömningen, vilka även ingår i Lindströms kriterier. Informanterna menar dock att de i sin 
bedömning inte kan ta hänsyn till produktens färg, form eller komposition, som ingår i Lindströms 
kriterier, då dessa aspekter snarare ses som ett uttryck för personlig smak än som något att basera 
sin bedömning på. Något som blir intressant i förhållande till Lindströms kriterier är att en av 
informanterna uppger att han i sin bedömning inte tar hänsyn till den av eleven skapade produkten. 
Informanten menar att han istället helt fokuserar på elevens arbetsprocess, i ett försök att minska 
subjektiviteten i sin bedömning.

Som beskrivs i litteraturen bygger kunskapssynen i den svenska skolan på den sociokulturella 
teoribildningen. Lärande betraktas inom det sociokulturella perspektivet som något som sker 
kontinuerligt och som till stor del är ett resultat av samspelet med andra människor. Genom 
deltagande i olika sociala verksamheter uppstår lärande samtidigt som deltagandet i dessa 
verksamheter kräver förståelse för verksamhetens ramar. Vi måste alltså vara medvetna om vad som 
förväntas av oss, i ett givet sammanhang, när vi interagerar med andra för att kunna ta del av 
lärandet.146 Av denna anledning blir det som sker i klassrummet, det vill säga interaktionen mellan 
eleverna, mycket viktigt för lärandet. Flera av informanterna som deltar i denna studie nämner att 
klassrumssituationen är något de, i olika utsträckning, tar hänsyn till vid bedömning. En informant 
menar att det är viktigt att försöka notera när eleverna visar prov på kunskap oavsett om det sker i 
ett grupparbete eller en diskussion. Två informanter berättar även att de i relativt stor utsträckning 
låter eleverna ge varandra feedback på produkter de skapat för att de ska få nya perspektiv på sina 
egna produkter. Jag tolkar detta som ett uttryck för den sociokulturella teoribildningen då lärandet 
blir en konsekvens av deltagandet i själv- och kamratvärderingen.

6.2.2. Olika bedömningsformer och underlag
Lärares metoder att samla in underlag till sina bedömningar presenteras i litteraturgenomgången. 
Dessa delas in i tre kategorier: ebetlevalster, observation och muntliga frågor. Lärare bör enligt 
litteraturen samla in information om eleverna på alla dessa tre sätt för att få ett så tillförlitligt och 

145 Skolverket (2002) Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning. Stockholm: Liber, s. 112f.
146 Säljö, Roger (2010) Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet.  2. uppl. 

Stockholm: Norstedt, s. 48f.
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brett underlag för sin bedömning som möjligt.147 Gemensamt för alla informanter i denna studie är 
att de uppger att de, i olika utsträckning och med olika avsikt, använder sig av alla tre av de ovan 
nämnda metoderna. Fyra av informanterna menar att elevernas produkter, det vill säga underlag 
som kan kategoriseras som elevalster, väger tyngre vid bedömning än de två andra 
underlagskategorierna. Anledningen till att kategorin elevalster väger tyngre i bedömningen är att 
dessa underlag i högre utsträckning anses vara mätbara jämfört med underlagen i de andra 
kategorierna. Tre av lärarna ser det underlag som de får från observationer och muntliga frågor som 
en komplettering till elevalstren. De menar att det är viktigt att andra aspekter än elevalstret finns 
med i bedömningen men menar samtidigt att underlaget från observationer eller muntliga frågor 
ibland får stryka på foten om elevantalet i undervisningsgrupperna är för stort.

En av informanterna berättar att han värderar de olika underlagen lika högt. Han menar att det är 
omöjligt att konstruera uppgifter som mäter alla kunskaper och att det därför är lärarens skyldighet 
att på olika sätt samla in information om elevens kunskaper. En annan av informanterna ger medhåll 
i frågan och menar att det inte går att mäta alla kunskapsnivåer i varje enskild uppgift och att han 
därför konstruerar olika uppgifter för olika betygskriterier. Även i litteraturen poängteras att 
bedömningsformerna måste anpassas till undervisningen och till de kunskaper som undervisningen 
syftar till. Bedömningsformerna måste även anpassas efter vad informationen från bedömningen ska 
användas till, eftersom olika bedömningsformer visar olika kunskaper hos eleverna.148 

