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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten och karaktären av jämförande av 

elevprestationer som ”verktyg” vid bedömning och betygsättning av elever i grundskolan. 
Materialet till studien har insamlats genom djupintervjuer med åtta högstadielärare i olika 
ämnen. Intervjuerna har genomförts medelst halvstrukturerad intervjumetod och med en 
intervjuguide som bas. Det insamlade materialet har analyserats enligt tematisk analysmetod. 
Studien visar att jämförande av denna karaktär förekommer i samtliga av de undersökta 
lärarnas praktiker. Den visar vidare att graden av, inställningen till och medvetenheten om 
jämförande i denna mening varierar en hel del hos de utfrågade.  

Undersökningen visar också att lärare i grundskolan använder sig av flera ”verktyg”, 
eller ”angreppsmetoder” i sin bedömnings- och betygsättningspraktik. I materialet blir sex 
sådana parametrar tydliga, nämligen: 1. Kunskapskrav som måttstock för bedömningen av 
elevprestation. 2. Jämförelse mellan elevprestationer. 3. Elevprestationer som måttstock för 
tolkning av kunskapskrav. 4. Lärarens tidigare erfarenhet av elevprestationer och bedömning 
av dessa som måttstock för aktuell bedömning. 5. Vägledning av de nationella proven. 6. 
Lärares inbördes diskussioner omkring allt detta i bedömande och betygsättande syfte. 

Vidare tydliggörs bristen på likvärdighet i vårt nuvarande betygssystem genom ett 
resonemang kring en tänkt normalfördelningskurva. 

Som slutsats drages att ett fördjupat samtal och en fördjupad reflektion kring 
bedömnings- och betygsättningsförfarandets rätt komplicerade karaktär är önskvärd, samt att 
man mer borde utgå från praktik, och forskning kring praktik, i utformandet av ett fungerande 
bedömningssystem, mer än från idéer och tankekonstruktioner     

 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Betygssystem, jämförande, normalfördelningskurva, betygskritik. 
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Inledning 
Betyg berör. Vi har alla blivit granskade, bedömda och betygsatta. På olika sätt har det 

påverkat oss. Kanske som pusselbitar i vår självbild. Jag pratar gärna om mina fina betyg i 
matte och fysik men nämner aldrig tvåorna i språk och historia. Femman jag aldrig fick i bild 
kan jag sitta och ömka mig över som en missförstådd konstnär. Och fyran i idrott var märklig! 
Var jag bättre än Tobbe? Det var jag ju inte! Fick jag den bara för att idrottsläraren var 
kompis med farsan och periodvis bodde i vår källare? 

Granskad och bedömd. Frågorna följer mig och nu står jag, så att säga, på andra sidan 
och ska själv bedöma unga människors skolprestationer. Hur gör jag? Tänker jag rätt? Förstår 
och följer jag Skolverkets direktiv? Hur gör andra? När jag samtalar med kollegor märker jag 
snart lite olika hållningar. Där finns de säkra som vet precis hur allt ska gå till. Man vet hur 
”slipstenen ska dras” och finns det problem så finns de i alla fall inte i deras praktik. Och där 
finns de mer osäkra som inte lika gärna ordar kring frågan. Osäkra för att det känns svårt och 
kanske ännu osäkrare för att de säkra låter så säkra.  

Ibland när frågan om betyg kommer upp till diskussion handlar det om att någon 
kollega sätter ”fel” betyg. Oftast för höga. Sällan riktas kritiken direkt, men irritationen 
”bakom rygg” kan vara stor. Att ta över en klass med ”för höga betyg” är säkerligen en 
mycket frustrerande uppgift. Intressant i sammanhanget är att diskussionen oftast hamnar 
kring att göra rätt eller fel. Eller mer fel än rätt. Kritiken riktar sig mot den enskilda läraren, 
eller kanske mot en skola med ”för snäll” betygskultur. Men faktum är ju att betyg KAN 
sättas så olika och då med denna problematik som följd. Hösten 2013 bannade skolministern 
friskolorna för att de generellt sätter för höga betyg. De ”skulle tas i örat”, menade han, men 
nämnde inget om systemet som tillåter fenomenet.  

Som lärare ställs man inför en rad dilemman och överväganden i betygsförfarandet. 
Hur ska jag tolka kunskapskraven? Hur kan jag på ett rättvist och likvärdigt sätt avläsa elevers 
kunskapsnivåer i förhållande till dessa? Bedriver jag en undervisning som verkligen förmedlar 
relevant kunskap och hur landar den av olika anledningar hos mottagaren? Vilka av 
mottagaromständigheterna kan jag påverka och vilka faller utanför mitt maktområde? Hur 
påverkar faktorer som personlig läggning och människosyn min praktik? Och hur hanterar jag 
trycket utifrån, från elever och föräldrar och kanske från en skolledning som vill visa fina 
resultat? 

Frågorna kring betyg och betygsättning är hur många och intressanta som helst, men 
någonstans, ungefär här, bör min inledning smalna av likt en tratt och formulera sig i ett 
avgränsat, undersökningsbart och relevant avsnitt av problematiken. Vilka frågor vill och kan 
jag ställa och hur formulerar och undersöker jag för att få adekvata och intressanta svar?   

När den nya utökade betygstrappan (A-F) introducerades märkte jag att den var 
efterlängtad. Många kollegor uttryckte glädje. De kände att den borde underlätta i 
bedömnings- och betygsättningsförfarandet. Varför? Jag återkommer till detta. En av 
anledningarna till att det mål- och kriterierelaterade betygssystemet infördes var den starka 
kritiken mot att man i det gamla, relativa, systemet (1-5) rangordnade och jämförde elever och 
elevprestationer sinsemellan. 

”Missnöjet med betygssystemet (det relativa) och tillämpningen av detta riktades mot 
flera områden, bland annat: Det huvudsakliga syftet att endast rangordna elevers 
prestationer, det vill säga att betygen främst skulle användas för att visa skillnader mellan 
elevers olika kunskaper.” (Selghed, 2011, s. 23) 

Jag tror att jag hittar min ingång till studie ungefär här. Jämförande mellan 
elevprestationer är alltså ett icke önskvärt moment vid bedömning och betygsättning i svensk 
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skola idag. Redan 1970 sammanfattade dåvarande Skolöverstyrelsen kritiken mot det då 
rådande betygssystemet i fem punkter (Skolöverstyrelsen, 1970). Två av punkterna berörde 
direkt detta område. Man menade att det fanns en moraliskt stötande sida i förfarandet. Rätt 
uttolkat skulle det ju innebära att varje gång en elev höjde sitt betyg i ett ämne sänktes det för 
någon annan. Även om perspektivet skulle gälla nationell nivå så uppmuntrade systemet inte 
samarbete mellan elever. Man menade också att betygen i det relativa betygssystemet inte sa 
så mycket om kunskapsinnehåll och kunskapsnivåer. Ett ämne kunde till exempel tappa 
undervisningstid och ändå skulle betygsfördelningen vara densamma.  

I det nuvarande betygssystemet är tanken att bedömningsgrunden ska vila på något 
annat än jämförelse och rangordning, nämligen på på förhand formulerade mål, eller 
kunskapskrav, som det heter i den senaste uppdateringen (Lgr11 ). Elevernas kunskaper och 
prestationer jämförs mot fastställda kriterier. 

”Ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem förutsätter att elevernas kunskaper 
bedöms i relation till kurs- och ämnesplanernas kunskapskrav för att se hur långt eleverna 
har kommit i sin läroprocess. Elevernas resultat och arbetsprestationer värderas genom en 
jämförelse med kunskapskraven för det aktuella ämnet eller kursen.” (Skolverket, 2011, s. 8)  

I den ovan citerade skriften framhålls att jämförandemomenten i bedömningen framför 
allt gäller ett jämförande mot kunskapskraven. Jämförandet gäller vidare jämförande med 
elevens tidigare kunskapsnivå och man betonar då tydliggörandet av elevens 
kunskapsutveckling i ett progressivt syfte. Skriften nämner också själv- och kamratbedömning 
som ett verktyg att göra eleven mer delaktig i, och skapa en större förståelse för, den egna 
kunskapsutvecklingen. (I det sistnämnda kan man väl ana att jämförande av rangordnande 
karaktär ligger nära till hands och skriftens författare betonar också vikten av att skola 
eleverna till en sund bedömningskultur.) Ytterligare ett jämförelsemoment berörs, nämligen 
jämförandet mot elevexempel. Här blir väl jämförande i rangordnande syfte som tydligast, 
även om man ”lyfter” det utanför det direkta jämförandet av elevprestationer inom en klass. I 
en annan av skolverkets skrifter sägs om det relativa (normrelaterade) systemet: 

”(En) normrelaterad bedömning (har) ingen funktion i klassrummet och är inte 
relevant för lärare att göra, eftersom skolan följer en målrelaterad läroplan där elevers 
kunskaper ska bedömas i förhållande till kriterier.” (Skolverket, Kunskapsbedömning - Vad, 
hur och varför?, 2011, s. 74)  

Så är det tänkt. Men fungerar det så? Om jag är ärlig och analyserande märker jag att 
trots att jag försöker förstå och utgå från kunskapskravens formuleringar i min bedömning 
finns ändå en hel del jämförandemoment med i processen. Inte minst jämförande mellan 
elevprestationer. Och samtalar jag med kollegor anar jag, i olika utsträckning, samma mönster 
hos dem. Att studera detta känns intressant och meningsfullt. Direktiven från Skolverket säger 
en sak. Praktiken i lärarvärvet fungerar måhända på ett annat sätt. Hur är det egentligen? Är 
jämförande en olycklig rest från ett gammalt förlegat sätt att tänka vid betygsättning? Eller är 
det så att jämförande med nödvändighet är en integrerad och ofrånkomlig del av den process 
bedömning i skolsammanhang innebär?  

Jag tänker också att en sådan studie också skulle kunna avslöja och tydliggöra lite mer 
av den rätt komplicerade process som bedömning och betygsättning uppenbarligen är. Ett litet 
nyckelhål, en avgränsad frågeställning att komma nära, och genom den en förhoppning om 
vidgade vyer och djupare förståelse av bedömnings- och betygsättningsprocessen som helhet.      
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Syfte&och&forskningsfrågor&
Mitt syfte är att undersöka förekomsten och karaktären av jämförandemoment i lärares 

bedömnings- och betygspraktik. 
Mina forskningsfrågor blir: I vilken utsträckning och på vilket sätt förekommer 

jämförande mellan elevprestationer vid bedömning och betygsättning? Hur relateras 
förfarandet till grundtankarna i nuvarande betygsystem?   
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Tidigare forskning 
Jag vill först lyfta fram två studier som direkt anknyter till mitt undersökningsområde-  
Selghed genomförde 2004 en studie kring förståelsen och användningen av det nya 

betygssystemet. Den gjordes visserligen innan Lgr11 men det nya mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet var sjösatt redan 1995. Grundtankarna är de samma. Det 
normrelaterade (relativa) betygssystemet var ersatt av ett kriterierelaterat. 

93 % av lärarna i undersökningen menade att det nya betygssystemet inte gav en 
tillräcklig grund för betygsbedömning. Man angav, bland annat, att man också måste använda 
sig av jämförande mellan elevprestationer i strävan mot en rättvis hantering. Selghed fann 
dessutom att en del lärare var omedvetna om jämförandemomentet i sin praktik, men att 
"deras sätt att uttrycka hur de arbetar konkret visar en annan bild” (Selghed, 2011, s. 140). 
Bedömning med kunskapskriterier som måttstock OCH bedömning med 
prestationsjämförelser verkar alltså i stor utsträckning följas åt i processen. 
 Victoria Crisp (2012) studerar bland annat vilken roll jämförande mellan elevarbeten 
spelar i bedömningspraktiker där kriterier ligger till grund för bedömningen.!Det visar sig att 
nästan 90 % av lärarna i undersökningen använde sig av jämförande i denna mening i sin 
bedömningspraktik och nästan 2/3 av dessa gör det alltid eller vanligtvis. Crisp konstaterar 
att: 
 “The process by which an assessor evaluates a piece of student work against a set of 
marking criteria is somewhat hidden and potentially complex.” (Crisp, 2012, s. 127) 
 I en artikel om formativ bedömning pekar professor Royce Sandler (1989) på 
svårigheten för lärare att göra kvalitativa bedömningar av elevarbeten utan att använda sig av 
jämförande mot andra elevalster. 

Ur det lite magra materialet (det finns inte mycket!) från tidigare forskning drar jag ändå 
slutsatsen att jämförande mellan elevarbeten vid bedömning och betygsättning i rätt stor 
omfattning finns där som en del av lärarens praktik. 

Eftersom min analys och diskussion framför allt berör två olika betygssystem och dess 
intentioner i förhållande till hur de faktiskt används och användes har jag också valt att läsa 
två avhandlingar om dessa betygssystems framväxt/historia och den bakomliggande 
diskussionen kring denna process. 

Dels har jag läst Per Widéns avhandling ”Bedömningsmakten – Berättelser om stat, 
lärare och elev 1960-1995” (Widén, 2010) och dels Håkan Anderssons ”De relativa betygens 
uppgång och fall”. (Andersson, 1991) 

Den förstnämnda redogör för och sammanfattar den politiska resan för dessa båda 
system med utgångspunkt i betygen för gymnasieskolan. Författaren anlägger ett 
historienarrativt grepp i sin framställning och tolkar bitvis sitt material med en teori 
formulerad av den franska filosofen och idéhistorikern Foucault. Teorin behandlar det 
moderna samhällets förändrade och förfinade strukturer för maktutövning, tydligt applicerbar 
på utvecklingen och framväxten av det moderna skolväsendet. 

”Modellens genialitet symboliserade en minskad utövning av repressiv fysisk våldsmakt 
samtidigt som det innebar en utveckling av ett allseende samhälles tilltagande inslag av 
övervakning, reglering och tillsyn av medborgarens alla förehavanden.” (Widén, s. 30)   

Modellen ger alltså en förklaringsbild av hur samhällsutvecklingen i modern tid generat 
en ny och ”mjukare” maktmekanism. 

Anderssons avhandling är en beskrivning och tematisk analys av framvästen och 
avvecklingen av det relativa betygssystemet. 
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Historik och begreppsanalys 
Jag tror att det inom ramen för denna uppsats är på sin plats med en kort historik kring 

betygsystemen i svensk skola. Teorierna bakom och debatterna kring dem kan också fungera 
som begreppsanalys. Kort kan man konstatera att vi haft tre över riket enhetliga system för 
betygsättning. Det så kallade absoluta betygsystemet infördes 1897 i folkskolan och 1905 på 
läroverken. Med den nya grundskolan, 1962, kom också den femgradiga relativa, eller 
normativa, betygsskalan som 1995 ersattes av vårt nuvarande kriterierelaterade system, också 
kallat det mål- och kunskapsrelaterade. (Tholin, 2006) I detta kapitel redogör jag kortfattat för 
framväxt och diskussion kring dessa har sett ut.    

