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Sammanfattning 
Under de senaste åren har det pågått en diskurs kring huruvida lärares betygsättning är korrekt 

eller ej. Studier visar på att elevers kunskaper i skolämnen sjunker medan betygsmedelvärdet 

årligen ökar. Vi vill i denna studie få en fördjupad kunskap i gymnasielärares arbete med att sätta 

korrekta betyg, alltså betyg med hög validitet. För att kunna göra detta kommer vi utifrån 

kvalitativa intervjuer med gymnasielärare, verksamma i matematik, kategorisera deras 

tillvägagångssätt för bedömning av elevernas kunskaper mot de ingående aspekterna i 

validitetsbegreppet. Vi kommer även belysa vad lärare eventuella upplever för svårigheter med 

sina tillvägagångssätt och hur de kommer tillrätta med dessa svårigheter. Samtliga av våra 

informanter arbetade aktivt mot validitetsbegreppet, dock på varierande sätt vilket gav dem olika 

hög validitet i sina bedömningar. Vår slutsats av denna studie är att lärares arbete för att sätta 

korrekta betyg kräver mer tid än vad som finns tillgängligt i lärarnas timplan. 
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Inledning 

Det var ett avsnitt av UR:s debattprogram Skolfront (UR, 2011) som väckte vårt intresse för 

ämnet. Fokus i programmet låg på betygssituationen i den svenska skolan, och man använde sig 

av en lärarpanel bestående av 620 yrkesverksamma lärare. 62 procent av lärarpanelen ansåg att 

det sätts för höga betyg i förhållande till elevernas prestationer. De menade att orättvisa 

bedömningar ligger till grund för en nu rådande betygsinflation, där elevernas betyg stiger 

samtidigt som deras kunskaper minskar. 

 

I mitten av 1990-talet började de svenska gymnasieskolorna bedöma elever utifrån ett 

målrelaterat betygssystem, detta genom införandet av läroplanen för de frivilliga skolformerna, 

Lpf 94 (Skolverket, 1994). Läroplanen var uppdelad i dels kursmål bestående av mål att sträva 

mot och mål att uppnå, dels betygskriterier vilket enligt (SOU 2007:28) gjorde att lärare ej kunde 

avgöra vad som var relevant och inte att arbeta efter. Läroplanen var konstruerad på ett sådant 

sätt att tolkningen av kurskraven varierade mellan lärare, vilket gjorde att betygens likvärdighet 

och rättvisa minskade (Selghed, 2007). Trots att Skolverket publicerat en rad åtgärder i form av 

stödmaterial, artikelsamlingar, en handlingsplan och olika rapporter för att stödja lärarna i deras 

arbete (Selghed, 2007) kvarstod samma problem kring tolkningen av Lpf 94 som fanns vid dess 

införande tio år tidigare (Riksrevisionen, 2004). 

 

Skolverket (2009) genomförde en undersökning rörande lärares förhållningssätt gentemot sitt 

yrke, och undersökningen visade att 40 % av gymnasielärarna känner stress vid bedömning och 

betygsättning. Vidare menar cirka 93 % av lärarna att de, trots denna stress, betygsatte sina 

elever rättvist. Däremot finns det forskare som ställer sig tveksamma till att lärarna sätter rättvisa 

betyg. Sedan införandet av Lpf 94 har Wikström (2005) uppmärksammat en årlig ökning av 

betygsmedelvärdet i den svenska skolan. Skolfront presenterade även forskning av Henrekson 

och Vlachos (2009) som visar att antalet elever som avslutat sin gymnasieutbildning med högsta 

betyg (MVG) i samtliga ämnen har ökat med 2800 procent mellan åren 1997 och 2007. 

Wikström (2005) menar att det kan bero på två saker: Antingen att elevernas kunskaper har ökat 

eller att det pågår en betygsinflation. Wikström (2005) menar att det mer troligt rör sig om en 

betygsinflation då hennes studie visar att elevernas matematikkunskaper på gymnasiet har 
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försämrats. Andra studier visar även på denna negativa trend. PISA
1
 (2007) belyser att svenska 

skolelevers kunskaper i matematik har minskat i jämförelse med andra OECD-länder. Det ska 

framhållas att PISA inte undersöker om de svenska matematikkunskaperna har minskat eller om 

de andra OECD-ländernas kunskap har ökat, utan bara ländernas position i förhållande till 

varandra. TIMSS
2
 (2004; 2008) visar dock att de svenska elevernas matematikkunskaper har 

försämrats. Utbildningsdepartementet (2011) presenterar en granskning av TIMSS 

undersökningar mellan åren 1995 och 2007. Där uppmärksammades en ökning av andelen elever 

vilkas matematikkunskaper inte har uppnått grundläggande kunskapsnivåer med sex 

procentenheter, från fyra till tio procent, samt att de toppresterande eleverna minskat från tolv 

procent till endast två procent.  

 

Då betygen används uteslutande som ett urvalsverktyg måste betygen vara korrekta och 

jämförbara, alltså rättvisa, för att dessa ska ge elever samma förutsättningar, något som flera 

forskningsrapporter påvisar vara problematiskt emedan fundamentet för betygsystemet är 

bristfälligt (Selghed, 2007). Författaren menar vidare att det är kunskapssynen och 

bedömningsprincipen som är felaktig. Linde (2007) framför problematiken: vad är kunskap? Är 

kunskap att kunna muntligt kommunicera, att skriftligt redogöra eller är det ”i det sociala 

sammanhanget” (s.52) som kunskapen visas? Wikström och Wikström (2005) samt Wikström 

(2005) visar i sina forskningsstudier att det finns skillnader i betygssättningen mellan skolor 

genom bristen på likvärdighet i lärarnas bedömning. För att få ett mer tillförlitligt betygssystem 

ville regeringen införa en ny läroplan: Läroplan, examensmål & gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskolan 2011 (Lgy 11), med en ny betygsskala bestående av sex steg. ”Den nya 

skalan och de nya kunskapskraven ska ge bättre förutsättningar för tydligare information och en 

rättvisare och mer nyanserad bedömning” (Skolverket, 2010, s.16). En betygskala i fler steg gör 

att lärare kan bedöma elevers kunskaper med högre precision (Prop. 2006/07:1). 

Dock anser Selghed (2007) att detta ej kommer att lösa problematiken med tolkning av 

betygsstegen, eftersom de språkliga formuleringarna av betygskriterierna fortfarande är 

”betygssystemets akilleshäl” (s.41) emedan dessa kräver tolkning. 

                                                
1
 PISA - Programme for International Student Assessment. Ett internationellt projekt vars syfte är att undersöka 15-

åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse, inom OECD-länderna. 
2
 TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study. En internationell studie som vart fjärde år mäter 

elevernas kunskaper, i årskurs 4 och årskurs 8, i matematik och naturvetenskap. 
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Denna betygsdiskurs gjorde oss intresserade av att undersöka hur lärare arbetar för att sätta 

korrekta betyg. 

Studiens syfte 

För att tydliggöra vårt syfte och våra forskningsfrågor kommer vi att kortfattat förklara 

begreppen validitet och reliabilitet. För vidare definitioner läs avsnittet Teori. 

 

Validitet; är ett begrepp som förklarar att en undersökning bland annat är trovärdig, tillförlitlig, 

och noggrant genomförd. Exempelvis vid bedömning av en elevs kunskaper skulle en valid 

undersökning vara gjord på ett korrekt sätt, alltså att den är relevant i förhållande till 

undersökningens syfte; att mätningen mätt det som var avsett att mätas. Undersökningen är även 

reliabelt utförd (se nedan), att mätningen är jämförbar med andra lärares mätningar mot samma 

syfte. Sammanslaget ger mätningen en tillförlitlig bild av elevens kunskaper så att bedömningen 

blir korrekt, och där med rättvis. 

 

Reliabilitet; är ett begrepp för att förklara hur noggrant utförd mätningen är och att 

upprepbarheten i mätningen är hög. Reliabiliteten i syftet för en mätning kan exemplifieras 

genom att lärare, på en specifik skola, har en jämförbar tolkning av kursplanens betygskriterier 

och mål så att mätningarna blir jämförbara lärare emellan på skolan de arbetar vid. 

Syfte 

Syftet med vår studie är att fördjupa kunskapen om lärares arbete med att sätta valida betyg inom 

ämnet matematik i gymnasieskolan. 

Frågeställning 

1. Vilka tillvägagångssätt menar lärarna att de har för att sätta betyg med hög validitet och 

reliabilitet? 

 

2. Vilka svårigheter, om några, upplever lärarna med sina tillvägagångssätt när det gäller att 

sätta valida betyg?  
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Teori 

I denna rapport använder vi oss av validitetsbegreppet för att uttala oss om betygens korrekthet, 

alltså om de är tillförlitliga och rättvisa. Som en inledning till att förklara begreppet validitet 

måste vi först förklara några andra begrepp. 

 

Mätning 

När begreppet validitet infördes i Sverige använde man sedan tidigare begreppet mätning 

(engelska: measure) för att belysa det arbete som utfördes i syfte att samla in data (Wolming, 

1998; Cronbach & Meehl, 1955). På senare tid har ordet mätning blivit mindre vanligt, 

framförallt inom skolan, där man nu oftare använder begreppet prov (engelska: test) och då 

provpoäng (engelska: testscore) (Messick, 1989; Nyström, 2004). Vi väljer dock att i rapporten 

använda oss av det äldre begreppet mätning, därför att vi inte vill vilseleda någon till att tro att 

prov skulle beröra enbart skriftliga examinationstillfällen. 

 

Gällande mätningar menar Wolming (1998) att dessa delas in i två kategorier, direkta och 

indirekta. Direkta mätningar syftar till mätningar där mätobjektet saknar större problem, alltså att 

det inte finns några direkta svårigheter bortsett från noggrannheten i att fastställa mätningens 

syfte (Wolming, 1998). Ett exempel på en direkt mätning kan vara att bestämma en persons 

längd, som vid mättillfället kommer att ha ett bestämt värde. De indirekta mätningarna är mer 

komplexa mätningar som saknar ”uppenbara egenskaper” (Wolming, 1998, s.83). Med detta 

menas att det krävs en tolkning för att mätningen ska kunna ge något. Ett exempel kan vara att 

mäta en elevs matematiska förmåga; något som kan ha olika definitioner, vilket kommer att 

resultera i att mätningens utformning varierar. Så för att genomföra mätningen måste först 

begreppen definieras utifrån kriterier – kriterier som baseras på någon form av tolkning 

(Wolming, 1998).  

 

Messick (1989) definierar mätningar som all form av insamling av data kring en företeelse. Det 

kan bland annat handla om undersökning, identifiering eller kartläggning av en företeelse. 

Explicit kan det vara att bestämma en persons längd, psykologiska företeelser, en populations 

åsikter eller att bedöma en individs kunskaper, med mera.  
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För att kunna genomföra en sådan mätning krävs någon form av mätinstrument (engelska: 

measuring instrument) (Wolming, 1998). I exemplen ovan skulle mätinstrument kunna vara ett 

måttband, en intervju, en enkätundersökning eller ett nationellt prov. 

Reliabilitet 

För att en hög reliabilitet ska uppstå krävs att en mätning har en hög upprepbarhet, alltså att 

upprepade försök eller om mätningen genomförs av olika personer kommer mätningen ge samma 

resultat, samt att mätningen genomförs på ett noggrant sätt (Wolming, 1998). Ett exempel på en 

mätning med låg reliabilitet är om en person ska viktbestämma en påse äpplen och till hjälp för 

detta låter jämföra påsens vikt med en annan vara. Mätningen kommer att få en låg noggrannhet, 

och beroende på hur god uppskattningsförmåga individen har, kommer utfallet att bli mer eller 

mindre tillförlitligt. Ett problem med begreppet är i den händelse att mätinstrumentet har en 

konstant felmarginal. Ett sådant exempel, från Carmines och Zeller (1979), kan vara att mäta 

med hjälp av en linjal, men så visar linjalen fel mått: 35 istället för 30 cm. Det medför att 

mätningen visar fel på 5 cm för varje 30-centimetersmätning. Trots felmarginalen kommer 

mätningen ha en hög reliabilitet då samma resultat fås oavsett vem som mäter eller hur många 

objekt som mäts (Carmines & Zeller, 1979). 

 

En viktig aspekt när en grupp individer strävar mot ett gemensamt mål är att de samarbetar så att 

alla har samma syn på och förhållningssätt till målet, alltså att syftet blir jämförbart (reliabelt) 

mellan lärare. I skolan blir detta viktigt, så att alla inom lärarkåren, och då främst inom 

ämneslagen, har samma inställning till vad som ska mätas, hur det ska mätas och hur det ska 

tolkas/bedömas. Lortie (2002) menar att som ensam lärare kan arbetet med att nå detta 

gemensamma mål bli mycket svårt. Ett ökat samarbete inom lärarkåren kan även minska de 

”traditioner och lokala bedömningskulturer” (Skolverket, 2012, s.24) som skolan och samhället 

har. 

 

Det är även viktigt att efter en mätning genomförts, samla och dokumentera resultatet på ett 

noggrant sätt. I skolan blir dokumentationen mycket viktig då elevernas kunskaper mäts 

kontinuerligt under kursen. Skolverket (2012) framför att dokumentationen bör utformas på ett 

sakligt och utförligt sätt, så att även andra lärare kan ta del av och förstå den. Dokumentationen 
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bör enligt Rystedt och Trygg (2005) göras i direkt anknytning till mätningen för att inte data ska 

gå förlorad, då den efter tid tynar bort ur arbetsminnet. 

Validitet 

Med ovanstående begrepp givna kan validitet definieras som i vilken utsträckning ett 

mätinstrument mäter det som det är avsett att mäta (Carmines & Zeller, 1979). Denna definition 

kommer vidare benämnas som grunddefinitionen. Det som menas är att om ett mätinstrument 

bland annat är rättvist, trovärdigt, tillförlitligt och noggrant (Wolming, 1998) har 

mätinstrumentet validitet. Validiteten kan ses både som hög eller låg beroende på hur hög eller 

låg relevans mätinstrumentet har i förhållande till syftet. 

 

Validitetens påverkan av reliabiliteten 

För att erhålla en hög validitet krävs även en hög reliabilitet, något som inte gäller omvänt. 

Samband kan förklaras med hjälp av Wolming (1998) modell för inskjutning av ett gevär (se 

Figur 1), där syftet med inskjutningen är att skotten ska hamna centrerat på tavlan. 