I den sociokulturella teoribildningen anses lärandet vara situationsbundet eller situerat. Med detta 
menas att lärande inte enbart handlar om att behärska vissa kunskaper utan även om att kunna 
avgöra när dessa kunskaper är relevanta och hur kunskaperna fungerar i olika situationer.149 Detta 
innebär att bedömningen av vilka kunskaper en elev har måste ske i en situation som liknar den där 
lärandet skett. Alla informanter har ett liknande arbetssätt när det gäller upplägget av examinationer, 
det vill säga att en teoretisk genomgång följs av en uppgift som eleverna ska genomföra enskilt eller 
i grupp. Då dessa uppgifter i regel är praktiska och eleven får omsätta sin kunskap i handling är 
arbetssättet till stor del förenligt med synen på lärande som kommer till uttryck i det sociokulturella 
perspektivet. I litteraturen menas att elever genom att tillämpa sina kunskaper i praktiken får en 
koppling till kunskapernas sammanhang, vilket gör dem mer användbara.150 Vidare är de uppgifter 
som eleverna utför i grupp att föredra ur bedömningssynpunkt i det sociokulturella perspektivet, då 
kunskap och lärande uppstår i interaktionen med andra och bedömningssituationen bör efterlikna 
lärtillfället i största möjliga mån.151

6.3. Hur tolkar lärare begreppet likvärdighet?
Informanterna i denna studie definierar begreppet likvärdighet på olika sätt vilket tyder på att det är 
ett svårtolkat begrepp. Alla informanter talar om begreppet likvärdigt som att det är synonymt med 
rättvist. Begreppet likvärdighet definieras av tre av informanterna som att något är likvärdigt om det 
har samma värde och bedöms på samma grunder. Detta innebär att en elevs prestationer ska 
bedömas lika oberoende av vem som gör bedömningen eller var bedömningen görs, vilket i 
praktiken exempelvis innebär att betyget A på en skola ska motsvara samma betyg på en annan 
skola. Två av informanterna menar även att begreppet likvärdighet kan syfta till undervisningens 
innehåll, det vill säga att alla kurser ska ha samma innehåll oavsett var i landet de ges. Ytterligare 

147 Airasian, Peter W & Russell, Michael (2008) Classroom assessment: concepts and application. 6. ed. Boston: 
McGraw-Hill Higher Education, s. 10ff.

148 Korp, Helena (2011) Kunskapsbedömning – vad, hur och varför. Stockholm: Fritzes kundservice, s. 67.
149 Säljö, Roger (2006) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 1. uppl. Stockholm: Norstedts akademiska 
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bedöma och utveckla kunskap. 2., uppdaterade uppl. Stockholm: Stockholms universitets förlag, s. 22f.

36



en definition ges av två informanter som beskriver likvärdighet i termer av alla elevers möjlighet nå 
sin fulla potential. Denna definition innebär att alla elever ska få det stöd de behöver för att nå sina 
mål och att deras kunskaper ska värderas lika högt men att dessa kan mätas på olika sätt. I GY11 
nämns begreppet likvärdighet flertalet gånger i direkt anslutning till gymnasieskolans värdegrund 
och uppgifter utan att ges en definition vilket kan medföra informanternas olika tolkningar av 
begreppet. I GY11 står det skrivet att likvärdighet innebär att:

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också 
olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla.152 

I ovanstående citat framgår det tydligt att likvärdighet inte ska tolkas ur aspekten att utbildningen 
ska vara lika överallt, istället handlar likvärdighet snarare om att ta hänsyn till varje elevs olika 
förutsättningar. I övrigt ges begreppet ingen definition. I litteraturgenomgången refereras till Göran 
Linde som ger två möjliga definitioner av vad likvärdighet kan vara. Dels kan likvärdighet syfta till 
elevens rättighet att utifrån sina förutsättningar få stöd för att nå de uppsatta målen och dels kan 
begreppet avse att undervisningens kvalitet ska vara den samma på alla skolor.153 En tredje möjlig 
definition som ges i litteraturen är att likvärdighet innebär att kriterierna som eleven blir bedömd 
utifrån är de samma för alla elever.154

Ett problem som lyfts fram av flera informanter gällande likvärdighet, ur aspekten att eleven blir 
bedömd på samma grunder, är tolkningsmånen i ämnesplanerna. Informanterna menar att det är 
svårt att förstå skillnaden mellan kunskapskraven i betygskriterierna. De menar att detta leder till att 
kriterierna måste tolkas och omformuleras, vilket i sin tur gör till att de i slutänden inte är lika för 
alla lärare. I litteraturen beskriver Selghed detta problem och menar att det i betygskriterierna måste 
finnas en tydlig progression mellan betygsstegen. Om denna progression inte är tydlig lämnas ett 
stort tolkningsutrymme för lärarna. Ju större detta utrymme för tolkning är ju mindre blir 
likvärdigheten vid bedömning, vilket kräver att det finns en samsyn mellan lärare och att lärare 
samarbetar om likvärdighet ska kunna uppnås.155 Alla de intervjuade lärarna uppger även att de har 
svårt att tro att likvärdighet går att garantera på en högre nivå än inom en klass, eller i bästa fall 
inom en lärares elevgrupp, då detta kräver en mycket stor samsyn om vad som ska bedömas och hur 
bedömningen ska ske mellan lärare. Enligt GY11 ska kunskaper som inte omfattas av 
undervisningen men som ändå kan anses tillhöra ämnet tas hänsyn till vid bedömning.156 Detta 
ställer stora krav på att lärare varierar examinationsformerna och anpassar dem efter eleverna för att 
säkerställa att de får en rättvisande bild av elevens kunskaper. I läroplanen finns dock inga riktlinjer 
för hur lärare ska gå tillväga för att skapa en sådan bild av elevernas kunskaper, vilket troligtvis inte 
bidrar till en ökad likvärdighet vid bedömningen.