Fram&till&1962&
Allmän skolplikt kom med folkskolans införande 1842. Nya tider med nya kunskaper 

och den framväxande industrialismens era ställde nya krav på det uppväxande släktet. 
Samhällsutvecklingen ropade efter utbildad arbetskraft. Skolan var nyckeln. Nationen skulle 
stärkas och utvecklingen fortskrida. (Hartman, 2005, 2012)  

Efterhand insågs behovet av enhetlighet och större likriktning i det framväxande 
skolsystemet. ”Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga angående Folkundervisningen i Riket 1842” 
innehöll egentligen varken läroplan eller betygsanvisningar. Undervisningen och den 
bedömning som gavs byggde på tidigare traditioner. Variationen i kvalité och uttryckformer 
var stora. Den första läroplanen kom 1878 och ett nationellt betygssystem infördes alltså 
första gången år 1897. Det var den kända sjugradiga skalan: 

 
A berömlig 
a  med utmärkt beröm godkänd 
AB med beröm godkänd 
Ba icke utan beröm godkänd 
B godkänd 
BC icke fullt godkänd 
C underkänd 
 
Skalan var inget alldeles nytt påfund. Den hade vuxit fram ur bedömningstraditioner 

som på olika håll spretade åt lite olika håll. Nu var skalan en och samma över hela riket. 
Variationer i tolkning och förståelse kvarstod dock.  Likvärdighet vid bedömning blev nästa 
problemområde. (Tholin, 2006) 

   Med 30- och 40-talens stora elevkullar tog betygsdebatten ny fart. För sållning till 
vidare studier användes antagningsprov vilket var en kostsam och tidsödande hantering. 
Kunde betygen användas som instrument för urval? En statlig betygsutredning tillsattes 1942. 
I den behandlades framsynt frågor kring betyg och bedömning som är högst aktuella också 
idag. (Tholin, 2006) Bland annat undersöktes och utreddes likvärdighetet, eller snarare bristen 
på likvärdighet på ett föredömligt sätt. Man visade att variationerna var mycket stora och att 
betygsystemet därmed i sin befintliga form var omöjligt att på ett rättvist sätt användas som 
antagningssystem för högre studier. Så här kunde analysen av noggrant studerat statistiskt 
material se ut: 

”Om klasserna i verkligheten voro lika duktiga, skulle AB i den senare klassen vara till 
och med finare än A i den andra, och en elev med Ba i ena klassen var kanske i rättstavning 
fullt jämnställd med en elev, som i andra klassen hade A” (SOU, 1942:11, s. 22) 

Man diskuterade i utredningen möjligheten att på ett målrelaterat sätt precisera en 
godkändnivå men ansåg det inte genomförbart. Det var omöjligt att formulera tillräckligt 
tydliga kriterier, menade man. I stället föreslogs ett normrelaterat system. Man behöll den 
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sjugradiga bokstavsskalan och kopplade till varje betygssteg önskvärt antal elever angivet i 
procent. 

 
Betyg            C          BC        B        Ba        AB        a        A 
% elever         1           6          24        38        24          6        1 
 
Procentsatserna gällde givetvis sett över riket och till sin hjälp fick lärarna också de så 

kallade standardproven som skulle ge en indikation om hur den enskilda klassen låg till i stort. 
Reformen genomfördes 1949 och fick önskat resultat, nämligen ett rättvisare och mer 
likvärdigt betygssystem. (Tholin, 2006)    

Åren&1962&till&1994&
Med grundskolans införande ändrades egentligen inte betygssystemet. Man behöll det 

normrelaterade systemet men ersatte bokstäverna med siffror. Efter en del diskussion enades 
man om en femgradig skala och med procentsatser knutna till varje betygssteg enligt en 
normalfördelningskurva. 

 
Betyg                   1               2                3                4                 5 
% elever               7              24             38              24                7 
 
Dessa procentsatser gällde fram till Lgr 80. Där gavs anvisningar som lite grand lättade 

på de ”på pappret” strikta procenttalen. Kanske var det ett försök att komma tillrätta med den 
utbredda missuppfattningen att skalan skulle gälla i varje klass eller i varje årskurs på en 
skola. Man gav istället anvisningen att 3 var normalbetyget och att det vanligen bör finnas fler 
4:or och 2:or än 5:or och 1:or i en klass. (Lgr80)  

Detta betygssystem kritiserades tidigt från många håll och på flera punkter. Några, 
aktuella för min studie, nämns i inledningen. Dåvarande Skolöverstyrelsen tillsatte en 
arbetsgrupp att utreda problematiken. (Skolöverstyrelsen, 1970) Kritiken av systemet var 
massiv och relativt enhetlig bland både utredare och remissinstanser men lösningsförslagen 
varierade kraftigt. Vissa ville avskaffa betygen helt och framför allt, liksom i 1942 års 
utredning, betvivlade många möjligheten att formulera mål på ett fungerande sätt, något som 
ju var en förutsättning för det kriterierelaterade betygssystem som ansågs vara det system som 
stod till buds. (Tholin, 2006) Förändringarna drog ut på tiden. 

 

Normalfördelningskurva&
När man i betygssammanhang talar om normalfördelningskurva handlar det att placera 

elevprestationer, provresultat eller betyg enligt en skala där ett medelvärde till omfång 
omfattar den stora delen, till exempel 38 % av betyget 3 i den skala som introducerades 1962. 
Den grafiska formen får det typiska utseendet som visas i figur 1. 

 
 

&

&&&&&&&&&&&&&&Figur 1 - normalfördelningskurva&

Användandet av normalfördelningskurva vid betygsfördelning ger framför allt fördelar 
när betygen ska användas som urvalsinstrument för hör högre studier. Sådana aspekter stod 
till exempel i focus i betygsdebatten på 40-talet Den ger vidare, per automatik, en likvärdigare 
och rättvisare bedömningspraktik. Bedömningar av elevprestationer är givetvis fortfarande 
tolkningsbara men tvingas in i ett snävare och mer enhetligt ramverk. Med det följer också det 
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positiva att kostsamma och omfattande kontroll- och övervakningssystem inte behövs i 
samma utsträckning. 

Mot användandet av normalfördelningskurva kan framhållas att det i det rangordnande 
av elever som systemet kräver finns något stötande. Det kan också tyckas återspegla en lite 
rigid och fatalistisk syn på kunskap och kunskapsutveckling och den kan användas som 
argument för en elitistisk mäniskosyn som ju inte hör hemma i skolan. 

 

Efter&1994&
Vårt nuvarande betygssystem infördes 1994. Det uppdaterades för visso 2011 med nya, 

mer preciserade, kursplaner, ny betygsstege och tydligare och mer noggrant och centralt 
formulerade kunskapskrav, men grundtankarna är den samma. (Lgr11) Det är ett 
kriterierelaterat betygsystem. Elevernas prestationer och färdigheter skall bedömas utifrån 
fastställda och formulerade mål eller kriterier. 

I den första upplagan lämnades en fråga, nämligen formulerandet av kriterier och 
kriterienivåer, till lärarna och de enskilda skolorna. Det blev kaos. Jörgen Tholin skriver 
intressant och underhållande om denna tid i sin doktorsavhandling ”Att kunna klara sig i 
ökänd natur” (Tholin, 2006) Kanske var det uttryck för en olycklig kollision mellan olika 
strävanden och intentioner för den svenska skolan. Frågan om mindre central styrning och 
större lokal frihet hade genomsyrat skoldebatten i årtionden. Både skolans kommunalisering 
och friskolereformen är uttryck för denna politiska strävan. 