 

Figur 1. Illustration av sambandet mellan validitet och reliabilitet 

 

I den första tavlan saknas en hög reliabilitet då skotten är spridda i förhållande till varandra, 

samtidigt som tavlan har låg validitet eftersom skotten ej är samlade centralt. Exempelvis visas 

företeelsen med att bestämma längden på ett träd genom att räkna antalet grenar – något som i 

sig inte besvarar frågan om trädets höjd och därmed sänker validiteten, mätningen mäter ej det 

som skall mätas. Vidare valdes en skattning av antalet grenar som räknemetod, vilket också 

sänker reliabiliteten då noggrannheten och jämförbarheten blir minimal. Tavlan i mitten har 
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likaså en låg validitet och det av samma orsak som den första, men har samtidigt en hög 

reliabilitet då alla skott är samlade på samma ställe. Mätningen med den missvisande linjalen 

(nämnd under Reliabilitet) är ett bra exempel på en sådan företeelse. Mätningen kommer att få 

samma resultat vid upprepning men kommer trots detta alltid att vara felaktig, ty linjalens 

felmarginal på 5 cm ser till att så blir fallet. Den sista tavlan har med ovanstående argument hög 

reliabilitet och hög validitet då samtliga skott är grupperade tillsammans, centralt på tavlan.  

 

I ett skolsammanhang skulle processen från första tavlan till sista tavlan kunna beskrivas som 

följande: För den första tavlan gör läraren en muntlig mätning men en mindre grupp elever, utan 

någon strukturerad dokumentation. Läraren måste då komma ihåg i efterhand vad som sagts och 

vem som sagt detta vilket sänker reliabiliteten. Validiteten i mätningen sänks då läraren inte 

använt sig av uppgifter som mäter det som läraren vill mäta. Exempelvis kan läraren använt 

uppgifter i procenträkning för att uttala sig om elevernas kunskaper i addition av bråk. Dessa två 

begrepp berör varandra men elevernas förståelse för ena begreppet gör inte förståelsen för det 

andra givet. För den andra tavlan har läraren ett tydligt protokoll som den följer under mätningen 

vilket gör mätningen reliabel då upprepade mätningar kommer ge liknande data samt att en 

annan lärare skulle kunna utföra mätningen med liknande resultat. Dock sänks validiteten för 

denna mätning av samma anledning som för tavla ett. Den sista tavlan motsvarar en väl 

konstruerad mätning, där uppgifterna verkligen mäter det som ska mätas, och att mätningens 

utfall dokumenteras på ett tydligt strukturerat sätt så att mätningen blir upprepbar. 

Tre aspekter av validitet 

Under de senaste 60 åren har validitetsbegreppet genomgått en dramatisk förändring (Wolming, 

1998). I USA under tidigt 50-tal skedde en ökning i användandet av test och mätningar. Detta 

skapade ett stort behov av gemensamma riktlinjer i bedömning och tolkning av mätningar, vilket 

resulterade i att American Psychology Association (APA) 1954 gav ut tydliga riktlinjer för tre 

olika aspekter, tre aspekter som upprättats utifrån grunddefinitionen (Wolming, 1998). 

Aspekterna hade innan detta används men hade då inga tydliga riktlinjer. Dessa tre aspekter 

presenteras var för sig nedan. 
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Kriterierelaterad validitet 

Denna validitetsaspekt kommer inte att belysas i vår studie, men förklaras här för att ge en 

förståelse för validitetsbegreppet och dess vidare utveckling.  

 

Kriterierelaterad validitet är den aspekt som ligger närmast grunddefinitionen, mäts det som skall 

mätas. Aspekten avser att en mätning är valid mot allt den korrelerar med (Guilford, 1946). Med 

korrelation avses det samband som föreligger mellan en mätning och en företeelse. Är sambandet 

starkt kommer mätningen att erhålla en hög kriterierelaterad validitet vid uttalanden om just den 

företeelsen. Exempelvis används kriterierelaterad validitet vid ett teoritest för körkort. I och med 

att testet har en hög korrelation med att köra bil, kommer testet ha en hög validitet vid uttalanden 

om hur väl någon klarar av att köra bil (Carmines & Zeller, 1979), trots att testet ej mäter hur väl 

någon rent praktisk klarar av att köra bil.  

 

Dock är sambandet mellan mätningen och företeelsen det enda kravet för kriterierelaterad 

validitet, vilket medför en problematik (Carmines & Zeller, 1979). Problematiken kan illustreras 

genom ett exempel – att man funnit ett starkt samband mellan att spela tv-spel och att lyckas bra 

i matematiska studier. Detta felaktiga samband skulle implicera att en mätning av hur ofta en 

person spelar tv-spel är ett mätinstrument med hög validitet för att kunna uttala sig om hur väl 

någon kommer att prestera i matematik. Alltså krävs det en högre medvetenhet mellan 

mätningens och företeelsens egentliga korrelation, innan man kan uttala sig om huruvida 

mätningen har en kriterierelaterad validitet (Carmines & Zeller, 1979). 

 

Innehållsvaliditet 

Syftet med innehållsvaliditet är att ge en indikation på hur väl ett mätområde sammanfattas av ett 

specifikt instrument (Wolming, 1998). Alltså hur väl ett instrument mäter allt som ska mätas. I 

skolan kan detta visas i ett klassiskt prov. Provet måste då innefatta allt som finns i det område 

som ska mätas för att erhålla en hög innehållsvaliditet. Men på grund av praktiska skäl måste 

urvalet begränsas. I provets begränsning måste fördelning överensstämma med områdets 

fördelning av innehållet; om detta ej uppfylls sänks provets validitet (Wolming, 1998). Ett 

konkret exempel kan vara ett matematikprov inom området ekvationer. För att provet ska ha hög 

validitet måste det dels behandla alla delområden som kursen avhandlat, dels ha samma 

proportionalitet mellan de ingående delarna som i den berörda kursen.  
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Att klassificera hur hög innehållsvaliditeten är för en viss mätning kan vara svårt. Vanligast är att 

använda ett expertutlåtande om innehållets relevans (Willingham, 1974). De nationella proven är 

ett typiskt exempel där en sådan expertpanel ger sitt omdöme om ett provs innehåll i förhållande 

till en hel kurs för att därigenom, om möjligt, ge provet en hög innehållsvaliditet vid mätning av 

hela kursinnehållet. 

 

Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet används främst när det ej går att använda en kriterierelaterad validitet eller 

finna något innehåll, som enhetligt kan validera mätningen (Cronbach & Meehl, 1955). 

Begreppsvaliditet används för att finna valida mätningar för specifika egenskaper; egenskaper 

som i sig är svårmätta då de saknar tydliga kriterier och/eller tydligt innehåll. För att göra 

egenskapen mätbar konstrueras begrepp, dels på ett teoretiskt plan, dels på ett empiriskt plan. 

Inom det teoretiska planet vill man finna faktorer med en hög korrelation, alltså ett högt 

samband, i förhållande till egenskapen. Till dessa faktorer söker man sedan konkreta beteenden 

som på ett empiriskt sätt går att mäta (Wolming, 1998; Cronbach & Meehl, 1955).  

 

Intelligens är ett tydligt exempel på en egenskap som inte är direkt mätbart. Andra liknande 

egenskaper kan vara musikalitet, arbetsförmåga och ängslighet. Alla dessa egenskaper är i sig 

omätbara då de bara är konstruerade begrepp för att förklara sammanfattande egenskaper i en 

enda term (Wolming, 1998).  

 

Wolming (1998) menar att för att göra egenskapen mätbar måste antaganden göras om vilka 

olika faktorer egenskapen består av (se Figur 2). Faktorerna bygger då på de teorier som finns 

om egenskapen, alltså vad som krävs för att man ska besitta egenskapen (Cronbach & Meehl, 

1955). Ett exempel kan vara att mäta en elevs förmåga att kommunicera sina matematiska 

tankegångar, vilket bland annat kan uttryckas muntligt och skriftligt, vilka blir två teoretiska 

faktorer till mätningen. Vidare kan mätinstrument skapas utifrån dessa teoretiska faktorer. Ur 

vårt exempel ovan skulle det vara att mäta den muntliga och skriftliga faktorn genom exempelvis 

en muntlig redovisning och ett skriftligt prov. Utifrån mätningarna kan slutsatser dras gällande 

egenskapen (Wolming, 1998), i vårt fall kommunikationsförmåga i matematik. 
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Figur 2. Wolming (1998, s.91). Förklarningsmodell över hur en abstrakt egenskap (intelligens) mäts genom ett 

teoretisk och ett empiriskt förhållningssätt. Den teoretiska delen (den övre) bygger på de antaganden och/eller 

teorier kring egenskapen (verbal och numerisk faktor). Den empiriska delen (den nedre) utgör exempel på mätbara 

företeelser utifrån antagandena/teorin (verbalt och numerisk beteende). 

Validitetens utveckling 

En stor och avgörande skillnad i synen på validitet som växt fram, är att det ej är mätinstrumentet 

som valideras utan den förväntade data som mätinstrumentet ska ge (Cronbach, 1971). Vidare 

menar Wolming (1998) att det är tolkningen av de data som mätningen gett, som valideras. 

Dessa synsätt skiljer sig från grunddefinitionen på så sätt att man nu vill veta om 

mätinstrumentets data kommer vara tillfredställande för mätningens syfte, samt att de tolkningar 

som görs är korrekt utförda. Dock ses grunddefinitionen som densamma, alltså att mätningen 

mäter det som den är avsätt att mäta, men fokus har utökats från att bara fokusera på 

mätinstrumentet till mätningens data och tolkningen av data. Vi kommer vidare i denna rapport 

hänvisa till just denna utökade tolkning, istället för grunddefinitionen som presenterats på sida 3. 

 

Popham (1997) menar att många lärare saknar denna insikt; de förstår inte att validiteten 

refererar till tolkningen av mätningens data, att de istället validerar testet som sådant. Författaren 

menar vidare att; i skolsammanhang ska lärare kunna läsa mellan raderna för att urskilja vilka 
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kunskaper som eleverna ger prov på under mätningen, alltså krävs det att tolkning valideras så att 

den slutgiltiga bedömningen blir korrekt. 

 

Inferens 

Business Dictionary (www.businessdictionary.com) definierar inferens som rationella och 

logiska antaganden/slutsatser/tolkningar som bygger på framtagna data och observationer. Ett 

exempel på en inferens i ett skolsammanhang: Innan eleverna genomförde matematikprovet 

gjorde läraren ett antagande (inferens) om deras kunskaper, baserat på hur aktiva de varit under 

lektionsgenomgångarna.  Ett annat exempel kan vara när lärare sedan rättar matematikprovet så 

görs en tolkning (inferens) om vilka elevens bakomliggande kunskaper egentligen är – en 

tolkning baserad på vilka typer av uppgifter som eleven klarat/inte klarat. 

 

Inferenser kan däremot göras mer eller mindre medvetet (Nyström, 2004). En omedveten 

inferens är exempelvis att inte låta en bedömning baseras på en analys utan på subjektiva 

antaganden. Vår tolkning av hur en omedveten inferens kan påverka en bedömning kan 

exemplifieras genom två elever som utför samma uppgift, med samma utfall, men där den ena 

eleven är flitig under lektionerna medan den andra är mer arrogant och stökig. Detta kan då leda 

till att läraren bedömer deras utfall olika baserat på det intryck som läraren fått om dem.  

 

Validitetsaspekternas sammanslagning 

1985 publicerade tre forskningsråd (APA & AERA
3
, NCME

4
) en sammanslagning av de tre 

aspekterna (kriterierelaterad validitet, innehålls- och begreppsvaliditet), där de traditionella 

definitionerna kvarstod. Dock med en tydlighet att dessa ej skulle betraktas var för sig utan som 

delar i ett övergripande validitetsbegrepp (Wolming, 1998). 

 

Vi har skapat en bild (se Figur 3) över hur dessa tre aspekter sammanförts. Vi använde delar ur 

den bild Wolming (1998) använder som förklaringsmodell för begreppsvaliditet (Se Figur 2). Ur 

denna bild har vi tagit med intelligens (den abstrakta egenskapen), numerisk faktor (teoretisk 

faktor) samt numerisk beteende (empiriskt beteende) vilka tillsammans utgör begreppsvaliditet, 

alltså har begreppsvaliditet ingen utplacerad plats i bilden. Till denna modell har vi lagt till de 

                                                
3
 AERA - American Educational Research Association 

4
 NCME - National Council on Measurement in Education 
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två andra aspekterna, kriterierelaterad validitet och innehållsvaliditet. För en mer utförlig bild se 

(Bilaga 1).  

 

Om vi börjar med det empiriska beteendet, alltså det numeriska beteendet (det mätbara beteendet 

som ska mätas för att man ska kunna uttala sig om någon teoretisk faktor, exempelvis ett test på 

algoritmer för att kunna uttala sig om matematisk kunskap), ser man numera en underförstådd 

koppling till innehållsvaliditet. Det gör man för att försäkra sig om en innehållsvalid mätning, det 

vill säga en heltäckande mätning av begreppet. Det är emellertid ej mätningen i sig som 

valideras, utan den förväntade data som mätningen ska ge, samt de inferenser som görs 

(Cronbach, 1971; Messick, 1989). Mätningen kräver även en hög reliabilitet, det vill säga att den 

går att upprepa med ett likartat utfall och är noggrant genomförd. 

 

När det kommer till det teoretiska, alltså den 

numeriska faktorn (en faktor som utifrån 

antaganden/teorier förklarar egenskapen), 

söker man en hög kriterierelaterad validitet. 

Det innebär att faktorn ska ha en hög 

korrelation med egenskapen, i exemplet 

intelligens; så att de inferenser som görs 

systematiskt och medvetet får en hög validitet 

vid uttalanden om egenskapen. Ett dylikt 

tankesätt gällande de tre aspekterna är 

egentligen inget nytt, utan det nya är att man 

använder alla tre aspekterna tillsammans. 

 

För att tydligt förklara: Först söker man ett starkt samband mellan den egenskap som skall mätas 

och de teoretiska faktorerna. När detta erhålls har mätningen en hög kriterierelaterad validitet. 

Efter detta söks beteenden för de teoretiska faktorer som upprättats. Mätningen har nu en tydlig 

koppling mellan egenskapen, det teoretiska planet och det empiriska planet vilket ger mätningen 

begreppsvaliditet. Vidare skapas ett mätinstrument som förhåller sig till de empiriska 

beteendenas innehåll på ett proportionerligt sätt, vilket ger mätinstrumentet innehållsvaliditet. Då 

Figur 3. Innehållsvaliditets och kriterierelaterad 

validitets samverkan med begreppsvaliditet.  
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alla tre validitetsaspekter uppfyllts får mätningens data hög validitet, och därmed kan de 

inferenser som görs få en hög validitet. Sammantaget, att alla aspekter uppfyllts, medför att de 

slutsatser som görs angående egenskapen erhåller en hög validitet (Messick, 1998), de är alltså 

korrekta och har en hög tillförlitlighet. 