6.4. Vilka metoder använder lärare sig av för att uppnå en likvärdig 
bedömning?

Resultatet i denna studie visar att informanterna använder sig av olika metoder för att öka 
likvärdigheten i bedömningen. Vidare ges informanternas resonemang kring läroplan för 
gymnasieskola 2011 och dess påverkan på deras arbete med likvärdighet en teoretisk anknytning.

152 Skolverket (2011b) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Västerås: 
Fritzes kundservice, s. 6.

153 Linde, Göran (2006) Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 102. 
154 Skolverket (2004) Handlingsplan för rättvis och likvärdig betygssättning, s. 3. 
155 Selghed, Bengt (2011) Betygen i skolan. Stockholm: Liber, s. 34f.
156 Skolverket (2011b) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Västerås: 
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6.4.1. Lärares arbete med likvärdighet
I litteraturgenomgången presenteras Lindströms metod kollegial medbedömning. Denna metod 
bygger på att ämneskollegor skapar gemensamma referenspunkter som sedan används i 
bedömningen för att öka likvärdigheten och minska utrymmet för egen tolkning i bedömningen.157 

Alla informanter i denna studie säger sig vara medvetna om eventuella vinster med att diskutera 
ämnet och bedömningar med sina kollegor. Dock är det endast en av informanterna som 
kontinuerligt har möten med sina ämneskollegor för att diskutera bedömning och betygssättning. En 
informant menar att bedömningssamtal med kollegorna för honom hade varit mycket givande då 
han inte har så mycket erfarenhet av bedömning, men att hans mer rutinerade kollegor inte visat sig 
vara intresserade av denna typ av samtal.

I tidigare avsnitt framgår det att flera av informanterna främst grundar sina bedömningar på 
elevalster men att de även kompletterar dessa med muntliga frågor och observationer vid 
betygssättning. Detta arbetssätt är till viss del förenligt med den syn på likvärdighet som kommer 
fram till uttryck i GY11, det vill säga att eleven ska få möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå 
de uppsatta målen.158 En av informanterna berättar att han i bedömningen bortser från elevalstret för 
att undvika att bedömningen färgas av hans personliga åsikter. Genom att bortse från en del av 
underlaget minskar informationen som bedömningen bygger på, vilket goda intentioner till trots 
skulle kunna minska likvärdigheten i bedömningen. 

Två andra aspekter som rör likvärdigheten vid bedömning är bedömningens reliabilitet och 
validitet. I många mediaämnen är graden av öppenhet i de uppgifter som betygssätts och bedöms 
stor. Detta medför att det finns ett relativt stort utrymme för tolkning då läraren ska göra en 
bedömning eller sätta ett betyg, vilket medför att graden av reliabilitet i uppgifterna blir relativt låg. 
Då informanterna beskriver hur de arbetar med bedömning berättar flera att det vore önskvärt att i 
högre utsträckning samarbeta med ämneskollegorna då detta skulle kunna öka likvärdigheten i deras 
bedömningar. I litteraturgenomgången presenteras just diskussioner om bedömning mellan lärare 
som en strategi för att öka reliabiliteten i bedömningen.159 Svaren från informanterna i denna studie 
tyder på att de med hjälp av olika metoder, i varierande utsträckning, försöker skapa ett så stort och 
mångsidigt underlag som möjligt att basera sina bedömningar på. De informanter som i större 
utsträckning arbetar processinriktat gör i regel fler bedömningar än de som främst arbetar med 
summativa bedömningar, då det processinriktade arbetssättet kräver att bedömningar görs 
kontinuerligt. Storleken på underlaget som lärare baserar sina bedömningar på och hur ofta 
bedömningarna görs är även något som påverkar reliabiliteten. I litteraturen tydliggörs att bilden av 
elevens kunskaper kan bli felaktig om informationen som bedömningen görs utifrån är för liten eller 
om läraren inte lyckats samla ihop tillräckligt många delar av informationen.160 

Att flera av informanterna anser att kunskapskraven i betygskriterierna är svåra att tolka och att det 
är svårt att i praktiken se skillnad mellan de olika betygsstegen kan i stor grad påverka validiteten i 
bedömning. För att graden av validitet i en bedömning ska vara hög krävs, enligt Korp, att 
bedömningen bygger på en kvalificerad analys och grunden för denna analys är relevant för det som 
ska bedömas.161 Tre av informanterna berättar att de, på grund av avsaknaden av tydliga kriterier, 
jämför elevernas arbeten mot varandra för att skapa en form av likvärdighet inom klassen eller 
elevgruppen. I GY11 står det skrivet att läraren vid bedömning utifrån kursplanens kunskapskrav 

157 Lindström, Lars (2005) Att värdera kreativitet. Kompetensutveckling genom kollegial medbedömning. Didaktikens  
Forum 2 (3). Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, s. 11.