Från början var betygsstegen tre för grundskolan: 
 
MVG mycket väl godkänd 
VG väl godkänd 
G godkänd   
 
Den skalan ersattes med en sexgradig (A-F) skala år 2011. För betygen A, C och E 

följer formulerade nivåer för kunskapskriterier som skall bedömas. Dessa kunskapskriterier är 
framför allt formulerade som färdigheter och förmågor. Jämförande nyckelord är markerade 
med fet text. För, till exempel, ämnet historia kan det kan det se ut som följer: 

 
Betyg E - Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden och 

skeenden… 
Betyg C - Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden och skeenden… 
Betyg A - Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden och 

skeenden… 
 
I varje ämneskapitel i läroplanen finns också ett avsnitt om ämnets syfte och ett om 

dess centrala innehåll med. 
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 Metodavsnitt 
Jag har intervjuat åtta lärare på högstadiet. Jag har formulerat en intervjuguide (se bilaga 

1) med fem huvudteman kring vilka jag har haft öppna samtal med mycket följdfrågor. 
Urvalet har varit av bekvämlighetsart. Jag har tillfrågat lärare på tre olika högstadieskolor om 
de kan tänka sig att ställa upp på en intervju kring bedömnings- och betygsfrågor. Intervjuerna 
har spelats in och de har tagit mellan 40 och drygt 60 minuter. Jag har sedan lyssnat, 
analyserat och skrivit av relevanta delar av intervjuerna. I några fall har jag bett om 
förtydliganden i efterhand och i något fall har den intervjuade själv bett om att få förtydliga 
sig. Dessa kompletteringar har inte dokumenterats. Jag har strukturerat och bearbetat 
materialet med hjälp av tematisk analysmetod. 

Intervjumetod&
Jag har valt så kallad djupintervju som metod för insamlande av material till min 

undersökning. Främsta anledning till valet av intervju som metod är min önskan att tränga lite 
djupare in i lärares tänkande kring betygsförfarandet. Metoden ger större möjligheter till 
följdfrågor och resonemang och fördjupning i ämnet än till exempel en enkätundersökning. 
(Trost, 2010)  

Intervjuerna har genomförts i avskilda miljöer där störnings- och stressmoment har varit 
minimala. Tid har bokats för ungefär en timmes samtal per intervju. De flesta av intervjuerna 
har skett i hemmiljö. Några i skolan bakom stängda dörrar. Intervjuerna har spelats in digitalt 
och lagrats för avlyssning på dator.  

Jag tror man kan klassificera mina intervjuer som ”halvstrukturerade”. (Fejes & 
Thornberg, 2009) Jag har använt mig av fem huvudfrågor eller huvudfrågeställningar kring 
vilka jag har försökt skapa ett öppet samtal med betoning på lite djupare funderingar och 
reflektioner kring bedömning och betygsättande. Det har inneburit att jag ställt rätt mycket 
följdfrågor och att intervjuerna ibland lett till "stickspår”. Det har varit en medveten strategi 
att försöka skapa en så avspänd och ”funderande” intervjusituation som möjligt. Min första 
fråga har haft just det syftet. (Grunden för denna frågeställning är alltså att jag önskar skapa 
en reflekterande och avspänd intervjusituation.) 

”Kan du ge några exempel på egna erfarenheter av betyg. Alltså, att själv bli bedömd 
och betygsatt. Hur upplevde du detta från din egen skoltid? Vad har du för positiva respektive 
negativa erfarenheter? På vilket sätt tror du det påverkat dig?” 

I den andra frågan har vi så noggrant som möjligt försökt nysta i den intervjuade 
lärarens bedömnings- och betygsättningsprocess (alltså; de medvetna strategierna och 
hantverket). (Detta temaområde formulerades alltså på grund av att jag önskade få en så tydlig 
blid som möjligt av de olika informanternas bedömningspraktik.)  

”Skulle du kunna berätta hur det går till när du bedömer och betygsätter. Jag vet att det 
är en stor och komplex fråga, men vi tar en bit i taget. Jag ställer följdfrågor och vi försöker 
”mejsla ut” hur det går till. För dig! (Hur tänker du? Prov. Lektioner. Kunskapskrav. 
Värdeorden. Samtal och samarbete med kollegor. Samtal med elever (Självbedömning? 
Kamratbedömning?) Summativ och formativ bedömning? Osv…” 

Någonstans i samtalet kring detta skjuter jag in min tredje fråga som fungerat lite som 
en ”nyckel” i sammanhanget. 

”Vad har du för reflektioner kring den nya utökade betygstrappan (F-A). Vad är bra? 
Vad är dåligt? Varför?” 

Här kommer man osvikligt in på frågan om jämförande och de olika betygssystemens 
grundfilosofier. I det här skedet av intervjuen avslöjar jag också min huvudfrågeställning och 
samtalet fortsätter naturligt att röra sig en hel del kring det temat. (Grunden för att detta tema 
frågeformulerades är alltså för att försöka få till stånd ett samtal om hur informanterna ser på 
jämförande i sin bedömningspraktik.)   
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De två sista samtalstemana i intervjuguiden har mer karaktären av 
kompletteringsmaterial i syfte att få en bräddad förståelse och mer nyanserad bild av 
undersökningsområdet. (En bräddad förståelse och en mer nyanserad bild är således grunden 
för dessa teman.) (Båda frågeställningarna visade sig vara till nytta i mitt diskusionsavsnitt.)    

Redan i första intervjuen kom vi spontant in på frågan om mormalfördelningskurva. 
Den kändes genast intressant och fick sedan följa med genom hela min intervjuresa. Jag 
tycker också att jag kunde dra intressanta och för uppsatsen adekvata slutsatser av 
resonemangen kring den i min analys. 

Etiska aspekter och överväganden 
Jag har i min undersökning följt Vetenskapsrådets anvisningar för forskningsetiska 

principer. (Vetenskapsrådet, 2013) Mina informanter har blivit informerade om huvuddragen i 
min undersökning och hur deras uppgifter kommer att användas. Informatorernas information 
har lagrats utan personuppgifter kan spåras. De har vidare erbjudits läsa och godkänna 
material som avser deras medverkan innan den publiceras. 

En kritisk punkt i min studie som faller under denna rubrik var att jag valde att inte 
avslöja mitt huvudsyfte med studien förrän en bit in i intervjuerna. Det var en medveten 
strategi för att om möjligt tränga djupare in i problemställningen. Vetenskapsrådet skriver: 

”I vissa fall där förhandsinformation skulle äventyra undersökningens syfte kan dock 
alternativ till förhandsinformation övervägas. I sådana fall bör så snart som möjligt 
information lämnas i efterhand.” (Vetenskapsrådet, 2013, s. 7) 

 Informationen kom, så att säga, under intervjuernas gång och samtliga intervjuade 
valde att fortsätta samtalet. 
  

&Urval&och&kortfakta&
I studien intervjuas åtta personer. Samtliga verksamma lärare på högstadiet (i några fall 

kombinerat med undervisning i årskurs 3-6). Informanterna kommer från tre olika skolor. En 
finns i norra Sverige på en mindre ort och är en F-9 skola. De andra två ligger i södra delen av 
landet och är medelstora (200-300 elever) 7-9 skolor. Jag har använt mig av ett 
bekvämlighetsurval vilket helt enkelt innebär att jag har frågat lärare jag mött i lite olika 
sammanhang om de velat delta som informanter i min undersökning. Spridningen i 
ämnesbehörigheter har slumpmässigt blivit ganska stor, men inte heltäckande. Könsmässigt är 
fördelningen två män och sex kvinnor. Vad det gäller erfarenhet är variationen också ganska 
stor. Åldern varierar mellan 32-58 år och lärarerfarenheten mellan 7-36år. 