Konsekvensers påverkan på validitet 

Hur konsekvenser påverkar validitetsbegreppet kommer i vår studie användas vid analys av den 

andra forskningsfrågan, alltså att identifiera eventuella svårigheter i lärarens tillvägagångssätt. 

 

På senare tid har det framkommit ett missnöje mot forskningsrådens riktlinjer, att de ej var 

kompletta. Man ansåg att de konsekvenser som uppstår i samband med en mätning bör tas med i 

validitetsbegreppet (Wolming, 1989). Med konsekvenser menar man faktorer som påverkar dels 

hur valid mätinstrumentets data blir, dels tolkningen av data och dels mätningens påverkan på 

mätobjektet. 

 

Messick (1980; 1989) delar upp konsekvenser i två delar, dels hur konsekvenserna påverkar 

mätningens inferenser, dels de sociala konsekvenser som mätningen ger. Vår tolkning av hur 

konsekvenserna påverkar bedömningen i en skolsituation kan visas genom att en lärare använder 

ett prov som denne själv anser är mycket svårt och därför kommer att ta lång tid att genomföra. 

Detta kan i sin tur resultera i att läraren misstänker att vissa elever missgynnats och vid 

värderingen av provresultatet därför har det i åtanke och följaktligen blir påverkad i sina 

slutsatser. Som följd därav kan en lärare göra en mindre strikt bedömning, vilket ger en lägre 

validitet för inferenserna och påverkar den slutgiltiga bedömningens validitet. Rosenthal och 

Jacobson (1992) nämner ett begrepp, pygmalioneffekten, som går ut på att en lärares 

förväntningar på sina elever återspeglas i deras prestationer. Om en lärare har inställningen att 

eleverna kommer gå långt i studierna och ser dem som duktiga kommer det att påverka elevernas 

prestationer positivt. På motsvarande sätt kommer en negativ syn att påverka dem negativt.   

 

Sociala konsekvenser förklarar Messick (1980; 1989) som de konsekvenser som framkommer till 

följd av mätningens syfte. Exempelvis, om en elev skriver ett slutprov som kommer att ligga till 

grund för elevens kursbetyg kan eleven känner stress, vilket kan leda till att provresultatet blir 
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sämre än vad eleven egentligen har kapacitet till. Meijer (2001) påvisar att elever som känner 

provångest tappar sin fokus från den uppgift som ska genomföras, vilket gör att deras 

prestationer försämras. Provångesten kan även förhindra att elever minns det som efterfrågas i 

mätsituationen (Naveh-Benjamin, 1991). Ett annat exempel på en social konsekvens kan vara om 

en elev ligger på gränsen till ett visst betyg. Detta kan då påverka läraren i dennes bedömning så 

att han eller hon ger ett så kallat ”snäll-G
5
”, eftersom eleven måste ha betyget för att få läsa 

vidare.  

 

Messicks syn på hur sociala konsekvenser påverkar validiteten är inte något som alla delar 

(Wolming, 1998). Popham (1997) är en av dem som anser att dessa konsekvenser ej ska vara 

med inom validitetsbegreppet. Han menar att de sociala konsekvenserna skapar en hög förvirring 

för forskaren och gör validitetsbegreppet mer diffust och mindre jämförbart forskare emellan. 

För att öka jämförbarheten vill forskare snarare förenkla validitetsbegreppet än att utvidga det 

(Wolming, 1998). Dock ses dessa sociala konsekvenser som något som måste finnas med ändå, 

fastän mer som en extra tanke som inte påverkar validiteten (Popham, 1997). 

                                                
5
 Snäll-G – Ett betyg som inte motsvarar elevens kunskaper i ämnet, utan ses som hjälp från lärarens håll för elevens 

framtida studier. 



15 
 

Metod 

Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer 

För att resultatet ska återspegla lärarnas perspektiv och för att belysa lärarens personliga åsikter 

valde vi att använda kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer liknar mer ett informellt samtal 

och därigenom motverkar eventuell stress och eventuella ”rätt/fel”-svar för informanterna, samt 

att vi ska kunna ställa följdfrågor utifrån hur intervjun tar form (Dimenäs, 2007). Upplägget gör 

det även enklare för informanten att svara med egna ord, alltså med en terminologi baserad på 

egen erfarenhet (Patel & Davidson, 2003). 

 

Urval 

Med hänsyn tagen till tidsaspekten insåg vi att det inte vore möjligt att finna informanter som på 

ett tillförlitligt sätt skulle representera hela den svenska lärarkåren. Av den anledningen valde vi 

att göra ett icke-representativt urval (Sverke, 2003). Detta innebär enligt Sverke att vår 

urvalsgrupps uttalanden inte kommer att ligga till grund för åsikter som är representativa för hela 

populationen, utan enbart för den utvalda gruppen.  

 

Trots vårt icke-representativa angripssätt ville vi ändå få en spridning av informanterna för att 

inte belysa bara en isolerad grupp som använder sig av ett liknande arbetssätt. Genom att ha en 

spridning kunde vi belysa fler infallsvinklar. Vi valde att göra våra intervjuer i två orter för att 

därigenom få en större geografisk spridning inom lärarkåren. Urvalet för undersökningens skolor 

utgick ifrån att en lista över gymnasieskolorna i vardera orten upprättades. Ur listan valde vi 

skolor för att få en jämn fördelning mellan kommunala skolor och fristående skolor, samt lärare 

som undervisade på olika program. På dessa skolor sökte vi sedan upp lärare som undervisade i 

matematik och frågade om möjligheten att få göra en intervju. De lärare som inte ville delta i 

studien fick möjlighet att föreslå en ämneskollega som vi kunde kontakta istället. Detta urval 

kallar Sverke (2003) för snöbollsurval. Samtidigt som vi använde oss av ett snöbollsurval 

använde vi även, då vi arbetade mot vår lista, ett kvoturval (Sverke, 2003) på så sätt att vi, i den 

mån det gick, kunde styra antalet informanter verksamma på olika program/skolor samt mot en 

jämn könsfördelning. Ett exempel på hur vår lista styrde vårt val av informanter var om vi hade 
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bokat in en intervju med en lärare som rekommenderade fler lärare vid samma skola, som inte 

hade andra program från vår lista, valde vi istället att söka informanter från andra 

gymnasieskolor där andra program/skolprofiler kunde studeras och en jämnare könsfördelning 

bättre kunde uträttas. 

 

Den fördelning bland informanter som vi hade representerade fyra kommunala och fyra 

fristående skolor, fördelat lika mellan orterna. Lärarna var verksamma inom följande områden, 

siffran inom parentes representerar antalet lärare för vartdera område: 

(2) Naturvetenskaplig inriktning  

(1) Praktisk inriktning 

(1) Samhällsvetenskap med inriktning media 

(1) Samhällsvetenskap med inriktning estetik 

(1) Introduktionsprogrammet 

(1) Praktisk & Ekonomisk profil 

(1) Profil mot IT, media & entreprenörskap 

 

Då en del informanter var verksamma inom flera program men med samma inriktning har vi valt 

att presentera inriktningen. Där det är möjligt har vi presenterat specifikt program. För två 

informanter framgick inte informationen kring vilket program eller inriktning de är verksamma i, 

där har vi valt att redovisa skolans profil. Vidare i arbetet kommer vi inte ta någon hänsyn till var 

respektive lärare är verksam, då det enbart låg till grund för en spridning av informanter och inte 

för slutsatser för denna specifika grupp. Informanterna presenteras nedan i tabell 1. 

Informant 1 Man, ca 60 år. Arbetat som matematiklärare i ”en himla massa år”. 

Informant 2 Man, ca 35 år. Arbetat som matematiklärare i 6 år (saknar lärarexamen). 

Informant 3 Man, ca 30 år. Arbetat som matematiklärare i 2 år. 

Informant 4 Kvinna, ca 45 år. Arbetat som matematiklärare i 10 år. 

Informant 5 Man, ca 30 år. Arbetat som matematiklärare i 5 år. 

Informant 6 Man, ca 35 år. Arbetat som matematiklärare i 12 år. 

Informant 7 Kvinna, ca 35 år. Arbetat som matematiklärare i 13 år. 

Informant 8 Man, ca 55 år. Arbetat som matematiklärare i 30 år. 

Tabell 1. Redovisning av urval. 
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Intervjuprotokoll 

Som ett första steg för att få bättre överblick över det vi ville få ut av intervjuerna, inledde vi 

med att skapa ett intervjuprotokoll med en hög grad av standardisering (Patel & Davidson, 

2003). Med standardisering menas att frågornas utformning och inbördes ordning är 

förutbestämda. Genom detta steg blev vi mer medvetna om vilka följdfrågor som behövdes för 

att kunna besvara våra frågeställningar. Vidare blev vi även medvetna om våra egna åsikter i 

ämnet, vilket minskade risken att vi skulle styra informanterna genom ledande frågor.  

 

Utifrån steg ett arbetade vi vidare med att minska standardiseringen i intervjuprotokollet, där det 

slutgiltiga protokollet hade en låg standardisering (bilaga 2). Frågorna var nu formulerade mer 

som en guide istället för tydliga frågor. Frågorna var även av sådant slag att det var öppna för 

tolkning, alltså att det inte fanns givna svar på dem. Vid utformningen av de öppna 

ostrukturerade frågorna tog vi hjälp av Patel & Davidsons punktlista (2003, s.74) över faktorer 

att tänka på. Dessa punkter tar upp vikten av att ej använda långa eller ledande frågor, 

negationer, två frågor i en, ”varför”-frågor eller förutsättande frågor. Vidare menar författarna att 

språkbruket ej ska innehålla svåra eller främmande ord, specifika fackuttryck, värdeladdade ord 

eller oklara ord. Exempelvis valde vi att ej använda uttrycken valida och reliabla, utan istället 

det mer vardagliga uttrycket korrekta. 

 

Främsta anledningen till att vi ville ha en låg standardisering var för att under intervjun kunna 

konstruera följdfrågor i stunden och, beroende på hur intervjun utvecklades, kunna ställa dessa i 

önskad ordning (Patel & Davidson, 2003).  Följdfrågorna konstruerades på sådant sätt att utifrån 

de frågor vi skrivit till vår standardiserade guide kunde vi utgå ifrån dessa för att sedan modifiera 

och/eller slå ihop frågor, och då ställa dem som vill ville i stunden. En låg grad av 

standardisering ger även informanterna möjligheten att tolka frågan utifrån deras egen vardag 

vilket ökar möjlighet att få mer kvalitativa svar som bättre stämmer överens med informanternas 

egen inställning och erfarenhet (Patel & Davidson, 2003). Anledningen till att vi valde att 

använda oss av en intervju av låg standardisering istället för en helt ”ostandardiserad” (Patel & 

Davidson, 2003, s.72) var för att vi skulle ha någon form av grundstruktur om vi kommer av oss, 

eller att intervjun leder in på ett irrelevant sidospår. Vi ville även minska risken att glömma 

någon viktig del i undersökningen, eftersom vi har liten erfarenhet av att leda intervjuer. 
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Vår intervjuguide (bilaga 2) bestod av fyra frågeområden samt ett inledande område.  I det 

inledande området ställdes frågor om lärarna, dels för att få en bakgrund till denne, dels för att 

minska eventuell stress/nervositet som informanten kan ha haft. De resterande fyra områdena 

skulle ge oss data för att besvara våra forskningsfrågor. I det första området ville vi se om våra 

informanter ansåg det svårt/krävande att sätta valida betyg, och om de gjorde det vad som 

utgjorde dessa svårigheter/utmaningar. För område två ville vi belysa hur lärarna samlade in data 

om deras elevers kunskaper, alltså vilka olika typer av mätningar de använde, hur de utformade 

dessa och hur de gör tolkningar (inferenser) kring mätningens data. Tredje området var till för att 

specifikt belysa hur lärarna mätte mer abstrakta egenskaper, alltså hur deras mätningar uppfyllde 

begreppsvaliditet. Detta område valde vi att belysa specifikt då vi ansåg det svårt att komma in 

på detta genom följdfrågor till något av de andra områdena. Det fjärde området belyste hur 

informanterna, i slutet av en kurs, samställde samtliga mätningar som gjort för att sätta ett 

slutbetyg för eleverna. Sammanfattningsvis gav det första område oss information för den andra 

forskningsfrågan och de andra tre områdena gav information för den första forskningsfrågan. 

Dessa fyra områden behövde ej komma i just denna ordning, inte ens som separata områden, 

utan användes av oss för att se till att vi fått med alla de aspekter som vi var ute efter för att 

kunna tillgodose vårt syfte. 

 

Intervjuns genomförande 

Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans, där vi turades om med att den ene antecknade 

och hjälpte till med följdfrågor medan den andre styrde intervjun. Vi spelade även in våra 

intervjuer för att senare transkribera dessa och på så sätt underlätta analysen. Inför alla våra 

intervjuer var vi noga med att informera våra informanter om de forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002) som ligger till grund för studien; att alla svar är helt anonyma och 

kommer bara att användas för vår studie och inte spridas till någon annan. Likaså garanterade vi 

att allt inspelat och transkriberat material kommer att raderas på ett säkert sätt efter att arbetet 

färdigställts. Samtliga informanter blev underrättade om att studien var helt frivillig och att de 

när som helst kunde avbryta studien eller avstå att svara på en fråga. 
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Analys 

För att besvara våra forskningsfrågor utgick vi från validitetsbegreppet som redovisats tidigare i 

teoriavsnittet. Främst för den första forskningsfrågan, medan för den andra forskningsfrågan 

används teorin endast för att identifiera vilka uttalanden som rör validitet och vilka som rör 

annat. Vi kommer vidare i kapitlet att redovisa våra analysverktyg för varje forskningsfråga var 

för sig. 

 

Analys av forskningsfråga 1 

För att kunna besvara första forskningsfrågan; vilka tillvägagångssätt menar lärare att de har för 

att sätta betyg med hög validitet och reliabilitet? sökte vi med hjälp av vår teori, validitet, 

information om de metoder våra informanter använder för att göra valida bedömningar. 

Först genomfördes en kategorisering av informantens uttalanden utifrån grunddefinitionen, 

validitetsaspekterna (kriterierelaterad validitet, innehålls- och begreppsvaliditet), inferens och 

reliabilitet, vidare sammanfattade som validitetsbegreppen. Kategoriseringen gjorde vi i en tabell 

innehållande samtliga begrepp, samt stödmeningar och sökord som vartdera begrepp tilldelats 

(Bilaga 3). Efter att en hel intervju analyserats och kategoriserats utifrån validitetsbegreppen 

sammanfattades informantens uttalanden för vardera begrepp (Bilaga 4), för att sedan användas 

för att besvara fyra, av oss konstruerade, delfrågor som tillsammans besvarar forskningsfråga ett 

(redovisas senare i kapitlet). 