158 Skolverket (2011b) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Västerås: 
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ska bedöma elevernas kunskaper.162 Då elevernas kunskaper ställs mot varandra istället för att 
ställas mot de kunskapskrav som finns angivna i kursplanerna kan situationen närmast liknas med 
bedömningen och betygssättningen i det relativa betygssystemet. I litteraturen framgår att det 
relativa betygssystemet fick mycket kritik för att betygen inte gav någon information om elevens 
faktiska kunskaper utan enbart om hur elevernas kunskaper förhöll sig i förhållande till andra 
elevers kunskaper.163 

6.4.2. Den nya läroplanens påverkan på lärares arbete med likvärdighet
I litteraturgenomgången beskrivs att en grundläggande aspekt av Läroplan för gymnasieskola 2011 
är att den ska öka betygens likvärdighet i den svenska skolan genom att förenkla och förtydliga 
målen med undervisningen.164 I resultatet och i ovanstående avsnitt beskrivs en rad utmaningar som 
informanterna står inför i sitt arbete med likvärdighet. Informanterna menar att dessa utmaningar 
ibland skapar problem när de ska göra likvärdiga bedömningar, men att problemen var betydligt 
mycket större när de arbetade med den gamla läroplanen, Läroplan för de frivilliga skolformerna 
(Lpf-94). Flera av informanterna berättar att de upplever att de nya betygskriterierna och 
ämnesplanerna blivit tydligare. I litteraturen skriver Jönsson att om anvisningarna för 
bedömningsarbetet blir tydligare ökar även samstämmigheten mellan olika lärare, vilket bidrar till 
en ökad reliabilitet i bedömningen.165 Samtidigt uttrycker två av informanterna en oro för hur 
applicerbara de nya betygskriterierna är i verkligheten. Dessa informanter menar att det kan vara 
svårt att hinna se alla elevers progression och att kunna översätta kriterierna till verkliga situationer 
där det blir tydligt vilken kunskap eleven har. I litteraturen får lärarna stöd för denna oro. Egidius 
menar att det är mycket svårt att mäta kunskap och att det är än svårare att hitta användbara mått på 
kompetens och kunskap, vilket gör att denna typ av mätningar ofta brister i sin validitet.166 

Annorlunda uttryckt innebär detta att om lärarna har svårt att mäta elevernas progression på ett 
tillfredsställande sätt så kommer validiteten i deras bedömningar att minska vilket i sin tur påverkar 
likvärdigheten i bedömningen på ett negativt sätt. 

Som beskrivits i tidigare avsnitt definierar informanterna begreppet likvärdighet på olika sätt. Två 
av informanterna menar att GY11 ökar likvärdigheten i skolan ur aspekten att det i de nya 
ämnesplanerna finns ett centralt innehåll för varje ämne, det vill säga att ämnesplanerna styr vad 
kurserna ska behandla innehållsmässigt. Om begreppet likvärdighet ges innebörden lika utbildning 
blir effekten att likvärdigheten ökar om innehållet i kurserna preciseras. Samtidigt framgår det 
tydligt av läroplanen att en likvärdig utbildning inte ska likställas med lika utbildning.167

162 Skolverket (2011b) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Västerås: 
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7. Diskussion
Som nämnts tidigare är syftet med denna studie att undersöka hur gymnasielärare resonerar kring 
begreppen bedömning, betygssättning och likvärdighet. Vidare är syftet att öka förståelsen för hur 
lärare ser på sin egen bedömning och betygssättning samt att få ökad insikt i vilka underlag lärare 
använder sig av vid betygssättning. Slutligen är syftet att undersöka hur lärarna tolkar begreppet 
likvärdighet och hur de arbetar för att uppnå likvärdighet i sin bedömning. Utifrån detta syfte är 
avsikten i detta avsnitt att diskutera det resultat som framkommit i studien. Avsnittet inleds med att 
lärares bedömningsarbete diskuteras. Därefter diskuteras begreppet likvärdighet och lärares arbete 
med likvärdighet, följt av några avslutande reflektioner. Avsnittet avslutas med att den kvalitativa 
metoden intervju diskuteras samt att förslag på fortsatt forskning ges.