 

De intervjuade 
(Kort presentation - fingerade namn) 
Elsa, 52 år. Utbildad bild- och textillärare. 30 års yrkeserfarenhet. Arbetar uteslutande i 

7-9 klasser. 
Tina, 58 år. Utbildad i mattematik, svenska och engelska. Även speciallärarutbildning. 

Har arbetat som lärare i 36 år. Arbetar nu i årskurs 7-9 plus i årskurs 4. Stor erfarenhet som 
speciallärare.  

Anna, 36 år. Utbildad i svenska och musik. Arbetar i årskurs 7-9. Nio års 
lärarerfarenhet. 

Kristina, 45 år. Utbildad i Svenska och engelska. Arbetar i årskurs 7-9. 15 års 
lärarerfarenhet. 

Monika, 32 år. Utbildad i Svenska och psykologi, samt speciallärarutbildning. 
Undervisar i årskurs 7-9. Har 7 års lärarerfarenhet. 



!

11!
!

Nils, 56 år. Utbildad slöjdlärare. Undervisar i årskurs 3-9. Cirka 20 års lärarerfarenhet. 
Helen, 35 år Utbildad i de samhälsorienterade ämnena (Religion, Historia, Geografi och 

Samhällskunskap). Undervisar i årskurs 7-9. 9 års lärarerfarenhet. 
Karl, 44 år. Utbildad So och slöjdlärare. Undervisar i årskurs 4-9. 18 års 

lärarerfarenhet. 
 

Analysmetod(er)&
Min första och eget hopsnickrade metod var att helt enkelt försöka rangordna 

informanterna i en fallande skala, från positiv till negativ hållning, avseende min huvudfråga, 
alltså: I vilken utsträckning och på vilket sätt förekommer jämförande mellan elevprestationer 
vid bedömning och betygsättning? (Jag låter sammanställningen av min första analys följa 
med uppsatsen som en bilaga då jag upplever att man i den kommer den enskilde läraren lite 
mer ”in på livet”.) (Bilaga 2) Då flera av de intervjuade gav svar som var lite motstridiga 
fortsatte jag att bearbeta materialet enligt en så kallad tematisk analys vars tre huvudsteg är: 
kodning, tematiska relationer och teman. Kodningen innebär att ordna de intervjuades svar i 
kategorier. Sedan följer arbetet att bland dessa finna tematiska relationer. Slutligen beskrivs 
resultatet under olika teman. (Fejes & Thornberg, 2009) 

Jag studerar alltså svarsutsagorna i mina intervjuer och försöker kategorisera dem i 
sammanhållna teman. Eftersom min undersökning centralt handlar om jämförande mellan 
elevarbeten och elevprestationer vid bedömning och betygsättning är här uppgift ett att 
försöka skapa och formulera teman med relevans för dessa utsagor. Jag väljer att kalla det 
första temat: Jämförande! Utropstecknet för att dessa utsagor uttrycker en medvetenhet om 
och ett bejakande av jämförande i denna mening vid bedömning och betygsättning. Det andra 
temat kallar jag: Jämförande? Frågetecknet för att dessa utsagor uttrycker en frågande och 
försiktig hållning till jämförande som ”verktyg” vid bedömning och betygsättning. Det tredje 
temat väljer jag att kalla: Jämförande Nej, men… Här samlar jag utsagor som uttrycker en 
direkt negativ hållning till jämförande av elevarbeten och elevprestationer vid bedömning. 
”men…” står där för att också dessa informanter uttrycker att jämförande ändå finns med som 
ett moment i deras betygs- och bedömningspraktik. 

De två sista temana – Bedömningsverktyg och Normalfördelningskurva – för att de, i 
mitt tycke, var intressanta och tydliga teman som fanns med i alla intervjuer. Under temat 
Bedömningsverktyg samlade jag sådana utsagor som vittnade om olika strategier och moment 
som berördes i de olika intervjuerna. Det kunde t ex handla om jämförande och tolkning i 
omvänd ordning, d.v.s. att med utgångspunkt i elevarbeten och elevprestationer förstå och 
lägga innebörd i kunskapskravens värdeord. En annan tydlig strategi var användandet av den 
”kunskapsbank” av erfarenheter av tidigare elevprestationer varje lärare med en viss 
erfarenhet besitter. Ytterligare en strategi vid bedömning jag fann i mitt intervjumaterial var 
samtal med kollegor för korregering och rättvis bedömning. Alla sådana teman samlade jag 
alltså under temat Bedömningsverktyg. Slutligen tog jag med svaren kring en tänkt 
normalfördelningskurva som ett tema i min bearbetning av materialet. Denna fråga spelar en 
rätt viktig roll i min diskussion kring betyg- och bedömningsfrågan. 

 

Urval&av&litteratur&och&forskning&&&
!

För sökning och urval av litteratur och forskning har jag använt mig av DiVA, 
skolverkets hemsida samt litteraturförteckningar i funnet material. Jag har i första hand sökt 
efter forskning som direkt berör min huvudfrågeställning. Jag har också sökt efter och läst 
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litteratur som på ett mer övergripande sätt behandlar betyg- och bedömningsfrågan. Jag har 
där, utifrån mina slutsatser, lagt en betoning på litteratur som behandlar framväxten av och 
diskussionen kring det relativa- respektive det mål och kriteriebaserade betygssystemen. 
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Resultat och analys 
För det första kan jag konstatera att det jämförandemoment i bedömningsprocesser jag 

primärt velat utforska existerar i samtliga av de undersökta praktikerna. Graden av jämförande 
varierar förvisso men finns ändå tydligt med också hos de lärare som ”varit på sin vakt” mot 
förfarandet. Man kan också konstatera att medvetenheten kring denna del av jämförandet har 
varierat. I flera av intervjuerna har de blivit tydliga först när vi trängt djupare in i 
bedömningsarbetet. Dessa resultat är väl inte särskilt anmärkningsvärda och stämmer ju bra 
med tidigare forskning på området. (Crisp, 2012) (Selghed, 2004) 

De teman jag kategoriserar min analys i har jag valt att rubricera: Jämförande! 
Jämförande? Jämförande Nej, men… Ett fjärde tema kallar jag bedömningsverktyg. Jag har 
slutligen valt att ta med och analysera resultatet i de delar av intervjuerna som berörde tankar 
kring normalfördelningskurvan. 

 

Jämförande!&&
Flera av de intervjuade lärarna är klart medvetna om jämförande av elevprestationer 

som metod vid bedömning, närmare bestämt 4 av 8. Slöjdläraren Nils tar upp 
jämförelsemomenten utan att jag som intervjuare behöver styra samtalet dit. Det är 
uppenbarligen en naturlig del av hans praktik. På frågan om vad han tycker om den utökade 
betygstrappan (F-A), som ju är min ”nyckelfråga”, säger han att den skapat mer problem för 
honom då den kräver ännu mer av jämförande. Jämförandet är ett ”nödvändigt ont” i 
betygsprocessen. Han skulle helst vilja slippa ifrån detta genom att endast sätta godkänd och 
icke godkänd i sitt ämne, kanske tillsammans med ett skriftligt omdöme för de som så önskar. 

Bildlärare Elsa är också mycket medveten om jämförande som metod vid bedömning. 
Det finns en lite ”skamsen” ton i hennes svar då hon vet hur direktiven från Skolverket ser ut. 
Samtidigt ser hon det som en nödvändig del i processen och skulle egentligen vilja ha ännu 
fler steg för att bedöma rättvist. 

”Jag skulle gärna vilja ha ett 20-gradigt system. Varje gång en elev har jobbat häcken av 
sig, att dom kan komma upp ett pinnhål. Egentligen. Att det syns någonstans.” (Elsa) 

I denna intervju blir det väldigt tydligt att kunskapskrav och jämförande följs åt vid 
bedömning och betygsättning. 