 

I resten av detta kapitel kommer först en redogörelse av vår operationalisering av 

validitetsbegreppen samt vår utformning av de fyra delfrågorna för att sedan förklara vårt 

tillvägagångssätt i analysen. 

  

Operationalisering 

Då validitetsbegreppen var svåra att innefatta med hjälp av sökord, använde vi även 

stödmeningar.  Med stödmening menar vi att uttalanden inte kategoriseras utifrån specifika ord 

utan det är meningens innebörd och kontext som utgör om uttalandet uppfyller stödmeningen 

och därigenom begreppet. Orsaken till detta är att en lärares uttalanden kan vara formulerade på 

olika sätt beroende på hur insatt denne är i ämnet, vilken terminologi som används, med mera. 

Stödmeningarna och sökorden skapade vi själva utifrån varje definition av validitetsbegreppen, 
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dels på ett allmänt plan, dels kopplat till skolan. Exempelvis valdes experter och nationella prov 

för innehållsvaliditet, där experter är det allmänna ordet kopplat till definitionen medans 

nationella prov är vår tolkning av experter för skolan (se innehållsvaliditet i teori). Under 

analysen insåg vi att våra stödmeningar innefattade merparten av våra sökord, vilket ledde till att 

vi efterhand la högre fokus på stödmeningarna istället för på varje sökord för sig. Vi valde detta 

upplägg då vi ville motverka en ”dubbelanalys” (Författarens ord) och inte göra analystiden 

längre än nödvändigt, eftersom tidsramen för arbetet var begränsad. Med dubbelanalys menar vi 

att samma uttalande kategoriseras in flera gånger i samma kategori, då den uppfyllde både 

stödmeningar och sökord. De ord som ”tonades ner” (Författarens ord) presenteras nedan i fet 

stil.  

 

Under analysen valde vi även att komplettera med några nya sökord; dels ord som vi inte tänkt 

på före analysen som vi ansåg behövdes, dels ord som vi uppmärksammande att lärarna själva 

använde för att förklara begreppen. Dessa markeras nedan i kursiv stil. Efter varje nytt sökord 

lagts till analyserades samtliga transkriptioner igen, utifrån det nya sökordet. 

 

Nedan redovisas en kort beskrivning av validitetsbegreppen samt vilka stödmeningar och sökord 

vi använde i analysen. Efter vardera stödmening visas ett exempel på ett uttalande från våra 

informanter. Sökorden presenteras i vanlig, fet, kursiv samt fet kursiverad stil. Se tabell 2 för 

förtydligande för varje stil. För de begrepp där vi hade sökord som ej innefattades av våra 

stödmeningar och därför är kvar ger vi en kort förklaring till varför ordet finns med. 

 

Vanlig Ord som skapades före analysen som behölls. 

Kursiv Ord som skapades under analysen som behölls. 

Fet Ord som skapades före analysen som togs bort. 

Fet och Kursiv Ord som skapades under analysen som togs bort. 

Tabell 2. Förklaring av sökord 

Grunddefinitionen 

Vi vill undersöka vad lärarna anser syftet vara med en viss mätning och hur väl deras mätning 

kan tillfredsställa syftet. Vidare vill vi belysa hur de positionerar sig i förhållande till 

grunddefinitionen, huruvida de anser att det är mätinstrumentet eller mätningens utfall som 
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valideras. Anledningen till detta är att den tidigare uppfattningen, att mätinstrumentet valideras, 

inte validerar de inferenser som görs i förhållande till mätningens data. Då lärarnas bedömningar 

av elevernas kunskaper baseras på indirekta mätningar, krävs en tolkning för att göra en korrekt, 

valid, bedömning av elevernas kunskaper. 

 

Stödmening(ar): 

– Uttalanden som beskriver hur medvetna lärare är om hur en mätning förhåller sig till ett syfte. 

Exempelvis: ”Styrdokumentens syfte, mål och det centrala innehållet samt betygskriterierna ska 

ju lira ihop med undervisningen. Dessutom ska alla förmågor finnas med för allt centralt 

innehåll” (Informant 4). 

– Uttalanden som avser det som lärare validerar. 

Exempelvis: ”Elever stirrar sig oftast blinda på poängsumman… För dem är det jätteviktigt men 

för mig är det mindre viktigt… utan man får titta på en helhet, vad är det för typ av uppgifter 

som har klarats av och så vidare” (Informant 5). 

 

Sökord: Kursmål, centralt innehåll, kurslitteratur, betygskriterier, delprov/slutprov, 

Lgy11, syfte, medveten, summativ, poäng, checka av, bocka av, matris, rättvis. 

Ordet rättvis användes av majoriteten informanter för att beskriva deras mätningar som valida. 

 

Innehållsvaliditet 

Vi undersöker hur väl lärarnas mätningar täcker de områden och kunskapsnivåer som mätningen 

har till syfte att visa. På vilket sätt avgränsar lärarna mätningens omfång på ett proportionerligt 

sätt i förhållande till undervisningen? 

 

Stödmening(ar): 

– Uttalanden som berör hur lärarna förhåller sig till och avgränsar kursinnehållet vid 

konstruktionen av mätningar. 

Exempelvis: ”Om jag har en bok att titta i, kan jag ha liknande uppgifter” (Informant 5). 

– Uttalanden som berör expertutlåtanden kring konstruktion av prov. 

Exempelvis: ”När jag konstruerar ett prov ska jag få med alla betygsnivåer… ska dessutom ha 

koll på vilka förmågor som testas… det är ju redan gjort på ett nationellt prov” (Informant 4). 
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Sökord: (Centralt) innehåll, kurslitteratur, nationella prov, experter, provkonstruktion, 

samråd, hjälp, utforma. 

Samtliga sökord som skapades, både före och under analysen, tonades ner då samtliga 

innefattades av våra stödmeningar. 

 

Begreppsvaliditet 

Här söker vi efter hur lärarna går till väga för att mäta de mer abstrakta egenskaperna, 

kompetenserna/förmågorna hos eleverna; hur de anpassar sina mätningar mot ett empiriskt 

beteende kopplat till någon teoretisk faktor för att tolka och dra slutsatser om egenskaperna (se 

begreppsvaliditet i teori). 

 

Stödmening(ar): 

– Uttalanden som berör tillvägagångssätt för att mäta en mer abstrakt kompetens/förmåga hos 

eleverna. 

Exempelvis: ”Jag försöker att konstruera ett problem där kompetensen visas” (Informant 8). 

 

Sökord: Förmåga, kompetens, resonemang, argumentation, kommunikation, process 

Vi sökte även begrepp från kursplanen (Skolverket, 2011) som kräver någon form av empiriskt 

beteende och/eller tydligare definition för att kunna mätas, exempelvis resonemang, som vi 

använde som sökord. Ordet process var ett begrepp merparten informanter använde för att 

förklara elevers kompetenser kring resonemangs-, kommunikations- och problemlösnings-

förmåga. 

 

Inferens 

Vi undersöker lärarnas beskrivningar av deras arbete vid generalisering och tolkning av 

elevernas kunskaper; vad de baserar sina slutsatser på. 

Stödmening(ar): 

– Uttalanden där lärare talar om hur de sammanställer prov och bedömer elevers kunskaper. 

Exempelvis: ”Jag stämmer av mot den stora bedömningsmatrisen, där alla kursmål finns med … 

men det är ju redan gjort för respektive uppgift i provet” (Informant 3). 
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Sökord: Analys, tolkning, generalisering, slutsats, läsa mellan raderna, kommentera, 

bedömning, anteckna, känsla. 

Samtliga sökord som skapades, både före och under analysen, tonades ner då samtliga 

innefattades av vår stödmening. 

 

Reliabilitet 

Vi letar efter hur hög upprepbarheten i lärares mätningar är, hur många mättillfällen som 

genomförs, hur noggrant mätningen genomförs och vilka mätmetoder de använder för att samla 

in data för sina bedömningar. 

 

Stödmening(ar): 

– Uttalanden som berör lärares dokumentationer av elevers kunskaper. 

Exempelvis: ”Jag registrerar alla resultat för en elev… noterar om de är på väg att nå målen” 

(Informant 4). 

– Uttalanden som berör lärares insamlande av data, och dessas noggrannhet. 

Exempelvis: ”Jag använder det farliga systemet att jag har det i huvudet” (Informant 5). 

 

Sökord: Upprepbar, noggrant, beprövad, bearbetad, planerat, rättvist, gamla prov, 

dokumentation, examinationsformer, jämförande, samarbete. 

De två sökorden jämförande och samarbete användes för att belysa hur lärare samarbetar inom 

kåren för att stärka reliabiliteten i mätningarna. 

 

Kriterierelaterad validitet  

Som vi nämnt tidigare kommer vi ej att fokusera på denna aspekt i vår studie då vi inte granskar 

hur lärare använder sina mätningar för specifika uttalanden, alltså hur de använder en specifik 

mätning för att uttala sig om just den mätningen, utan vill se helheten i lärarnas tillvägagångssätt 

för valida betyg. 
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4. Betygsättning 

Grunddefinition, Reliabilitet, Inferens 

3. Bedömning 

Inferens 

        2. Konstruktion av mätinstrument  

Innehållsvaliditet, Reliabilitet, Begreppsvaliditet 

1. Syfte 

Grunddefinition, Reliabilitet 

Skapa fyra delfrågor 

För att koppla informanternas förhållningssätt i en bedömningssituation i skolan till 

validitetsbegreppen, skapade vi fyra delfrågor som inkluderade alla validitetsbegreppen. 

Frågorna som vi konstruerade var: 1) Vad är syftet med mätningen? 2) Hur skapas 

mätinstrumentet? 3) Hur bedöms mätningens data? 4) Hur sammanställs en mätning/flera 

mätningar till ett betyg?  

 

För att konstruera våra fyra delfrågor utgick vi ifrån vilka delmoment som en lärare utför vid en 

bedömningssituation (Figur 4). 

Vi föreställde oss en modell som spänner från att ett kunskapsmål skapas till att ett betyg sätts i 

relation till målet. Vår modell behöver inte betrakta att ett slutgiltigt slutbetyg i en kurs sätts, 

utan kan lika gärna gälla ett omdöme vi en specifik mätning, exempelvis en muntlig redovisning. 

 

I Syfte, den första ”ön”, kopplade vi 

grunddefinitionen av validitet eftersom 

denna ses som fundamentalt för en 

mätning. Vidare ser vi även en koppling 

till reliabilitet, att syftet med mätningen 

är jämförbart med andra lärares syfte i 

riktning mot samma mål. 

  

Från första ön går läraren vidare mot den 

andra ön, konstruktion av mätinstrument. 

Konstruktionen kräver att läraren finner 

ett mätinstrument som kan mäta det som 

syftet avser att mäta. För att genomföra en 

valid mätning måste den ha en hög 

reliabiliteten och uppfylla kraven för innehållsvaliditet. Mätningen ska täcka hela området samt 

vara gjord på sådant sätt att mätningen kan upprepas med likartat resultat. Om läraren arbetar för 

begreppsvaliditet, blir det på denna ö som vi finner uttalanden om detta. 

Figur 4. Validitetsbegreppens fördelning  

i en bedömningssituation. 
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Efter att mätningen är gjord gör läraren en bedömning, tredje ön, av de data som tillhandahållits. 

Bedömningen baseras på inferenser som eventuellt besvarar även någon teoretisk faktor inom 

begreppsvaliditeten. 

 

Slutligen, utifrån den bedömning som gjorts, går läraren vidare till den sista ön, betygsättning. 

Betygsättningen kräver att läraren återkopplar till syftet för att kunna granska betygsättningen i 

förhållande till de inferenser som gjorts, och då göra den slutgiltiga bedömningen kring 

nivåklassificeringen av elevernas kunskaper. 

 

Tillvägagångssätt 

För att kunna analysera våra data läste vi igenom våra transkriptioner två gånger – utan att någon 

granskning av texten gjordes, eftersom vi ville bekanta oss med texten och få en helhet innan 

analysen fortsatte. Därefter tog vi uttalande för uttalande och granskade dem utifrån våra 

stödmeningar och stödord. När vi fann ett uttalande som uppfyllde kriterierna i någon eller några 

stödmeningar eller sökord, placerade vi in dessa i vår tabell under den/de stödmening/ar eller ord 

uttalandet kopplats till. De uttalanden som vi ej förmådde relatera till någon kategori, förde vi till 

en ”övrigt”-kolumn. Vidare sammanfattade vi var och en av kolumnerna genom att granska de 

uttalanden som tilldelats dessa. För att stärka sammanfattningarnas tillförlitlighet, sökte vi i hela 

intervjun, alltså även i vår övrigt-kolumn, efter eventuella bekräftelser eller motsägelser. 

 

Testanalys 

För att stärka analysverktyget genomförde vi ett test av vårt analysverktyg där vi var och en 

analyserade samma transkription för att sedan jämföra utfallet. Vi kunde då konstatera att bådas 

resultat i hög grad överensstämde. Dock var vi inte helt nöjda, då vi upplevde att vissa 

stödmeningar var för ospecifika alternativt för snäva. Vi gjorde då några mindre justeringar i 

formuleringarna för våra stödmeningar innan vi ansåg att analysverktyget var redo att användas 

för samtliga transkriptioner. 
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Analys av forskningsfråga 2 

Vid analysen av våra intervjuer gällande den andra forskningsfrågan; vilka svårigheter, om 

några, upplever lärarna med sina tillvägagångssätt när det gäller att sätta valida betyg? gick vi 

tillbaka till våra transkriptioner och läste igenom dem igen. Vi plockade ut uttalanden från 

respektive informant som, på något sätt, berörde någon typ av svårighet. Vi utgick från 

definitionerna för validitetsbegreppen samt konsekvensers påverkan på validitet (förklarade 

under teoriavsnittet) för att kunna urskilja om svårigheterna berörde temat för vår studie, alltså 

validitet. Vi gallrade även ut de uttalanden som ej berörde validitetsbegreppet på något sätt. 

Exempelvis ett uttalande om att ett visst arbete är tråkigt att utföra och därför var svårt togs ej 

med eftersom svårigheten inte på något sätt berör validitetsbegreppen. I den mån det framgick av 

våra informanter sökte vi även uttalanden där informanterna beskrev hur de finner lösningar för 

deras svårigheter, genom att genomsöka hela transkriptionerna och inte bara i anslutning till där 

problemet presenterades.  