7.1. Betyg och bedömning
I studiens resultat konstateras att informanterna, i olika utsträckning, gör bedömningar av både 
formativa och summativa syften. Samtliga informanter uttrycker en önskan om att arbeta formativt 
med bedömning, det vill säga att främst göra bedömningar för att stödja elevens lärande. Emellertid 
är det inte alla som upplever att de kan arbeta på detta sätt. Generellt tror jag att de flesta lärare är 
medvetna om de positiva effekter som den formativa bedömningen kan medföra för elevernas 
lärande och kunskapsutveckling. Dock tror jag att en vanlig missuppfattning bland lärare är att de 
formativa och summativa bedömningarna ses som skilda metoder, vilket intervjuerna med några av 
lärarna tyder på. Den summativa bedömningen är ett måste för lärare då alla elever i slutet av en 
kurs ska få ett betyg. Om lärare ser de formativa och summativa bedömningarna som olika metoder 
finns det en risk att de formativa bedömningarna, trots dess positiva effekter, prioriteras bort. Detta 
på grund av att det helt enkelt tar mer tid att göra två olika sorters bedömningar än det tar att bara 
göra summativa bedömningar. 

Av resultatet framgår att flera av lärarna, i enighet med det formativa perspektivet, i sitt arbete 
lägger stor vikt vid att få eleverna att förstå målen med undervisningen och vad som bedöms. 
Samtidigt är lärarna oense om hur insatta eleverna faktiskt är i målen och om eleverna verkligen 
förstår vad som förväntas av dem. För att bedömningen inte ska få negativa konsekvenser för 
eleverna understryks i litteraturen vikten av elevernas förståelse för bedömningarnas innehåll och 
mål.168 Under min egen skolgång frågade ofta läraren om vi förstod vad vi skulle göra eller vad som 
förväntades av oss. Vanligtvis svarade jag och mina kamrater att så var fallet. Detta till trots var vi i 
regel mycket dåligt insatta i målet med kursen eller syftet med uppgiften. Utifrån mina erfarenheter, 
från olika lärarvikariat och inte minst min egen skolgång, tolkar jag informanternas oeniga svar som 
att somliga elever troligtvis förstår vad som förväntas av dem medan andra högst troligt inte gör det. 

I resultatet har det även konstaterats att informanterna anser att betygen gör eleverna stressade. Då 
det visat sig att lärare har svårt att skilja mellan begreppen betyg och bedömning är det inte heller 
speciellt troligt, eller rimligt för den delen, att eleverna förstår skillnaden mellan begreppen. En 
slutsats som inte känns helt orimlig är att det, om eleverna inte vet vad målen med undervisningen 
är eller vad bedömningarna syftar till, finns en risk att lärarens bedömningar ökar elevernas stress. 
För att minska betygens och bedömningarnas negativa påverkan på eleverna tror jag att 
bedömningsarbete tydligare måste anpassas efter ett formativt syfte, inte bara på gymnasiet utan i 
hela skolan så att eleverna blir vana vid detta arbetssätt. Genom att bedömningarna får ett tydligare 
formativt syfte kommer eleverna förhoppningsvis på sikt se nyttan med bedömningarna istället för 
att förknippa bedömningar med betyg, och den stress som betygen för med sig.

Det framkommer i denna studie att informanterna har olika åsikter om vad som ska bedömas och 
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betygsättas samt att informanterna även till viss del använder sig av olika underlag i sin bedömning. 
Informanterna är överens om att elevens arbetsprocess är en viktig del av det som ska bedömas. 
Ingen av informanterna nämner dock elevens förmåga att utnyttja förebilder, som är ett av 
Lindströms sju kriterier, när de berättar om vad de tittar på i sin bedömning.169 Varför ingen av 
lärarna i denna studie tar hänsyn till elevernas förmåga att utnyttja förebilder går inte att utläsa av 
svaren. Ett antagande är dock att det finns en oro för plagiering i den svenska skolan och att denna 
oro påverkar lärarna. Detta till trots anser jag att förmågan att utnyttja förebilder är mycket viktig 
för att hämta inspiration och inte minst för att eleverna ska slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång 
en uppgift ska lösas. Av denna anledning är det viktigt att detta kriterium finns med i bedömningen, 
så att eleven genom feedback får stöd att fortsätta utveckla denna förmåga. Genom att lyfta fram 
detta kriterium i bedömningen är det även troligt att problematiken som rör plagiering skulle minska 
då lärare får möjlighet att diskutera vilka förebilder eleven använt sig av i sitt arbete. 