SO-lärare Helen beskriver hur jämförande mellan elevarbeten ofta finns med när det 
gäller att hitta gränser för de olika betygsnivåerna, ett arbete som vanligtvis sker i dialog med 
kollega. 

Speciallärare Tina konstaterar helt enkelt att jämförande är en del av 
betygsättningsprocessen utan att närmare gå in på hur det går till. 

 

Jämförande?&
Hos några (Kristina och Monika) är hållningen klart försiktigare i diskussionen kring 

jämförande. Det finns en tydlig förståelse i hur betygsystemet är tänkt att fungera och det 
finns en strävan att använda det just så. När vi gräver lite djupare accepteras dock 
jämförandemoment som en ofrånkomlig del i förfarandet. Så här kunde det till exempel låta: 

”Du tänker att man använder den (eleven) som en måttstock?” 
I: ”Ja, lite grand…” 
”Ja, men det är ju lite farligt… för då har man ju tappat vad det är man ska utgå ifrån…” 
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I: ”Eller om man på en lägre nivå tänker så där att… ja det blir ett C där men hur gör jag 
med den och den då.” 

”Men jag undrar om det behöver vara så fel…” 
I: ”Nej jag säger inte att det är fel… bara att det kanske finns som en process.” 
”Jo, men det finns det ju, men det kanske är att man jämför sin bedömning för att 

säkerställa att man har varit rättvis. Att bedömningen är så som man tänkt sig. Inte att man 
jämför personerna.” 

Jämförande&Nej,&men…&
Två av de intervjuade (Karl och Anna) ställer sig klart negativa till jämförande som en 

hjälp vid bedömning. Det är kunskapskraven som gäller. 
”Kunskapskrav! Jag är nog… det tycker nog mina kollegor också… jag tror jag kan var 

enda ord i kunskapskraven. Varenda del. När jag säger något så… Va, står det så… Ja, har ni 
inte läst dom, liksom! Jag är väldigt förtrogen själv med vad som står. Och jag har tänkt vad 
jag tycker att det innebär.” (Anna)  

Här uttrycks också en ovilja att jämföra.  
”Jag vill inte jämföra dem med varandra. Och det betonar jag ju för eleverna också… 

alltså, i klassrumet att jag försöker ju verkligen att inte jämföra er med varandra.”(Karl) 
Under samtalets gång framkommer dock en hel del av jämförande också i dessa lärares 

praktik. Anna återkommer efter intervjutillfället sedan hon funderat vidare kring frågorna och 
är då på det klara med att jämförande finns med som en del i hennes bedömningsprocess. Karl 
använder jämförande som en typ av självkontroll. 

”Men sen, för att kontrolera mig själv lite grand så hoppar jag över och tänker på någon 
annan elev. Har jag satt samma bedömning på den? Har dom gjort ungefär likvärdigt?” (Karl)   

 

Kommentar 
I samtliga intervjuer fanns utsagor som skulle kunna placeras under det första temat – 

”Jämförande!” Man kan, liksom i liknande undersökningar (Crisp, 2012) (Selghed, 2004), 
konstatera att det hos en och samma person kan förekomma åsikter och tankar som inte är helt 
kompatibla, vilket väl bara bevisar att vi människor inte alltid varken tänker eller handlar helt 
konsekvent.  

Vad man i sammanhanget kan fundera lite mer kring är om inte de ”nya” ordningarna 
propagandamässigt har trängt djupare ner i den samlade lärarkårssjälen. I en av Skolverkets 
skrifter står att läsa:  

”Flera svenska studier i grundskolan och gymnasiet visar dock att det finns en stor 
variation mellan och inom skolor i hur betygen sätts och att normrelaterade 
bedömningsmodeller fortfarande kan leva kvar och påverka betygen.” (Skolverket, 2011, s. 
73) 

Undersökningarna det refereras till i skriften är från 2004, 2006 och 2009. I Selgheds 
(2004) undersökning ordar lärarna väldigt öppet om sitt betygsättningsförfarande och i Crisps 
(2012) studie ställs enkätfrågan ”Do you make comparisons between pieces of work from 
different students within your class?” Jag är inte säker på att jag fått samma resultat om jag 
ställt den frågan så rakt. Det har nämligen varit tydligt med en viss försiktighet i samtalen 
kring jämförande i de flesta av mina intervjuer. Man är väldigt på det klara med ”hur det ska 
vara” men samtidigt försiktigt medveten om att det i praktiken kanske är mer komplicerat än 
så. 

Det man också kan konstatera är att jämförelsemomentet finns, men att det inte har en 
avgörande roll på det sätt det hade i det relativa betygssystemet. Det är en av flera samlade 
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faktorer som används och påverkar vid bedömning och betygsättning och det för oss in på 
nästa tema. 

 

Bedömningsverktyg&
En annan aspekt som blir väldigt tydlig i min undersökning är hur flera olika ”verktyg” 

eller moment samverkar i lärares bedömningspraktik. Crisp skriver i inledningen till sin studie 
“The process by which an assessor evaluates a piece of student work against a set of marking 
criteria is somewhat hidden and potentially complex.” (2012) och det tycks stämma. Tanken 
att kunskapskraven eller kunskapskriterier skall fungera som en extern, oberoende och allena 
rådande måttstock för lärande och bedömning verkar inte så stabil. Det är till exempel tydligt 
att det finns en ”dialog” mellan kunskapskrav och elevprestationer. En av de intervjuade 
säger:  

”Så frågan är om det är betygskriterierna som har format det eller om det är jag som har 
format betygskriterierna efter vad jag vet som är rimligt…” (Anna) 

En annan: 
”Det är väl det vi har fått jobba fram efter några år med väldigt svaga barn och diverse 

diagnoser och så, så har vi valt att jobba fram en bas.” (Helen) 
Och en tredje: 
”Visst, kunskapskraven är formulerade, men hur lätt är det att utifrån det formulerade 

placera in eleven… jag menar, slöjd är ju ett praktiskt ämne. Det handlar ju om vad som sker, 
vad jag ser, vad dom gör, som formar min bild av vad jag ska lägga i dom här 
formuleringarna. Så är det ju. Definitivt.” (Nils) 

Vanligast sker det här jämförelsearbetet (elevprestationer/kunskapskrav) på 
godkändnivån(E), men går också att skönja för de högre betygsstegen. 

Ett annat viktig faktor i betyg- och bedömningsprocessen är samarbetet och samtalet 
kollegor emellan. Flera av de intervjuade lärarna använder sig av detta ”verktyg” och ser det 
som en mycket positiv del av sin praktik. Till exempel: 

”Vi kommer överens. Men vi är inte alltid överens, vilket är jättebra. Det är nog det som 
gör att jag tycker att det är ett utvecklande samarbete. C(kollegan) får mej att stanna upp och 
tänka till och backa bandet lite. Och sen också att vi är konsekventa i vår bedömning. Det är 
egentligen det svåraste.” (Monika) 

I dessa samarbeten diskuteras bland annat kunskapskraven och förståelsen av dessa, 
elevers prestationer i förhållande till kunskapskraven och elevers prestationer sinsemellan. 
Allt detta leder enligt utsago till större säkerhet i bedömningen och en likvärdigare 
bedömning. Några nämner givetvis också de nationella proven som en stor hjälp vid 
betygsättning. 

Jag hittar alltså bara i min undersökning sex ”moment” som styr och spelar roll vid 
bedömning och betygsättning.  