 

När vi kategoriserat samtliga transkriptioner sökte vi efter samband mellan de olika svårigheter 

som presenterats. Vi ville alltså se vilka svårigheter som berörde samma område och gruppera 

problemen på separata dokument. Dessa problemområden namngavs sedan med ett namn 

representativt till vilket typ av problem de belyste. Områdena presenteras på sida 26. 

 

I samband med kategoriseringen av informanternas svårigheter letade vi, i likhet med vårt 

tillvägagångssätt för första forskningsfrågan, igenom våra transkriptioner för att finna eventuella 

bekräftelser eller motsägelser i informanternas uttalanden. 

 

Efter att analysen var genomförd hade vi fem områden; dessa var alltså inte några områden som 

vi sökte efter under analysen, utan är det resultat som analysen gett oss. Vi hade med andra ord 

ingen uppfattning om vilka områden våra informanter skulle presentera på förhand.  

 

Nedan kommer dels områdenas namn, i fetstil, samt en förklarande text till hur de förhåller sig 

mot validitetsbegreppen. Förklaringen till områden utgår från vår tolkning av den teorin som vi 

har presenterat tidigare. Vi presenterar de fem områdena här, för att ge en ökad förståelse för det 

data som presenteras i vårt resultat. 
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Tidsaspekt: Lärarnas arbeten för att säkerställa valida bedömningar påverkas av tidsaspekten, då 

denne inte alltid hinner med att göra det korrekt. Exempelvis kan tidsbrist sänka reliabiliteten om 

den medför att mätningen och tolkningen genomförs mindre noggrant. 

 

Konstruktion av prov: Om läraren ej kan skapa mätinstrument som ger representativ data, 

kommer underlaget för dennes inferenser att vara missvisande och därigenom påverka den 

slutgiltiga bedömningen. 

 

Bedömning: Beroende på hur reliabla och valida mätningarna har varit, blir inferenserna och 

bedömningarna olika svåra att genomföra korrekt och rättvist. 

 

Muntlig examination: Muntliga mätningar kräver en hög noggrannhet för att man ska kunna 

genomföra korrekta bedömningar. Om detta inte sker kommer dels reliabiliteten att sänkas, då 

upprepbarheten blir minimal, dels inferenserna att eventuellt baseras på lärarens subjektiva 

tolkning. 

 

Tolkning av Lgy 11: Om läraren ej tolkat läroplanen korrekt kommer bedömningarna att bli 

missvisande och ej jämförbara mellan lärare och/eller skolor. 
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Resultat 

För att göra vårt resultat mer överskådligt har vi valt att presentera det utifrån våra två 

forskningsfrågor var för sig. Citat från våra informanter är bearbetade på så sätt att texten blivit 

mer läsbar. Exempelvis har pauser, upprepningar, stakningar, skratt med mera tagits bort. 

 

Forskningsfråga 1: Vilka tillvägagångssätt menar lärarna att de har för att sätta 

betyg med hög validitet och reliabilitet? 

För att på ett tydligt sätt belysa vårt resultat för första forskningsfrågan, presenterar vi resultatet 

utifrån vår analys av de fyra delfrågorna. Dessa fyra frågor kommer att ha samma upplägg; först 

en kort resumé över vad frågan belyste utifrån validitetsbegreppens definitioner (dock utan 

referenser), sedan en summering av samtliga informanters uttalanden och sist en belysning av 

eventuella informanter som avviker från mängden. 

 

Vad är syftet med mätningen? 

För att en lärare ska kunna arbeta efter samtliga aspekter för valida mätningar krävs ett tydligt 

syfte med mätningen, alltså att mätningen uppfyller grunddefinitionen – mäter det som ska 

mätas. Vidare krävs att arbetet med syftet är reliabelt, att tolkningen av syftet är tillförlitligt och 

jämförbart mellan lärare. 

 

Samtliga våra informanter utgår ifrån styrdokument och övriga hjälpmedel från Skolverket, 

bland annat de nationella proven, matriser och bedömningsanvisningar, för att veta vad som ska 

mätas, samt på vilken kunskapsnivå mätningen ska vara på. Genom att framför allt granska de 

nationella provens upplägg kan de konkretisera betygskriterierna på ett sådant sätt att dessa blir 

överskådliga. Genom att jämföra betygskriterierna med uppgifternas poäng, kan de urskilja vad 

som ska mätas på de olika betygsnivåerna, exempelvis ”enligt de nationella proven så är 

problemuppgifterna de uppgifter som ofta anses vara A-uppgifter” (Informant 3). Tolkningen av 

underlaget varierar dock mellan informanterna. Informant 2 säger att ”man faller tillbaka på 

kursboken, de val de har g ort speglas i ens egna tolkningar... det kan  u hända att man färgas lite 

mycket”, alltså att kurslitteraturens tolkning av styrdokumenten dominerar över ens egen 

tolkning. Detta kan ses som motpol till informant 4 som menar att ”jag fick sätta mig och dra ut 
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Skolverkets centrala innehåll och jämföra med boken för att då upptäcka att enligt Skolverket ska 

det här inte ingå”. 

 

Vidare arbetar merparten informanter för att validera sina mätinstrument, exempelvis genom att 

säkerställa att deras skriftliga provuppgifter mäter det som ska mätas. Dock var det bara häften 

av de tillfrågade som validerade den förväntade data som mätningen är tänkt ge; de övriga utgick 

bara från att uppgifterna mätte det som var avsikten. En informant nämnde: ”Man stämmer av 

mot matrisen… du kan ju inte utforma en fråga som inte finns i matrisen, i kursmålen” 

(Informant 3). Uttalandet visar på att informanten var nöjd med mätinstrumentet om det täckte av 

den matris som utformats utifrån kursmålen (det centrala innehållet och betygskriterierna) och 

fokuserade ej på vad uppgifterna kommer att ge för utfall. Informant 7 menade på att eftersom 

hon hade så små elevgrupper behövde hon ej särskilt bearbetade prov, detta då hon ansåg sig 

kunna mäta elevernas kunskaper under lektionerna genom samtal med eleverna. På grund av 

detta ansåg hon sig inte särskilt insatt i ämnet. 

 

Få lärare arbetade i grupp för att öka reliabiliteten i sina tillvägagångssätt. Två lärare (som dock 

arbetade på samma skola) nämnde att de använde ämneslagen och kolleger för att tydliggöra 

styrdokumenten och då ”ha klart för oss vad vi pratar om när vi pratar förmågor… vad vi ska 

bedöma, det centrala innehållet, vad det betyder” (Informant 4). Samarbetet gör att 

jämförbarheten (reliabiliteten) i de två lärarnas arbetssätt stärks vilket ökar rättvisan i lärarnas 

bedömningar. Avsaknaden av ett sådant samarbete är något som rätt många framförde som 

problematiskt, något som informant 2 förklarar som: ”Man utgår alltid från sig själv, o h då blir 

det mina egna tolkningar av mål och kriterier”. 

 

Hur skapas mätinstrumentet? 

Efter att en mätnings syfte fastställts måste ett mätinstrument upprättas. Mätinstrumentet ska dels 

representera syftet på ett innehållsmässigt plan, dels vara skapat med hög reliabilitet. 

 

Det absolut vanligaste mätinstrumentet hos våra informanter är skriftliga prov. Dels mindre 

delprov som behandlade områden de just arbetet med, dels slutprov vilka oftast utgjordes av de 

nationella proven. Genomgående använder alla de nationella proven som en mall för både 
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innehåll i mätningarna och för mätningens svårighetsgrad. Informant 6 säger: ”Vi använder ofta 

de nationella proven som en grundmall”, alltså att de nationella provens innehåll utgör det 

läraren strävar efter att förmedla till eleverna och läraren låter därmed dessa prov styra. 

 

Hos de flesta förekommer även muntliga mätningar, dock användes mätningen på olika sätt. 

Några av informanterna använde de enbart som en kontroll av var eleverna låg för stunden 

medan andra använde dem som betygsgrundande mätningar. Genomgående använde alla 

muntliga prov som verktyg för elever med svårigheter, i synnerhet språkliga svårigheter. ”Det är 

svårt att göra ett matteprov med många problemfrågor om det är en svag grupp… då får man 

tänka om och göra en muntlig del” (Informant 3). 

 

Några av informanterna använder även lektionsdiskussioner som underlag för elevbedömningar, 

dock genomfördes de ej som en formell examination utan istället som en informell 

datainsamling. Informant 7 förklarar arbetet som ett samtal med eleverna där ”de berättar hur de 

löser uppgifter och hur de tänker”. Just detta arbetssätt är något som informant 6 använder sig av 

till största delen. Han säger sig inte vara någon ”provkåt lärare” utan ser prov som ett 

inlärningstillfälle för eleverna. Han använder istället lektionerna till att, på ett formativt sätt, 

mäta och bedöma eleverna. ”Jag jobbar nära mina elever så  ag har e aminationstillfällen varje 

dag. Alltså jag ser deras utveckling, hur långt de har kommit på väg mot sina mål” (Informant 6). 

 

Den övervägande delen av informanterna arbetar i samråd med andra för att stärka reliabiliteten i 

sina mätningar. De gör det genom att diskutera mätningarnas innehåll, svårighetsgrad och 

poänggradering. Informant 1 söker även mycket information på internet, dels på kurslitteraturens 

hemsida, dels bland övrig information på nätet för att komplettera sin egen provbank. 

 

För att kunna mäta elevernas kompetenser använde de flesta informanter sig av 

begreppsvaliditet, dock med olika tillvägagångssätt. Några utgick ifrån elevernas provresultat för 

att där granska vilka förmågor eleverna har visat upp. Lärarens bedömning av elevernas 

förmågor är då baserad på dennes tolkning av elevens resultat. Andra fokuserade på dessa 

egenskaper vid konstruktionen av mätinstrumentet, att innan mätningen precisera vad respektive 
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egenskap kräver för ingående faktorer för att vidare skapa uppgifter som belyser dessa faktorer. 

”Jag försöker att konstruera ett problem där kompetensen visas” (Informant 8). 

 

Hur bedöms mätningens data? 

När lärarna bedömer elevernas resultat utifrån en mätning måste deras generaliseringar och 

tolkningar baseras på medvetna inferenser, alltså att tolkningen baseras på en analys av elevernas 

resultat, för att dessa tolkningar ska besitta en hög validitet.  

 

Hälften av våra informanter arbetar aktivt, dock i olika utsträckning, med att granska sina 

mätningsdata för att kunna tolka vilka kunskaper deras elever egentligen besitter. ”Matematik är 

ju inte bara rätt eller fel svar… det som är intressant är att se resonemanget för hur de har 

kommit fram till svaret, om de har tillgodogjort sig mattetänket?” (Informant 1). Den andra 

hälften gör inga direkta inferenser till sina data. Istället gör de en summering av provpoängen för 

att vidare jämföra poängsumman mot poänggränsen. Informant 7 förklarar poänggraderingen och 

summering som att hon ger olika poäng beroende på uppgiftens svårighetsgrad och utifrån den 

totala poängsumman sätter hon en nivå för godkänt. Detta gör hon oberoende av vilka uppgifter 

eleven klarat eller vilken kompetens eleven påvisat. 

 

För de inferenser som görs på basis av främst de muntliga mätningarna, de mätningar vars data 

kräver en lite vidare tolkning, har de flesta av våra informanter inga uttalade arbetssätt. Det 

många då nämner är att de förlitar sig på sin erfarenhet och låter helhetskänslan styra. Informant 

8 menar att när han poängsätter uppgifter tittar han mycket på helhetsintrycket: ”Har man inte 

gjort det formellt riktigt så är det inte full poäng”, alltså hans inferens av deras tillvägagångssätt 

och av hur de kommunicerat sina svar, vägleder honom vid bedömning av uppgifterna. 

 

När det kommer till just det muntliga mätningarna så är det få som dokumenterat resultatet, 

vilket gör att när de ska tolka elevernas kunskaper baseras inferenserna mer på känslor än på 

fakta. ”Det är helheten som bedöms” (Informant 5) eller som informant 6 nämner ”Man får ha 

lite spelkänsla”.  
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Hur sammanställs en mätning/flera mätningar till ett betyg?  

När lärarna i slutet av en kurs ska sammanställa all insamlad data för att sätta ett betyg, måste de 

gå tillbaka till sina tidigare inferenser och tolka dessa mot kursens syfte för att sedan göra en 

övergripande tolkning för en slutgiltig bedömning. 

 

Merparten av våra informanter anser att deras skriftliga prov väger tyngst, dels slutproven, dels 

deras delprov. Dock ses slutproven, de nationella proven, som de mest avgörande. Informant 1 

förklarar detta som att ta körkort: ”Om man hade svårt med fickparkering i början av lektionerna 

så ska man  u inte lida för det när man gör sin uppkörning om man faktiskt har lärt sig det då”. 

Alltså, bara för att en elev har missat något under ett delprov ska den inte drabbas av det om den 

visat sig kunna det på slutproven. Vidare menar informant 5 att om en elev gör ett dåligt resultat 

på ett slutprov, går han tillbaka och granskar delproven för att se om eleven visat sig behärska 

innehållet vid det tillfället. Övriga mätningar ses mer som en allmän insikt om elevernas 

kunskaper. Flera lärare menade att de utan prov, utifrån vad de ”mätt” under lektionstid, kan göra 

en helhetsbedömning av elevernas kunskaper och då sätta ett betyg. ”Jag skulle kunna sätta betyg 

även om jag inte hade några prov. Det märker jag under lektionerna” (Informant 8). 

 

Det var endast några få som med hjälp av insamlad data gjorde en ordentlig granskning av de 

resultat de erhållit, medan de övriga mer eller mindre bara summerade de tidigare resultaten. ”På 

slutet går jag tillbaka och låter sammanföra alla delresultat, alla kommentarer, det nationella 

provet, de muntliga delarna och alla laborativa övningar eller vad man nu kan ha haft, och då 

försöker väga samman dem” (Informant 4). Informant 2 menar att han i slutet av en kurs ”sätter 

upp de kriterier och de mål som ska vara uppfyllda” o h så letar man efter någon uppfyllelse. 

Dessa två metoder tyder på att ett djupare arbete utförts för att få slutsatserna bekräftade. 

 

För de elever som ligger på gränsen mellan två betyg tog merparten av våra informanter hjälp av 

en kollega för att få råd, för att stärka validiteten i lärarens beslut. Informant 7 anser sig sakna ett 

sådant samråd nu när Lgy 11 inträtt för att kunna säkerställa sina bedömningar. Då hon saknar 

ämneskolleger misstänker att hon kanske har ”ställt lite för låga krav” (Informant 7) på sina 

elever. 
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Forskningsfråga 2: Vilka svårigheter, om några, upplever lärarna med sina 

tillvägagångssätt när det gäller att sätta valida betyg? 