Det som skiljer informanterna åt i frågan om vad som ska bedömas och betygsättas är till hur stor 
del de tar hänsyn till elevalstret, det vill säga elevens skapade produkt. Nästan alla informanter 
menar att de tar hänsyn till produkten i bedömningen. Emellertid är det ingen av dem som i sin 
bedömning tar hänsyn till produktens färg, form eller komposition som ingår i Lindströms 
kriterier.170 Av informanternas svar framgår att de anser att dessa aspekter av produkten inte går att 
ta hänsyn till vid bedömning då dessa främst ses som ett uttryck för personlig smak. Jag tolkar 
informanternas svar som att de i sina bedömningar försöker vara professionella och att det finns en 
rädsla för att blanda in subjektivitet i bedömningen. Jag kan hålla med informanterna om att färg 
och form kan vara uttryck för den personliga smaken samtidigt som jag vill hävda att det måste gå 
att bedöma dessa aspekter utifrån teoretiska grunder, som har mindre utrymme för subjektivitet. Av 
en liknande anledning menar en av informanterna att han i bedömningen helt bortser från elevalstret 
för att undvika att bedömningen färgas av hans personliga åsikter. Även om lärarna i studien har 
goda intentioner när de väljer att inte ta hänsyn till olika aspekter i sina bedömningar finns det en 
risk att dessa val minskar kvaliteten på bedömningarna. Genom att bortse från en del av underlaget 
minskar informationen om elevens kunskaper som bedömningen bygger på. Detta skulle kunna 
medföra att lärarens bild av elevens kunskaper blir felaktig samt att ett eventuellt betyg kan bli 
missvisande eller att feedbacken från en bedömning inte stödjer elevens lärande. Informanternas 
svar tyder även på att de behöver mer träning i hur de ska se synliggöra och utvärdera de olika 
kriterierna i elevernas arbeten. 

7.2. Likvärdighet
De informanter som deltar i denna studie definierar begreppet likvärdighet på olika sätt. Detta ser 
jag som ett tecken på att likvärdighet är ett svårtolkat begrepp. I läroplanen för gymnasieskolan 
skrivs under rubriken skolans värdegrund och uppgifter att utbildningen i Sverige ska vara 
likvärdig.171 Ett av de övergripande målen med skolan är alltså att utbildningen ska vara likvärdig. 
Att lärarna som deltar i denna studie definierar begreppet på olika sätt har troligtvis sin förklaring i 
att likvärdighet i läroplanen inte ges någon direkt definition. Det är med säkerhet svårt att fastslå 
vilka konsekvenserna blir av att lärare inte vet hur de ska definiera ett begrepp som anses centralt 
för den svenska skolan. Det kan dock konstateras att arbetet med likvärdighet knappast gynnas av 
att lärare strävar mot olika mål. Begreppet likvärdighet syftar enligt några informanter till att alla 
kurser ska ha samma innehåll oavsett var i landet de ges. Andra informanter menar att likvärdighet 
avser alla elevers möjlighet att nå sin fulla potential, vilket innebär att undervisningen inte kan 
utformas lika för alla. Dessa två definitioner skiljer sig mycket åt och är inte heller helt förenliga då 

169 Skolverket (2002) Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning. Stockholm: Liber, s. 112f.
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det finns en uppenbar motsättning mellan att ha samma innehåll i alla kurser och att inte utforma 
kurser lika för alla. För att öka likvärdigheten i skolan krävs definitivt en ökad samsyn mellan 
lärare. Om lärare inte vet vad de ska arbeta mot för mål är det troligt att deras arbete med 
likvärdighet, som exemplet ovanför visar, inte är förenligt och att lärarna i sitt likvärdighetsarbete i 
värsta fall motverkar varandra.  

När det gäller likvärdighet i bedömningen nämner flera av informanterna läroplanens och 
ämnesplanernas tolkningsmån som ett problem. Även i litteraturen beskrivs hur ett stort 
tolkningsutrymme för lärare minskar likvärdigheten i deras bedömningar.172 Vidare konstateras i 
litteraturen att det krävs samsyn gällande bedömning om likvärdighet ska kunna uppnås.173 Trots att 
det kollegiala samtalet finns angivet i styrdokumentet är det bara en av informanterna som 
regelbundet träffar sina ämneskollegor för att diskutera bedömning. En möjlig förklaring till varför 
medialärare inte diskuterar sin bedömning med sina kollegor hittar jag i informanternas svar. Där 
framgår att estetiska ämnen ofta färgas av lärarens intresse och förkunskaper vilket gör 
ämnesdiskussioner känsliga. Att lärare anser att diskussioner som rör deras ämnen och arbete med 
bedömning är känsliga tolkar jag som ett uttryck för osäkerhet. Denna problematik är något som jag 
ofta stött på bland elever under min verksamhetsförlagda utbildning. De lärare som jag träffat under 
dessa VFU-perioder har bemött problemet genom att poängtera att eleverna inte ska diskutera sina 
arbeten utifrån personliga åsikter utan att diskussionerna ska ha utgångspunkt i olika teorier. Jag 
tänker att samma förfarande eventuellt gäller här, det vill säga att lärarna tydligare måste skilja 
kritik mot arbetssättet från kritik mot den egna personen. Med andra ord efterlyser jag reflektion 
över det egna arbetet.