1. Kunskapskrav som måttstock för bedömningen av elevprestation  
2. Jämförelse mellan elevprestationer  
3. Elevprestationer som måttstock för tolkning av kunskapskarv  
4. Lärarens tidigare erfarenhet av elevprestationer och bedömning av dessa som 

måttstock för aktuell bedömning  
5. Vägledning av de nationella proven.  
6. Lärares inbördes diskussioner omkring allt detta i bedömande och betygsättande 

syfte.  
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Normalfördelningskurva&
En intressant fråga som berördes i samtliga mina intervjuer var den om en 

normalfördelningskurva. Frågan kring detta sätt att tänka vid bedömning och betygsättning 
har ju varit en del av betygsdebatten sedan 40-talet (SOU, 1942:11). Med bristande tilltro till 
den från 60-talet framväxande utbildningsteknologin, av vilket det relativa betygssystemet ur 
vissa aspekter kan sägas vara en del, tilltog kritiken av det samma under 70 och 80-tal, för att 
på 90-talet ersättas av ett mål och kriterierelaterat system. (Andersson, 1991) I det relativa 
betygssystemet var dock normalfördelningskurvan en viktig ”ingrediens”. Betygen skulle 
enligt denna fördelas jämnt över riket. 7 % ettor och femmor, 24 % tvåor och fyror och 38 % 
treor. När vi diskuterade betygssystem ställde jag frågan om de ansåg att det också i dag finns 
någon form av normalfördelningskurva vid betygsättning. Samtliga menade att så nog var 
fallet, dock givetvis utan det gamla missförståndet att det skulle handla om att placera in varje 
klass inom dessa ramar. På frågan om hur de över tid, och i ett större sammanhang sett, ansåg 
att dagens betygstrappa i deras betygsättning skulle förhålla sig till en sådan kurva varierade 
svaren på ett rätt anmärkningsvärt sätt. De flesta placerade C eller D eller C/D på ”puckeln”. 
Två menade att E är ”puckeln”. Dock drog de sistnämnda helt olika slutsatser utifrån sina 
resonemang. Den ena underkänner en hel del av sina elever, den andra(speciallärare) 
godkänner i princip alla, och skapar väl med sitt resonemang en ny form(?) på kurvan. 

 
 

 
 

              Figur 2  Figur 3     Figur 4 

 
 
 
  Figur 5  Figur 6 
Figur 2 till 4 illustrerar de vanligaste hållningarna. I figur 5 är eleverna till vänster om 

strecket underkända och figur 6 illustrerar den sistnämnda lärarens resonemang.  
Konsekvenserna för eleverna är ganska uppenbara. En och samma elevs prestationer 

skulle, i teorin, i dessa olika sammahang kunna bedömas med allt från F till C. Det troliga är 
väl dock att bedömningarna skulle pendla mellan F till D och E till C. 
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Diskussion 
Jag tycker att jag har lagt ner mycket möda på att konstatera en hel del självklarheter. 

Inget i min undersökning blottar väl något särskilt uppseendeväckande. Det mesta är sådant 
som de flesta i lärarvärvet på något plan känner till och känner igen. Och kanske är sådant 
nyttig. Att noggrant undersöka och konstatera hur ”landet ligger”. Men kan man ta det ett steg 
till? Kunde ”det som är” i större utsträckning få forma också det formulerade kring vår 
praktik? 

Jag har levt intensivt med betygsfunderingar hela denna termin. Hur fungerar det? Vad 
är bra? Vad är dåligt? Var är problemen och hur ser möjligheterna ut? Vad sägs och vad är 
”tyst” kunskap? Hur tänker man? Hur gör man? Vilka krafter påverkar och styr? Vad önskar 
man? Vi bytte ett betygsystem med problem mot ett nytt. Visionerna var stora och nya 
problem tillstötte. Så brukar det nog vara, men vi måste väl ändå få nära förhoppningarna att 
vi är på väg framåt. Att saker och ting kan bli bättre. Får man drista sig att tänka stort inom 
ramen för denna lilla uppsats? 

Bedömning av kunskap är givetvis ett svårt hantverk och varje försök till system bär så 
klart på sina brister. I det nuvarande är framför allt likvärdigheten ett problem. Tolkningen av 
kunskapskraven ser olika ut och styrs av många faktorer. På frågan om det fanns irritation 
kring andra lärares bedömning (för högt eller för lågt) svarade alla utom en i min 
undersökning jakande. Man vet hur man själv gör och man vet hur man tycker att det borde 
vara, men samsynen lyser med sin frånvaro. Som elev kan man hamna i ett sammanhang där 
de höga betygen definitivt är inom räckhåll och man kan hamna i ett annat där de är nästintill 
är ouppnåeliga. Man kan gå i en skola där många blir underkända och man kan gå i en där det 
nästan aldrig händer. Till en del kan nog sådana olikheter förklaras med resurser och metoder 
och ”skolanda”. Och bra och dåliga lärandeförutsättningar. Men knappast ligger hela 
förklaringen i dessa yttre faktorer. Samsyn saknas. 

Jag tror man kan beskriva mitt förslag för en framkomlig väg för framtida 
betygsförfarande som en typisk hegeliansk syntes. Pendeln svänger från tes till antites för att 
slutligen hamna i ett vilsamt och harmoniskt läge av jämnvikt. Kritiken av det absoluta 
betygsystemets godtycklighet och brist på likvärdighet var mycket befogad och efterlängtad. 
(SOU, 1942:11) Införandet av det relativa betygsystemet gav tydliga och konstruktiva svar på 
den problematik man på 40 och 50-talet upplevde. Väl infört väcktes nya frågor och andra 
perspektiv synliggjordes i debatten. (Andersson, 1991) (Widén, 2010). Somt handlade om 
betygssystemet som sådant(tekniska frågor) annat styrdes av ny tidsanda. Elevens horisont 
blev viktigare. Betygen som ett instrument i samhällsutveckling och samhällsplanering 
nedtonades. ”Private good” ställdes mot ”public good”. Med det mål och kriterierelaterade 
systemet svängde så pendeln tillbaka. På sätt och vis står idag samma frågor som på 40 och 
50-talaet i fokus. Det handlar om brist på likvärdighet och rättvisa och det stora utrymmet för 
godtycklighet. 

Skulle man kunna tänka sig att man åtminstone började prata om 
normalfördelningskurvan igen? Att den på något sätt skulle kunna finnas som en 
”klangbotten” i lärarmedvetandet. Nationella prov och de stora internationella 
undersökningarna hjälper oss i en sådan process. Kanske kunde det ingå i lärararbetet att med 
jämna mellanrum få reflektera över sina betygslistor ur ett statistiskt perspektiv. Flera av 
lärarna i min undersökning har uttryckt att de är stränga i sin betygsättning. Man sätter över 
lag låga betyg. Någon har sagt ”Jag är nog lite för snäll”. Men den intressanta frågan måste ju 
vara ”Hur sätter jag mina betyg i förhållande till andra? Hur står sig min betygsättning i det 
stora perspektivet?” Om betyg alls ska spela någon roll på det planet. När 
normalfördelningskurvan var en del av betygssystemet borgade den ju faktiskt både för en 
större samsyn och för en högre grad av rättvisa.  Även då den missförstods gav den ändå en 



!

18!
!

klarare och mer rättvisande bild av verkligheten. Och den omöjliggjorde ju definitivt 
betygsinflation. 

Den andra stora frågan jag funderat mycket kring är den komplexitet av faktorer som 
faktiskt spelar roll när bedömningar görs och betyg ska sättas. Bara i min undersökning blev 
minst sex sådana tydliga och jag är säker om att man skulle hitta fler om man ställde andra 
frågor eller om man undersökte på andra sätt. (Till exempel: Hur påverkar den allmänna 
debatten? Föräldrars förväntningar? Förväntningar från ledning (till exempel i friskolor med 
vinstkrav)? Osv.) 