Vi kommer att redogöra för lärarnas utmaningar med att sätta valida betyg genom att presentera 

de fem områdena, nämnda under analys, var för sig. Vi kommer att sammanfatta problematiken 

samt, i den mån det är möjligt, redovisa våra informanters åtgärder för att lösa problemen. En 

åtgärd behöver emellertid inte vara en definitiv lösning på problemet, utan kan istället vara en 

prioritering, avvägning mellan olika problem. Exempelvis kan en åtgärd för tidsbristen vid 

konstruktion av ett prov vara att tid tas från lektionsplaneringen. Åtgärden löser förvisso det 

aktuella problemet men förflyttar samtidigt problemet till ett annat område som kanske inte anses 

vara lika kritisk. 

 

Tidsaspekten 

De av våra informanter som undervisar stora klasser upplever svårigheter i att dokumentera 

elevernas kunskaper. Informant 6 förklarar att ”det är jättesvårt att hålla koll på alla 25 eleverna. 

Om man har det i huvudet måste man ha en bättre struktur”. Informanterna menar dock att de 

saknar tid för att kunna genomföra en noggrann dokumentation. Samtidigt menar informant 5 att 

”man sätter ju så pass många betyg så det är inte konstigt om man missar saker. Det kan å andra 

sidan också bero på att jag inte dokumenterar tillräckligt”.  

 

För att få en tydligare dokumentation måste det, enligt informant 8, ske ”på bekostnad av 

lektionsförberedelserna”. Informant 2, som inte har samma yrkeserfarenhet, tar istället tid från 

provens konstruktion: ”Man plockar, klipper ihop från gammalt material, det finns inte tid att 

göra den jättereflektionen”. Informant 8 belyser problematiken med bristande yrkeserfarenhet: 

”De första åren kan man inte dra ner på lektionsförberedelserna” och menar att man med åren får 

en större insikt i ämnet. 

 

Konstruktion av prov 

Flera informanter nämnde att konstruktionen av prov var något som innehöll många utmaningar. 

Dessa prov behöver inte vara skriftliga utan kan vara av annan karaktär. Dock låg våra 

informanters huvudfokus på just de skriftliga proven, eftersom merparten såg dessa som sin 

primära mätmetod. Informant 4 menar att ”det är en fara att variera undervisning med 
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laborationer och mycket muntlig undervisning, och sen kommer ett nationellt skriftligt prov i 

slutänden som en käftsmäll, då eleverna inte är vana med det formatet”. Merparten av våra 

informanter ansåg det vara oerhört viktigt att dessa prov var gjorda på rätt sätt. ”Det är 

jätteviktigt om man har stora grupper och inte känner eleverna att ha jättebra prov att kunna lita 

på” (Informant 7). 

 

Den främsta utmaningen gällde att göra proven tidsanpassade så att eleverna hinner med dem på 

den utsatta tiden utan att de behöver känna stress. Informant 5 menar att ”ett för långt prov ger 

ett dåligt resultat eftersom eleverna blir stressade”. 

 

Vidare framförde informant 1 svårigheten med att lägga proven på en lagom nivå med tillräckligt 

många uppgifter för både de som strävar efter de högre och efter de lägre betygen. Detta var 

något som många beskrev som svårt, nämligen att med en mätning, kunna täcka av ett helt 

område och där få med alla betygskriterier och kompetenser. Vissa informanter finner en 

trygghet i de nationella proven för att med hjälp av dem kunna konstruera egna prov och 

därigenom få med alla aspekter. Informant 6 menar att konstruktion av prov är oerhört svårt: ”Ett 

nationellt prov testar inte allting och där sitter man ett helt år med grejerna”. 

 

Gällande uppgifternas svårighetsgrad framförde informant 3 att om man har en svag grupp måste 

andelen problemfrågor minskas, eftersom dessa elever ofta har svårt att veta hur de ska lösa 

sådana uppgifter. Svårigheten att mäta en elevs kunskaper om denne är svag i andra ämnen, som 

exempelvis svenska, eller rentav har en funktionsnedsättning, exempelvis dyslexi, är stor. 

Informant 2 anser att man mäter samma saker fast inte med riktigt samma måttstock vilket gör att 

slutresultatet ofta blir något skevt. 

 

Vidare menar informant 7 att elever ofta har svårigheter att ta sig an uppgifter som uppfyller 

flera betygsnivåer, alltså E-, C- och A-kriterier. Hon menar att när elever ser att en uppgift 

innehåller A-poäng hoppar de över den då de anser sig inte klara av den. 

Även informant 5 nämner denna aspekt och anser att det klassiska upplägget på prov där de sista 

uppgifterna alltid är de svåraste, är en faktor som hämmar de elever vilkas målsättning endast är 

att få ett godkänt betyg. Som en åtgärd mot detta försöker han ”kasta runt dem lite” för att få 
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dessa elever att i varje fall försöka lösa uppgiften och då eventuellt uppnå något kriterium. 

 

Om dessa aspekter ej beaktas i samband med att provet utformas kan det ”krävas att man 

analyserar provet i efterhand” (Informant 5) för att fastslå om det resultat som mätningen gett är 

tillförlitligt vad gäller elevernas kunskap. 

 

Bedömning 

Den största svårigheten informanterna nämner gällande att bedöma elevernas kunskaper, är att 

avgöra när eleverna ska behöva visa prov på det de har lärt sig. Bedömningen av eleverna 

kommer att skilja sig åt beroende på när detta sker. Informant 8 ger exemplet att om en elev ska 

uppvisa kunskap först i slutet av kursen, kan denne strunta i alla tidigare examinationer. Således 

skulle bara slutprovet, det nationella provet, prioriteras eftersom man måste behärska dess 

innehåll och också kunna visa det vid detta tillfälle. Om eleverna däremot tvärtom ska 

kontrolleras kontinuerligt blir det också fel, för om ”en elev missar en del i början av kursen, är 

det kört”. Vidare finns svårigheter när det gäller hur ofta och vid vilka tillfällen en elev ska visa 

sina kunskaper. ”Om de visat det på en lektion, är det bevisat och klart då?” (Informant 6). En 

bidragande faktor till att bedömningen sker i ”fel tid” är, enligt informant 5, att de nationella 

proven ska genomföras innan kursen är slut. ”Det är ju ingen som hinner klart till 14:e december 

med en kurs som börjar i augusti” (Informant 5). Så när under kursen, hur ofta och vid vilka 

tillfällen eleven ska ha hunnit tillägna sig kunskapen, är mycket oklart för våra informanter. 

 

En annan vanlig utmaning för våra informanter i deras arbete med att korrekt bedöma elevernas 

kunskaper, är när eleverna inte varit närvarande vid provtillfällena och då antingen fått göra 

tilläggsexaminationer eller att läraren i sin bedömning fått förlita sig på någon enstaka mätning. 

”Om jag har för lite underlag… i mätpunkter och skriftliga dokumentationer… så att det kanske 

bara är det nationella som räknas blir det jobbigt” (Informant 4). Informant 7 menar att om hon 

enbart måste utgå från de nationella proven har hon svårt att göra en korrekt bedömning för de 

lägre betygstegen då hon anser att ”de är inte konstruerade för att mäta E-nivå”. Informant 2 

menar att om det är för få som genomför mätningen, exempelvis elever som gör 

tilläggsexaminationer, blir det svårt att sätta in deras kunskaper i ett större sammanhang. Han 

försöker lösa problemet genom att i samråd med kolleger rätta och analysera proven. Samma 
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problem kan uppkomma också under en specifik mätning. Informant 1 menar att när eleverna 

inte fullständigt redovisat hur det gått tillväga för att komma fram till rätt svar, kan han ej 

utesluta att de gissat sig fram eller att de i den sämsta av världar fått svaret genom att skriva av 

någon annan. Sammantaget innebär detta att mätningen får ett för litet underlag för att läraren 

korrekt ska kunna uttala sig om elevens kunskap. 

 

När sedan alla dessa mättillfällen ska vägas samman i en slutbedömning i form av ett betyg 

finner de flesta det som en utmaning. Oavsett hur de har dokumenterat elevernas kunskap under 

kursens gång blir det lätt att ”det bara handlar om resultatet på provet” (Informant 5), att det ändå 

blir summativa arbetsätt i slutänden. Informant 4 menar att det är svårt med att bortse från den 

summativa modellen, hennes ”avcheckningar”, för att istället fokusera på de förmågor eleven har 

visat under dessa tillfällen. Informant 6 menar att, trots en hög medvetenhet, finns det en risk att 

sammanställningen blir subjektiv, och därigenom kanske inte korrekt. 

 

Muntligt 

Anledningen till att de flesta av våra informanter inte använder sig av officiella, muntliga 

mätningar är att det är ”ett examinationssätt som tar mycket mer tid, och i en stor grupp är det ju 

väldigt svårt att hinna med” (Informant 2). Detsamma nämner våra informanter även rörande 

andra examinationsformer, exempelvis laborationer. Det kan även bero på arbetsbördan som 

uppstår till följd av en sådan mätning. Informant 8 anser att ”arbetsbördan är enorm om man har 

30 elever och ska börja med muntliga redovisningar”.  

 

Utöver en ökad arbetsbörda, anser våra informanter även att det blir svårare att genomföra en 

bedömning då eleverna ”tar olika stor plats i en grupp” (Informant 2). Informant 1 gav ett 

exempel på detta där han beskrev situationen som uppstod i samband med att han genomförde 

den muntliga delen i de nationella proven: ”En del pratar väldigt mycket medan de andra bara 

höll med och inte heller kom med något konkret. Då är det lätt att bli förledd av det som lärare”. 

Problemet är inte heller så enkelt att korrigera, utan det är ”väldigt svårt att fördela ordet utan att 

gå in och styra, utan att lägga sig i för mycket” (Informant 2). För att kunna klara av denna 

svårighet anser informant 8 att man bör ha de muntliga examinationerna med eleverna enskilt, 

för att på så sätt få en tydligare bild över elevernas kunskaper, då det kan vara svårt att 
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säkerställa vilken av eleverna i en grupp som egentligen besitter kunskapen. ”Det är inte säkert 

att det är eleven som förde det på tal. Han vet lite grann om det och så säger nästa elev: ’Ja just 

ja, det var ju någonting sådant’ och så sitter kunskapen där” (Informant 8).  

 

Informanterna är även oroliga över att en officiella muntliga mätningar inte är helt tillförlitliga, 

då eleverna kan få ledtrådar för att komma igång. I värsta fall kan det leda till att mätningen inte 

mäter det som den ska mäta, då ”de aldrig hade fixat det själv” (Informant 8). Informant 7 hävdar 

även att eleverna vid en muntlig examination inte kan påvisa kunskaper på de högre 

betygsstegen: ”De måste ha en sådan struktur i sina beräkningar och kunna redovisa dessa så 

tydligt att man kan följa stegen, vilket är svårt muntligt”. 

 

Dokumentationen av elevernas kunskaper under muntliga mätningar är inte heller problemfri: 

Informant 2 beskriver det som att man sitter med en matris och bockar av och antecknar under 

diskussionen och måste urskilja alla olika inputs. Samtidigt menar informant 1 att eleverna blir 

lite hämmade när de märker att någon antecknar det som sägs och att dokumentera i efterhand är 

inte heller så enkelt enligt våra informanter, då man bör komma ihåg vad de medverkande 

eleverna har bidragit med under hela diskussionen. 

 

Lgy 11 

Våra informanter upplever svårigheter med att tolka Lgy 11. Man anser att den nya läroplanen 

inte alls är så tydligt formulerad, ”även om Björklund säger det” (Informant 8).  

 

Det blir problem för informanterna när ett nytt betygssystem införs, men samtidigt ”är kanske 

betygssystemet inte nytt utan det är egentligen bara en ny skala” (Informant 6). Till följd av att 

betygskraven har ändrats anser informant 6: ”Hur ska vi kunna testa den här kompetensen på 

bästa sätt, vilka uppgifter gör det, vilka utmaningar kan vi ge eleverna för att uppfylla kraven?”. 

Informant 2 säger även att ”om man jämför två lärares prov, i samma kurs, i samma moment, så 

blir de för olika för att det ska bli riktigt rätt”. Rättvisan blir bristfällig till följd av dels den egna 

tolkningen av styrdokumenten, dels den tolkning som kurslitteraturen gjort. Informant 7 är av 

samma åsikt angående problemet: ”Visst är det problem när anvisningar man får är så svaga. Det 

ger utrymme för stor, stor tolkning”. Samtidigt menar informant 7 att det är problematiskt att 
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”betygsmålen är generaliserade” över hela kursen och inte direkt kopplade till varje enskilt 

område. Detta i kombination med de svaga anvisningarna gör även att informant 7 inte ser några 

”självklara gränser” vid bedömning av betygsstegen D och B. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi upplever en viss problematik kring vårt urval av informanter. Då vi är bekanta, om än vagt, 

med några av informanterna kan det haft en inverkan på deras svar, ”att de vill framställa sig i 

bra dager” som Sverke (2003, s.50) förklarar det. Det var inget som vi på förhand hade som 

avsikt, men som en följd av tidsaspekten fanns det emellertid inte tid för någon vidare sökning av 

intervjupersoner, utan vi fick ta de som fanns tillgängliga. Huruvida de var öppna och ärliga med 

sina svar och framhäver sina eventuella brister i sin profession för oss är svårt att avgöra då vi 

bara kan tolka den data som vi fick ut. Det är ett generellt problem, att det som forskare ej går att 

veta om informanterna verkligen tycker det de säger sig tycka. En ytterligare osäkerhet i 

informanternas svar kan vara att de känt sig pressade att svara rätt. Exempelvis fick vi under en 

intervju reda på att Skolverket hade granskat den skola som informant 7 arbetar på samma dag 

som vi intervjuade henne. Eventuellt kan denna omständighet ha påverkat hennes svar. Informant 

5 informerade oss efter intervjun att han fortfarande har kvar en kurs från sin lärarutbildning, 

alltså att han är obehörig lärare, men trots det hade en fast tjänst. Vi anser det osannolikt att det 

skulle ha påverkat hans svar, men det kan eventuell förklara några av hans ställningstaganden. 