Flera av informanterna upplever betygskriterierna som otydliga och svåra att mäta. Läroplanens och 
ämnesplanernas tolkningsmån innebär en frihet för lärare samtidigt som den ställer till problem 
gällande likvärdigheten i bedömningen. Om lärarna har svårt att förstå vad som ska bedömas och 
hur det ska bedömas, är det troligt att validiteten i deras bedömningar inte är så stor. Detta till trots 
är bedömningarnas validitet av yttersta vikt för eleverna, då alla bedömningar har konsekvenser för 
elevernas lärande eller för deras möjlighet till framtida studier.174 I brist på tydliga kriterier berättar 
flera av informanterna i studien att de jämför elevernas arbeten mot varandra istället för att jämföra 
dem mot kriterierna. Informanternas redogörelser tyder på att bedömningen genom denna strategi 
blir likvärdig sett till den klass som bedöms. Samtidigt finns det en risk att betygen, i likhet med 
situationen i det relativa betygssystemet, enbart ger information om var eleven befinner sig i 
förhållande till de andra eleverna i klassen. Om så är fallet ger betygen inte någon information om 
elevens egentliga kunskaper, vilket inte på något sätt kan tyckas bidra till att öka den nationella 
likvärdigheten.

Under höstterminen år 2011 började Läroplan för gymnasieskolan 2011 successivt att ersätta den 
gamla läroplanen. En grundläggande tanke med den nya läroplanen är att öka likvärdigheten i den 
svenska skolan. Detta ska ske genom att målen med undervisningen konkretiseras och förenklas 
samtidigt som en ny betygsskala med fler betygssteg införs.175 I intervjuerna uppger informanterna 
att den nya läroplanen förvisso blivit tydligare men att formuleringarna i betygskriterierna 
fortfarande lämnar mycket utrymme för tolkning. Flera av informanter menar även att de nya 
läroplanerna är tydligare då det i dessa finns beskrivningar av vad kurserna ska beröra 
innehållsmässigt, vilket det inte gjorde i de gamla. Informanternas utsagor kan tolkas som att 
likvärdigheten i och med den nya läroplanen ökat ur ett innehållsperspektiv, och även till viss del ur 
ett bedömningsperspektiv. Situationen som informanterna beskriver är problematisk och kan 
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närmast beskrivas som en balansgång där utbildningens innehåll dels måste vara jämförbar på alla 
skolor samtidigt som innehållet även måste anpassas efter elevernas förutsättningar. Det kan dock 
tyckas lite märkligt att informanterna upplever att likvärdigheten ökat ur aspekten att innehållet 
blivit mer likvärdigt, då det tydligt framgår i läroplanen att likvärdighet inte ska tolkas som lika. I 
styrdokumenten står skrivet att undervisningen ska anpassas efter den enskilda individens 
förutsättningar och behov.176 Ges begreppet likvärdighet den innebörd som kommer till uttryck i 
styrdokumenten är det troligt att ett mer specificerat innehållskrav inte leder till att likvärdigheten 
ökar, då lärares utrymme för att anpassa undervisningen efter eleverna de facto minskar. 

7.3. Avslutande reflektioner
Avslutningsvis kan det tyckas att lärare i större utsträckning behöver reflektera över sitt 
bedömningsarbete då det verkar finnas vissa oklarheter gällande vad som ska bedömas, hur det ska 
bedömas och även i vilket syfte bedömningarna ska göras. Det är även troligt att dessa oklarheter 
skulle minska genom ökat samarbete mellan lärare. Även om lärarnas definitioner av begreppet 
likvärdighet varierar blir det i studien tydligt att samtliga lärare anstränger sig för att göra likvärdiga 
bedömningar. Det ska tilläggas att detta sker inom ämnen som saknar tydligt formulerade riktlinjer, 
där det inte finns några nationella prov att jämföra sina bedömningar mot och där elevernas 
kunskaper är mer abstrakta än i många andra ämnen. Den nya läroplanen och de nya ämnesplanerna 
tycks till viss del ha förbättrat likvärdigheten men samtidigt vittnar flera lärares utsagor om att 
ovanstående problem fortfarande i högsta grad finns kvar. Frågan är om det, utan att genom i detalj 
styra innehållet i undervisningen eller att reducera svarsutrymmet i kunskapstesterna till frågor av 
faktakaraktär, går att skapa en nationell likvärdighet. Resultatet i denna studie tyder inte på det. 
Utifrån lärarnas resonemang gör jag tolkningen att likvärdigheten inom mediaämnen stannar inom 
klassrummets fyra väggar.