 

Vår metod att genom intervjuer insamla information lider av vissa brister vad gäller 

informanternas svar, att svaren kräver mycket tolkning, men är trots detta den bästa metoden för 

att genomföra en kvalitativ studie där komplexa frågor, som i vårt fall validitet, belyses 

(Dimenäs, 2007; Patel & Davidson, 2003; Sverke, 2003). En bidragande faktor till att tolkningen 

ökade var vissa brister i våra intervjufrågor, exempelvis att de ibland inte var tillräckligt tydliga 

och kopplade till våra forskningsfrågor. Detta ledde till att vissa uttalanden inte kunde användas 

med så hög säkerhet eftersom informanternas uttalanden krävde alltför mycket tolkning. En del 

av informanternas svar hade behövt en kompletterande följdfråga så att svaret kunde säkerställas 

och att vi lättare kunde förstå uttalandet och sätta in det i sin rätta kontext. Dessa tolkningar är 

något som kan ha sänkt validiteten för vår studie. Vi finner dock att vårt analysverktyg är 

tillförlitligt, då vi anser att vår operationalisering är så pass tydlig att den är lätt att förstå och är 

då upprepbar, vilket ökar studiens reliabilitet. 

 



39 
 

Ett förslag på hur vår studie skulle kunna förbättras vore att be informanten att ta med sig ett 

prov (muntligt, skriftligt, laborativt etc.). Genom att använda provet som grund för samtalet, 

skulle man kunna få en bättre förståelse för hur de konstruerar proven samt hur de går till väga 

vid bedömningen av elevernas resultat. 

 

Trots vårt ”icke-representativa urval” (Sverke, 2003, s.29) anser vi att vi belyst de flesta 

perspektiv av lärarkåren, utifrån vårt syfte, på ett relativt bra sätt; emedan vi fått med lärare från 

både kommunala och fristående skolor, praktiska och teoretiska inriktningar, med kort och lång 

yrkeserfarenhet samt strävat mot en jämn könsfördelning. Vi kommer ändå inte att kunna göra 

generaliseringar om den totala populationen eftersom det skulle kräva många fler informanter än 

de som ingått i vår studie, vilket inte heller var vår avsikt med studien. Inte heller torde våra 

slutsatser ha blivit mer tillförlitliga om vi hade valt att intervjua fler lärare, eftersom det hade 

tagit för mycket tid från vår analys. Informanternas svar var ändå så pass likartade och av så hög 

kvalitet, att vi fann studien tillfredställande med avseende på vår tidsram. 

Resultatdiskussion 

Det tillvägagångssätt informanterna oftast använde var att söka innehållsvaliditet i mätningarna. 

Till störst del belystes kursens centrala innehåll, alltså kursstoffet. Det var dock få som tog någon 

större hänsyn till kopplingen mellan kursinnehållet och kursens betygskriterier. Men så länge 

områdets totala innehåll täckts på ett proportionellt sätt i förhållande till undervisningen, får 

mätningen innehållsvaliditet (Wolming, 1998). Vi anser att detta kan medföra att oavsett hur väl 

en mätning täcker ett område, kommer de inferenser som görs kring mätningen att ske mer eller 

mindre summariskt och utan djupare reflektion över elevens egentliga kunskaper. Hur väl 

eleverna uppfyller betygskriterierna eller huruvida de uppfyller någon specifik kompetens kan 

enligt oss bli blott en gissningslek för läraren eftersom det ej är säkert att det mätts under 

mätningen. Popham (1997) menar just detta, att lärare inte validerar den data som mätningen har 

gett, utan istället validerar mätinstrumentet. Vi anser att problematiken kan motverkas, eller i alla 

fall minskas, om våra informanter får en bättre förståelse för vad styrdokumenten egentligen 

kräver att eleverna ska kunna – något som de flesta informanter i undersökningen säger sig tycka 

är svårt. 
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Tolkningen av Lgy 11 bör också ske genom samarbete inom lärarkåren istället för på 

individnivå. Det är när tolkningen sker på individnivå som skillnaden lärare emellan blir för stor 

och slutresultaten då blir orättvisa (Lortie, 2002). När tolkningen sker på individnivå sker den 

utifrån hur individen själv avläser styrdokumenten baserad på egen erfarenhet i ämnet samt 

utifrån de traditioner skolan har (Skolverket, 2012). Samarbetet anser vi bör göras i flera steg 

genom att ett jämförbart synsätt etableras dels mellan lärare, dels inom skolan för att sedan en 

gemensam syn kan uppstå nationellt. Om en sådan diskussion uppstår, kommer som följd därav 

problemen att belysas ur fler infallsvinklar och därigenom kommer förståelsen i styrdokumentet 

att öka, vilket stärker den gemensamma reliabiliteten. Förvisso kan de brister våra informanter 

tar upp kring tolkningen av Lgy 11 bero på att läroplanen fortfarande är relativt ny. Vi betraktar 

dock dessa brister som allvarliga eftersom flera elever fått betyg utifrån Lgy 11s betygskriterier 

och kan på grund av feltolkningar, och framförallt en tolkning som inte är likvärdig mellan 

lärare/skolor, ha fått ett felaktigt betyg, vilket kan komma att följa dem genom terminerna. 

 

En annan bidragande faktor till att betygens validitet sänks är att våra informanter ej 

dokumenterar elevernas kunskapsutveckling i någon större utsträckning. Skolverket (2012) anser 

att dokumentationen bör vara utförligt gjord för att de bedömningar som läraren gör ska vara 

korrekta. Det merparten informanter anser sig behöva dokumentera är bara elevernas provresultat 

i form av poängen de har fått. I de fall då bara denna typ av dokumentation görs, händer det lätt 

att inferenserna och bedömningarna om elevers bakomliggande kunskaper och kompetenser, blir 

rent subjektiva, av den orsaken att det är upp till läraren att komma ihåg vad eleven visat. Många 

lärare ansåg sig kunna hålla all information i huvudet och vid den slutgiltiga bedömningen kunna 

minnas vem som uppvisat vilken kunskap, vid vilket tillfälle och då göra korrekta bedömningar. 

Detta är något som vi ifrågasätter, eftersom det skulle kräva ett oerhört arbetsminne för att klara 

av att hålla sig à jour om vad varje elev i en hel klass gjort på varje lektion under en hel kurs. Att 

sedan kunna nivåklassificera elevernas prestationer utifrån betygskriterierna anser vi vara näst in 

till omöjligt att genomföra på ett trovärdigt sätt; detta av den orsaken att flera informanter ansåg 

det svårt att kunna göra klassificeringen trots en god dokumentation och tydliga riktlinjer. Även 

Rystedt och Trygg (2005) menar att det är svårt att bedöma elever i efterhand, då 

dokumentationen bör utföras i direkt anslutning till mätningen för att inte information ska 

försvinna. Något våra informanter inte anser sig hinna med mellan lektionerna. 
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En anledning till att våra informanter inte anser sig behöva dokumentera är att elevantalet i deras 

kurser är så pass lågt att de därigenom har bättre möjlighet att arbeta nära sina elever 

kontinuerligt under kursens gång. Dock skilde sig mängden elever i dessa ”små” klasser. Våra 

informanter nämner att de har elevgrupper på mellan 5 och 30 elever och det var vanligast med 

ca 15. Enligt vår mening är det inte så pass små grupper att man kan hålla allt i huvudet utan att 

bli subjektiv i sin bedömning. Om vi exempelvis tar en klass på 15 elever som har lektion två 

gånger i veckan à 80 minuter. Om vi antar att för varje lektion har läraren en genomgång på 20 

minuter, så återstår det 60 minuter till övrigt arbete. Givet denna tid har läraren bara fyra minuter 

per lektion, alltså åtta minuter per vecka för att hinna med att ”checka av” alla elevers 

kunskapsnivåer så pass grundligt att läraren vid ett senare tillfälle kan identifiera vem som visat 

vad. Detta är enligt vår åsikt alldeles för lite tid för att hinna göra en objektiv bedömning av 

eleven. Här krävs det i så fall att läraren har ett extremt gott arbetsminne för att vid slutet av 

kursen kunna göra en korrekt avvägning. 

 

Samtliga informanter berättade att deras främsta examinationssätt var skriftliga prov, eftersom 

det var det sätt som medförde lägst arbetsbörda, i jämförelse med andra examinationssätt. Om 

lärare endast använder sig av skriftliga metoder kan det ha inverkan på datainsamlingen och göra 

insamlad data missvisande. Läraren kan i de sämsta av världar ha gjort ett prov efter eget tycke 

utifrån vad denne anser är roligast/viktigast och därefter bara summerat en poängsumma för att 

utifrån denna sätta ett betyg. Att sedan låta dessa resultat utgöra en grund och motivering för 

betygsättningen är något vi ställer oss frågande till, då mätningen saknar validitet. Den nervositet 

och provångest, som främst skriftliga prov kan ge upphov till, kan enligt Meijer (2001) och 

Naveh-Benjamin (1991) få eleverna att tappa fokus och även glömma de väsentliga delar som 

krävs under examinationen, vilket återigen sänker mätningarnas validitet. 

 

Få informanter nämnde att de fokuserar på huruvida deras mätningar medför några 

konsekvenser, likt exemplet med ångest ovan. En av de få informanter som gjorde detta var 

informant 5 som berättade att han lade stor vikt vid att hans mätningar ej ska vara för långa eller 

av för svår karaktär, så att eleverna ej ska känna någon stress över att inte hinna med. Han 

påpekade även att han efter mätningen kunde gå tillbaka och granska sitt mätinstrument för att se 
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om data kan ha påverkats av att eleverna varit stressade, känt ångest eller liknande under 

mätningen. Andra informanter sade sig fokusera på att inte göra mätningarna för svåra, men de 

hade inte samma insikt i hur konsekvenser kunde påverka eleverna under mätningen utan 

fokuserade mer på att få med betygsnivåerna på rätt sätt. 

 

Vårt intryck utifrån intervjuerna är att vissa informanter hade en negativ inställning till sina 

elevers kunskaper. Exempelvis hävdade informant 7 flera gånger att eftersom hennes elever gick 

ett praktiskt program, och därför var svaga, kunde de inte genomföra vissa saker. Även 

informant 2 uppvisade lite av samma attityd genom att påstå att eleverna är så svaga att de nog 

aldrig kommer att nå ett högre betyg än E. Vi anser, i likhet med teorin kring Pygmalioneffekten 

(Rosenthal & Jacobson, 1992), att attityden har stark påverkan på elevernas prestationer. Denna 

effekt påverkar validiteten i lärarnas mätningar och bedömningar eftersom eleverna inte får en 

rättvis chans att visa upp all sin kunskap. Informant 4 försöker motverka denna negativa effekt 

genom att oberoende av vilket betyg eleverna själva siktar på eller var deras kunskapsnivå ligger, 

undervisa på olika nivåer. Om eleverna har svårt med det matematiska språket är hon ändå 

noggrann med att inte ”snuttifiera” (Informant 4) språket och kalla begreppen för något annat; 

exempelvis att ” är det addera så är det inte plussa” (Informant 4). Dessutom ger hennes prov 

alltid möjlighet att visa alla betygsnivåer. Informant 5 försökte också motverka 

Pygmalioneffekten genom att i sina prov kasta om uppgifternas ordning för att få eleverna att 

släppa föreställningen att den sista uppgiften alltid är den svåraste. Genom denna åtgärd kommer 

fler elever att försöka lösa de svårare uppgifterna och därigenom dels kunna tillgodogöra sig mer 

kunskap, dels visa den kunskap de har istället för att hoppa över uppgiften och inte visa 

någonting. 

 

En mindre del av våra informanter använde informella mätningar, alltså att läraren ej klargör för 

eleverna att denne mäter dem, för att få in data till sina bedömningar. En informell mätning är 

enligt oss en bra metod för att på ett empiriskt sätt samla in data genom att diskutera strategier, 

resonemang med mera med eleven för att belysa elevens mer abstrakta egenskaper (Läs: 

Begreppsvaliditet), utan att eleverna ska påverkas av stress i lika hög utsträckning som en 

formell mätning kan ge upphov till (Naveh-Benjamin, 1991). Dock var det få informanter som 

genomförde samtal på detta sätt. Istället använde de metoden för att kontrollera hur eleverna låg 
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till i förhållande till planeringen och hur väl de tillgodogjort sig det centrala innehållet, oavsett 

kunskapsnivå. Ska man däremot kunna använda sig av dessa informella samtal med eleverna 

under lektionerna för att sätta valida betyg, krävs en noggrann dokumentation av vad eleverna 

presterat, något som vi tidigare belyst som en svaghet bland våra informanter. 

 

En mycket viktig aspekt när det gäller att sätta korrekta betyg är hur rättvisa dessa betyg 

egentligen är. Frågan ”vad är rättvist?” återkom de flesta informanter till. Är ett betyg rättvist om 

det sätts av en lärare som bedriver en suverän undervisning och gör valida mätningar utifrån 

elevens egentliga kunskap, om läraren i rummet bredvid sätter sina betyg utan validitet? Det vi 

menar är att bara för att en lärare arbetar efter mottot att göra valida bedömningar av sina elever, 

behöver det ej medföra att betygen som sätts blir rättvisa i ett större perspektiv. Om betyg med 

hög validitet och rättvisa ska uppnås, krävs att hela lärarkåren har samma valida grund för sina 

bedömningar. I annat fall blir betygen i slutänden ändå inte jämförbara. Våra informanter belyser 

problemet med orättvisa betyg, främst från grundskolan. Exempelvis menar informant 4 att om 

en snäll lärare ville att eleven skulle komma in på sin drömutbildning, lotsar denne eleven över 

mållinjen. Just denna ”snällhet” (Författarens ord) menar våra informanter kan bero på att man 

som lärare vill eleverna väl – att de ska lyckas med sin utbildning. Eftersom betygen nästan 

uteslutande används för att kunna studera vidare, kommer betyg som inte är rätt satta ge eleverna 

orättvisa förutsättningar för att komma in på utbildningarna. Om vi exempelvis jämför två 

klasser där lärarna inte aktivt arbetar mot samma mål, alltså att Lgy 11 inte har tolkats på samma 

sätt, finns det stor risk att betygen inte blir jämförbara mellan klasserna. Något som kan resultera 

i att när eleverna ska söka vidare till högre studier kommer de inte att ha samma möjlighet att 

komma in på utbildningen, även om de besitter samma kunskaper. Även en elev som besitter mer 

kunskap, men vilkens lärare gett ett korrekt betyg, kan ha en lägre chans än en elev med mindre 

kunskap som hade en lärare vars bedömning var mindre strikt o h ”snäll” (Författarens ord).  

 

Vår slutsats av studien om att sätta valida, rättvisa, betyg är att det kräver att läraren har en god, 

jämförbar förståelse av de rådande styrdokumenten för att kunna konstruera varierade 

mätinstrument som verkligen mäter det som ska mätas. Detta måste till för att man ska kunna dra 

korrekta inferenser om elevers kunskap vilken sedan på ett tillförlitligt sätt dokumenteras fram 

till dess att betyget ska sättas, så att man då ska kunna gå tillbaka och granska allt eleven visat 
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prov på, under hela kursen. Ett dylikt arbetssätt tar emellertid extremt mycket tid i anspråk, tid 

som ej finns inom dagens lärarroll. Den enda av våra informanter som gav intryck av att arbeta 

efter ett sådant arbetssätt var informant 4, som även menade att hon offrade en stor del av sin 

fritid för att hinna med att göra det. 

Förslag på vidare forskning 

Vi ser ett behov att genomföra en längre empirisk undersökning, där man följer flera lärares 

undervisning, konstruktion av mätningar, bedömningar och betygssättningar, för att djupare 

kunna granska deras tillvägagångssätt och bakomliggande motveringar. Genom att få följa några 

lärare i deras arbete och få en insyn i deras tillvägagångssätt rörande deras valida arbete skulle ge 

en tydligare bild hur de förhåller sig mot våra fyra delfrågor. Att få se hur de planerar och 

genomför sina muntliga examinationer, vad/hur de dokumenterar och hur detta sedan bedömer 

elevernas prestationer är för oss svårt att urskilja i vår studie och skulle kräva en djupare insikt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Illustration över hur de tre validitetsaspekterna sammanförts. 

Grunden i bilden illustrerar begreppsvaliditet (se figur 2 i Teori) alltså: Egenskap – Teoretisk 

faktor – Empirisk faktor. Dessa tre utgör begreppsvaliditet, alltså har begreppsvaliditet ingen 

utpekad plats i bilden. Till begreppsvaliditet har vi lagt till kriterierelaterad validitet, 

innehållsvaliditet samt reliabilitet, där de råder. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide. 

Underfrågor i kursiv text är följdfrågor som kunde förekomma under intervjuerna och är här 

nerskrivna för att förtydliga hur intervjuerna fungerade. Dessa var alltså inte några förutbestämda 

följdfrågor.  

En återkommande följdfråga som samtliga intervjuer var vilka utmaningar de anser sig ha kring 

sina arbetsmetoder samt hur de åtgärdar dessa utmaningar. 

 

 Berätta om dig själv. 

 

 Anser du att det är krävande/utmanande/svårt att sätta korrekta betyg? 

o Tolkning av Lgy 11? 

 

 Beskriv någon datainsamlingsmetod som du använder dig av. 

o Hur utformar du dessa? 

o Hur kopplar du datainsamlingen mot kursplanen? 

o Hur dokumenterar du dina mätningars data? 

o Förekommer andra metoder? 

 

 Hur mäter du elevers förmågor/kompetenser? 

 

 Hur sammanväger du data kring elevers kunskaper till ett betyg? 

o Hur genomför du din analys av elevernas kunskaper? 

o Hur väger du in kursmål och betygskriterier i din analys? 
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Bilaga 3 – Analysexempel 

Vi har i bilagan kortat ner citat med delar som inte anses relevanta för begreppet, men någon 

modifiering av texten har ej gjorts. 

En kolumn har även lagts till, Motivering, för att tydliggöra för läsaren varför vartdera uttalande 

uppfyller stödmeningen eller sökordet.  

Fetmarkerad text indikerar vad vi anser är relevant i vartdera uttalande. 

Validitetsbegrepp: 

Stödmeningar/Stödord 

Uttalanden Motivering 

1. Grunddefinition   

”Uttalanden som beskriver 

hur medvetna lärare är om 

hur en mätning förhåller 

sig mot ett syfte” 

Lätt: 

Om man läser de styrdokument 

man har... när det gäller syfte 

och mål och centralt innehåll 

och kunskapskraven/ 

betygskriterierna då ska ju det 

lira ihop dels med vad vi driver 

för undervisning, att vi tar med 

allt centrala innehåll som ska 

finnas med och på alla förmågor. 

Informanten visar sig insatt i 

läroplanens alla delar samt att 

de krav eleven ska uppvisa 

under kursen ska genomsyra allt 

centralt innehåll. 

”Uttalanden som gällande 

det som lärare validerar” 

Lätt: 

Det eleverna oftast stirrar sig 

blinda på är ”åh ne   ag fi k  1 

poäng, 22 poäng på A”, för dem 

är det jätteviktigt men för mig är 

det mindre viktigt … det är 

helheten som bedöms. … Det 

blir ju inte bara en summa av 

alla poäng ... utan man får titta på 

en helhet, vad är det för typ av 

uppgifter som har klarats av. 

Informanten validerar sina 

inferenser om elevernas 

egentliga kunskaper som de 

uppvisat under mätningen. Det 

är ej uppgiften i sig som 

valideras utan vad informanten 

ser att eleven kan i dessa.  

 Svårt: 

Det finns ju färdiga matriser att 

hämta på skolverket också för 

bedömning.  

Informanten hänvisar till 

bedömningsmatriser både vid 

konstruktion av matningar, dels 

tolkning av dessa. Det är dock 

ej självklart hur dessa matriser 

används eller vad som 

egentligen valideras. 



51 
 

Rättvis Är det rättvisande mot betygs- 

kriterierna, eller är det 

rättvisande mellan elever vi 

pratar om? 

… Jag ett ansvar att se till att de 

                   , men 

samtidigt måste  u andra göra 

det för att det ska vara 

        nde.  

Informanten påvisar 

problematiken med vad är 

rättvist. Blir det rättvist om 

bedömningen har en tydlig 

koppling mot läroplanens krav 

eller är det att alla lärare gör på 

samma sätt? 

2. Innehållsvaliditet   

”Uttalanden som berör hur 

lärare förhåller sig till och 

avgränsar kursinnehållet 

vid konstruktion av 

mätningar” 

Lätt: 

Hur uppgifterna är 

konstruerade tror jag inte är det 

svåra utan det är, om man har en 

bok att titta i att man har 

liknande uppgifter eller om 

man har flera böcker i samma 

kurs 

Informanten tar ett tydligt 

avstamp i kurslitteraturen för att 

få med allt innehåll på ett 

proportionerligt sätt. 

 Svårt: 

Där står ju alla mål (i 

bedömnings-matrisen, 

författarens anteckning), du kan 

ju inte utforma en fråga som 

inte finns i matrisen, i 

kursmålen. Det är ju helt 

omöjligt, i så fall passar den inte 

i matrisen och är då omöjlig att 

bedöma den. 

Informanten avgränsar sig här 

genom att använda sig av sin 

bedömningsmatris för att, ur 

den, se vad som ska användas i 

mätningen. Det framgår dock 

inte vad som finns med i 

matrisen, finns allt centralt 

innehåll med? 

”Uttalanden som berör 

expertutlåtanden kring 

konstruktion av 

mätningar” 

Lätt: 

Förut när  ag konstruerade ett 

prov då var  ag  ättenö d om  ag 

kunde få med alla betygsnivåer i 

samma uppgift. Nu ska du  u 

dessutom ha koll på vilka 

förmågor är det vi testar med 

den här uppgiften … o h det är 

 u redan g ort på ett nationellt 

prov. 

Informanten använder sig här av 

de nationella proven som ett 

sorts expertutlåtande för att 

avgöra vad som ska mätas och 

vilken nivå. 
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 Svårt: 

Där brukar vi använda special-

pedagogen.   

(angående konstruktion av prov, 

författarens anteckning) 

Informanten använder sig av en 

specialpedagog för att 

säkerställa innehållet i 

mätningen. Vi ställer oss 

frågande till hur insatt 

specialpedagogen är i ämnets 

centrala innehåll. 

3. Begreppsvaliditet   

”Uttalanden som berör 

tillvägagångssätt för att 

mäta en mer abstrakt 

egenskap” 

Lätt:  

Då måste jag försöka att 

konstruera ett problem. Där 

den kompetensen visats. 

Informanten söker uppgifter där 

egenskapen lättare kan 

granskas. 

 Svårt:  

Det är nån form av utmaning … 

ett tillämpat exempel där du 

behöver ta reda på någonting 

och vilka räknesätt du ska, kan 

behöva och vilka fakta du 

kommer att behöva och  i 

slutändan nån form av analys 

det du får fram i din beräkning. 

Se ovan. 

Förmåga, kompetens, 

resonemang, 

argumentation, 

kommunikation, process 

Det som är intressant är 

processen, det är egentligen se 

resonemanget till hur det har 

kommit fram, till svaret o h det 

är det som visar om de ha vad 

ska jag, tillgodogjort sig 

           . 

Informanten tolkar elevernas 

resonemang och process för att 

bedöma deras kunskaper i 

matematik. 

4. Inferens   

Uttalanden där lärare 

pratar om hur de 

sammanställer prov och 

bedömer elevers 

kunskaper 

Lätt: 

Lite fler poäng för svåra 

uppgifter och så avväger jag det 

från att räkna igenom hur många 

G-poäng det är på ett prov. 

Informanten har på förhand 

bestämt hur många poäng 

uppgifterna är värda för att efter 

mätningen summera dessa och 

då nivågruppera elevernas 

kunskaper. 

 Svårt: 

Kanske de har A … men de har 

missat något grundläggande del 

på E och det är då man får göra 

den här vägningen, vad är de 

Om elevens inte uppfyller alla 

de krav som ett betyg kräver får 

informanten undersöka elevens 

egentliga kunskap. Dock 

nämner informanten vilka 
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kan egentligen och inte kan. tillvägagångssätt som används 

för detta arbete. 

5. Reliabilitet   

Uttalanden som berör 

lärares dokumentationer 

av elevers kunskaper 

Lätt: 

… om man nu registrerar alla 

resultat på en elev, under en 

kurs, och så sitter man så där i 

slutändan och ska försöka 

summera, så dra jag ut som en 

checklista då på enligt 

skolverket vad, vilka centrala 

innehållen men främst målen då 

måste ju jag på nått sätt notera 

att de är ju på väg och nå målen, 

även om de inte riktigt har allt 

från det centrala innehållet 

av he kat … 

Informanten dokumenterar 

kontinuerligt elevernas 

kunskapsutveckling för att få en 

översikt på hur de förhåller sig 

mot målen. 

 Svårt:  

Istället för att bara skriva en 

poängsiffra högt upp och skriva 

ett betyg, bokstav så har jag 

skrivit i slutet utav proven en 

liten kommentar, där jag också 

skriver naturligtvis hur mycket 

poäng de har fått och vad det är 

för betyg då men, framförallt... 

försökt sett vad de har... missat 

på, vad de har gjort för fel, åsså 

vad de behöver jobba vidare på. 

Informantens kommentarer kan 

ses som ett formativt arbetssätt 

för elevens vidare lärande. 

Dessa kommentarer kan även 

användas för informanten som 

underlag för att bedöma elevens 

kunskaper utöver poängen de 

fått på provet, dock 

framkommer ej detta i 

uttalandet. 

Uttalanden som berör 

lärares insamlande av 

data, och dessas 

noggrannhet 

Lätt: 

… det farliga systemet, jag har 

det i huvudet. 

Informanten uppvisar en brist i 

noggrannheten för sin 

dokumentation då den sker i 

huvudet. 

 Svårt: 

Jag brukar försöka blanda gamla 

                   , dels mina 

egna och sen andras o h så 

plocka in nationella provets 

uppgifter, gamla som finns 

tillgängliga, o h så prova några 

nya o h se på utfallet. 

Informanten använder sig av 

olika typer av uppgifter från 

olika källor för att öka 

säkerheten i det data mätningen 

ska ge. 
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Jämförande, samarbete Lätt: 

 å en arbetsplats, i ett          

… vi måste  u nån stans          

        …  är vi pratar 

        , pratar om            

vi ska        … det  entrala 

innehållet,                    , 

vad är det vi ska ta med.  

Informanten samarbetar med 

övriga lärare på 

skolan/ämneslag för att öka 

jämförbarheten i deras 

mätningar och bedömningar. 

 Svårt: 

Nu har vi ju        alla 

mö ligheter. 

Informanten finner mycket 

information på nätet kring 

bedömning och konstruktion av 

prov, dock vilken typ, vart i från 

eller hur tillförlitlig 

informationen är framkommer 

ej. 

6. Övrigt   

 Jag ser matte som ett väldigt 

kreativt ämne, det finns mycket 

kopplingar till de estetiska 

ämnerna, asså det är ju ett sätt å 

jobba med problemlösning 

kreativt. 

Detta uttalande påvisar ingen 

direkt koppling till något av 

validitetsbegreppen.  
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Bilaga 4 – Sammanfattning av analys 

Sammanfattning av en analys av validitetsbegreppen (se Bilaga 3), bilagan ska ses som 

fristående från citaten i bilaga 3. 

Vi har för tydlighetens skull ändrat upplägget mellan kolumner och rader i denna bilaga. 

Sammanställningen baseras på samtliga uttalanden informanten sagt, eftersom vi använt hela 

intervjun för att stärka de slutsatser som gjorts. 

 

Vem är 

informanten 

Kvinna ca 45 år. 10 års yrkeserfarenhet. 

Grunddefinition 

Hon använder sig av Lgy11 genomgående i sitt arbete. Före prov, under 

provkonstruktion, efter provtillfället, vid bedömning och vid betygssättning. 

Vid rättning och bedömning använder hon sig av en egen checklista baserad 

på målen och betygskriterier. Hon använder sig av skriftliga prov, muntliga 

prov, laborationer med mera för att samla in data. 

Innehållsvaliditet 

Är noga med att provet täcker av det undervisningen berört. Detta med hjälp 

av dels de nationella proven, dels tidigare erfarenheter från tidigare kurser. 

Tar viss hjälp av kollegor för att bekräfta uppgifternas nivåer och innehåll. 

Begreppsvaliditet 

Arbetar aktivt för att mäta olika förmågor/kompetenser. Detta görs genom 

att tydligt konstruerar uppgifter som kräver dessa samt är tydliga för henne 

att ”rätta” och dra inferenser kring. 

Inferens 

Hon arbetar aktivt med att bedöma elevernas kunskaper. Att gå tillbaka och 

återigen kolla mot syftet och se hur eleverna uppfyller kunskapskraven. 

Hennes inferenser grundas i en väl genomförd dokumentation 

Reliabilitet 

Hon har väldigt många examinationsformer, dessa är individ- anpassade 

utifrån hennes elevers förutsättningar. Hon har en god dokumentation av 

dels delprov, dels ”måluppfyllelse”. Hon förespråkar ett samråd och ett 

samarbete vid konstruktion av prov och även vid bedömning av elevernas 

resultat. 

 