7.4. Metoddiskussion
Att arbeta med den kvalitativa intervjun som metod för att få en ökad förståelse för de utmaningar 
som lärare ställs inför i sitt bedömningsarbete upplevdes av mig som mycket givande. Det ska dock 
tilläggas att det är en stor utmaning att arbeta med intervju som metod. Jag är högst medveten om 
att mina intervjuer hade kunna förbättrats genom mer träning på själva intervjuförfarandet, även om 
jag genomförde provintervjuer som visade att intervjumallens frågor var relevanta för studiens 
syfte. Trots att jag genomfört alla intervjuer och gjort transkriberingarna själv har insamlingen av 
material varierat något då frågorna ställts på olika sätt och i olika följd beroende på hur intervjuerna 
fortlöpt. Informanterna fick även studiens syfte och frågeställningar skickade till sig i samband med 
att den första kontakten togs vilket kan ha påverkat informanternas svar under intervjuerna. Detta 
till trots fick jag dock uppfattningen att alla informanter på ett sanningsenligt sätt svarade på de 
frågor som ställdes då svaren var både positiva och negativa samt i många fall självutlämnande. Det 
begränsade antalet intresserade informanter och tidsramen för studien medför att det finns vissa 
brister i hur representativ urvalsgruppen är för den svenska lärarkåren, både gällande kön och 
fördelning mellan kommunal respektive privat skola. Jag hade önskat att fördelningen av män och 
kvinnor i studien varit mer jämn samt att fler informanter hade arbetat inom den kommunala skolan 
för att få ett mer tillförlitligt resultat. 

7.5. Vidare forskning
Då denna studie enbart omfattar intervjuer med fem lärare går det givetvis inte att dra några 
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allmänna slutsatser om lärares arbete med bedömning och betygssättning eller om deras förståelse 
av begreppen bedömning, betyg och likvärdighet. Som kvalitativ studie syftar denna undersökning 
därför mer till att fungera som ett underlag för exemplifiering än för generalisering. Givetvis hade 
det varit intressant att göra en liknande undersökning med ett större antal informanter för att kunna 
göra mer generella antagande och dra mer allmängiltiga slutsatser.

Då läroplanen för gymnasieskolan 2011 är relativt ny och fortfarande håller på att implementeras är 
det svårt att se hur den påverkat lärarnas arbete med betyg och bedömning. Av denna anledning 
vore det intressant att om några år, när implementeringen är genomförd och lärare haft mer tid att 
sätta sig in i läroplanen, göra en liknande undersökning. Effekterna av den nya läroplanen skulle 
troligen då bli tydligare och slutsatser om dess påverkan på likvärdigheten skulle eventuellt kunna 
göras.
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9. Bilagor
Bilaga 1 – Intervjumall
Bakgrund:
Hur gammal är du?

Vad har du för utbildning?

Hur länge har du arbetat som lärare?

Vilken roll uppfattar lärare att bedömningen har inom det egna ämnet:
Vad tänker du på när du hör ordet bedömning?

Vad tänker du på när du hör ordet betyg?

Berätta hur du går till väga när du sätter betyg?

Hur uppfattar eleverna betygen?

Vilka underlag använder sig lärare av vid betygssättning av elever:
Vad bedöms och betygssätts inom dina ämnen?

Vilka underlag använder du dig av vid bedömning och betygssättning?

Vilka examinationsformer förekommer på dina kurser?

Hur tolkar lärare begreppet likvärdighet:
Vad tänker du på när du hör begreppet likvärdighet?

Hur ser du på likvärdigheten inom den svenska skolan?

Vilka metoder använder sig lärare av för att uppnå en likvärdig bedömning:
Hur uppnås rättvisa och likvärdighet vid bedömning?

Berätta hur du arbetar för att dina bedömningar ska bli rättvisa och likvärdiga?

Hur upplever du den nya läroplanen och de nya ämnesplanerna jämfört med den gamla? Har de 
påverkat ditt arbete ur ett likvärdighetsperspektiv?



Bilaga 2 – Förfrågan till informanter
Hej [Namn på informanten]!

Mitt namn är John Karlberg och jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete på 
lärarprogrammet vid Umeå Universitet. Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare resonerar 
kring begreppen bedömning, betygssättning och likvärdighet. Frågeställningarna som studien 
behandlar är:

• Vilken roll uppfattar lärare att bedömningen har inom det egna ämnet?

• Vilka underlag använder lärare sig av vid betygssättning av elever?

• Hur tolkar lärare begreppet likvärdighet?

• Vilka metoder använder sig lärare av för att uppnå en likvärdig bedömning?

Med hjälp av dessa frågeställningar är min förhoppning är att öka förståelsen för hur lärare ser på 
sin egen bedömning och betygssättning samt vilka underlag lärare använder sig av vid 
betygssättningen.

Undersökningen bygger på intervjuer med lärare som undervisar i mediaämnen inom den svenska 
gymnasieskolan. Intervjuerna tar ca 45-60 minuter och du som informant kommer givetvis att 
anonymiseras i själva rapporten. Intervjuerna är självklart helt frivilliga och får avbrytas om så 
önskas. Den information som jag får under intervjuerna kommer enbart att användas i denna studie.

Om du är intresserad av att ställa upp på en intervju eller har några frågor är du välkommen att 
kontakta mig! 

Tack på förhand!

John Karlberg
john.karlberg@gmail.com
070-48333XX
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