Om det nu i verkligheten inte är så att kunskapskraven allena är den tydliga och externa 
måttstock för lärande och bedömning som den är tänkt att vara, om verkligheten ser 
annorlunda ut (kanske med nödvändighet), är det då inte bättre att acceptera och diskutera och 
formulera kring alla de faktorer som faktiskt finns i sammanhanget. Det är i och för sig tydligt 
att de spelar olika och olika mycket roll för olika lärare, men ett öppet samtal kring dem kan 
inte vara fel. 

Kan exempelvis kunskapskrav och jämförande ”leva” tillsammans? Ja, uppenbarligen 
kan de det. Det är ju vad som sker hela tiden i lärares bedömningspraktik. Då är det väl 
viktigare att fråga sig hur ett jämförande ser ut i den kontexten – varför finns det där, vad 
fyller det för funktion, är det bra eller dålig, leder det till en bättre bedömningspraktik - än att 
bara gå ut med direktiven att det inte borde finnas där. 

Eller när man konstaterar att elevprestationer hjälper läraren att tolka nivåer och 
innebörd i kunskapskraven. Det är ju en ganska en naturlig process. Hur gör vi det på bästa 
sätt utan att sänka kraven för mycket? 

Jag menar väl egentligen bara att man mer borde utgå från praktik och forskning kring 
praktik i utformandet av ett fungerande bedömningssystem, mer än från idéer och 
tankekonstruktioner. 

Det föds många tankar och hittas många trådar när man jobbar med ett sådant här 
projekt. Mycket hamnar ju utanför ramarna för det som var syftet att studera. Jag vill ändå 
formulera något av sådant som jag tänkt kring under arbetes gång och som inte riktigt ryms i 
undersökningen.  

En fråga som spontant kom upp i flera intervjuer var den om bedömning på den lägsta 
nivån. Här varierar uppenbarligen synsätten en hel del. Flera av lärarna skapar en lägstanivå 
och tolkar kunskapskraven där utifrån elevprestationer på den nivån. Fokus är att få så många 
som möjligt godkända och man anar en ”lojalitetskamp” för läraren mellan kriterier och 
faktiska prestationer. Flera utrycker också funderingar kring speciallärares synsätt här. Kan 
måttstockarna se radikalt olika ut bland ämneslärare och specialpedagoger? Jag har inte 
underlag för några slutsatser men det är definitivt ett intressant område för studier. 

En annan sak som blev tydlig för mig under arbetets gång var hur mycket energi och 
kraft som lärare i allmänhet lägger på att bedöma på ett rätt och riktigt och noggrant sätt. Ur 
detta föddes frågan (som egentligen bara diskuterades i en av intervjuerna) ”Kan detta stora 
och krävande arbete påverka undervisnigen i övrigt på ett ”hämmande” sätt?” Alltså, tar detta 
så mycket tid, och planeras undervisningen i så hög grad utifrån detta, att spontanitet och 
elevinflytande och ”undervisningsexperimenterande” och nya idéer får stryka på foten? Eller 
att elever med specialbegåvningar inte får utlopp och utrymme och uppskattning i dagens 
skola? 

Jag har ett litet eget exempel som jag tycker belyser problemet. En lektion i veckan 
sitter jag ensam med en elev som inte riktigt passar in i de större grupperna. Vi har bild. Det 
är hans absolut starkaste ”kort”. Han är en liten konstnär. Med pennan i hand skapar han hela 
tiden fina och intressant och ofta genomtänkta bilder. Men. Det är väldigt svårt att få honom 
att passa in i den ordinarie bildundervisningen. Han vill sällan göra de uppgifter bildläraren 
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har på sitt program och han har därmed mycket svårt att nå kunskapskravens alla delar. Jag 
tjatade till honom ett D denna termin (det är bildläraren som sätter betyget). 

 

                                         
 
                           (bilden snabbt tecknat av ovan nämnda elev) 
 
En liten fundering kring kunskapssyn och bedömningssystem. Selghed menar att det 

brister i förståelsen av ett nytt sätt att se på kunskap i relation till det nya betygssystemet. Han 
säger i sammanhanget: 

”Inlärningsforskningens ”paradigmbyte” från en kvantitativt orienterad syn på kunskap 
med utgångspunkt i en empirisk epistemologi mot en förståelseinriktad syn på kunskap och 
lärande med kvalitativa förtecken, kom att påverkaden innehållsmässiga utformningen av 
betygsystemet.” (Selghed, 2011, s. 105) 

Så kanske det var. Men stämmer det verkligen att vårt kriterierelaterade betygsystem 
korresponderar bättre med ett nyare sätt att se på och förstå och värdera kunskap? 

Om man tänker så här: Vi har två betygsystem att jämföra och ställa mot varandra: det 
relativa och det kriteriebaserade. Vi har också olika kunskapsfilosofier att förhålla oss till: en 
kvalitativt empirisk och en konstruktivistisk. 

Kan man konstatera att ett relativt betygssystem fungerar om man tar sin utgångs i en 
kvantitativ empiristisk epistemologi? Ja, ty jämförande i t ex ett faktabaserat kunskapsprov 
låter sig ju göras. Det är ju i stort sätt vad som sker i nästan alla typer av frågetävlingar från 
"På spåret" till TP (Undantag: Sten Bromans musikprogram ”Musikfrågan kontrapunkt”, TV-
program). Poäng räknas. Vinnare koras. 

Kan man vidare tänka sig att ett relativt betygssystem fungerar med utgångspunkt i en 
konstruktivistisk hållning till kunskap? Ja, jag tror det, även om utfallet blir en smula mer 
subjektivt färgat. Att använda jämförande i kvalitativa moment gör nog bedömningen en 
aning lättare. En prestation med kvalitativa förtecken  jämförs med flera andra och placeras på 
en skala. Sådana bedömningar möter vi ju ständigt. En bok eller en film får så och så många 
plus eller getingar i recensioner. Givetvis är sådan bedömning godtycklig och styrs av allt 
möjligt - men antag att man som krav, i grunden, hade en normalfördelningskurva att förhålla 
sig till…? 

Nästa fråga: Kan ett kriteriebaserat betygssystem fungera tillsammans med en 
kvantitativ empiristisk kunskapssyn? Ja, som hand i handske. På något sätt fastställs olika 
nivåer i mätbara kunskapskrav. Sedan är det bara att jämföra prestationerna med måttstocken 
(jämför teoriprov i körkortsutbildning). 

Den fjärde frågan: Hur relatera ett kunskapskravsbaserat betygssystem med en 
konstruktivistisk kunskapssyn? Här blir det svårare. Hur formulerar man olika nivåer i 
förmågor som en relevant måttstock för konkreta elevprestationer? Hur kontrollerar man att 
tolkningen av sådana formuleringar blir något så när enhetliga? 

En tanke som slog mig. Är det månne så att utvecklingen av kunskapssyn och 
utvecklingen av bedömningssystem gått parallellt och nått till en punkt där man kommit till 
slutsatser som inte riktigt korresponderar med varandra (jmf kvantfysik och relativitetsteorin 
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:-) ? De fungerar s a s inte riktigt tillsammans. Åtminstone nås inte de önskade resultaten när 
de används tillsammans (brist på likvärdighet och rättvisa). 

 

Självkritik&och&forskningsuppslag&
Jag är medveten om att de senare delarna i analysresultatsdelen inte direkt är kopplade 

till mina huvudfrågeställningar, men jag tänker som så att är inte just detta lite av 
forskningens väsen. Man söker något och hittar något mer. Det är frågor som har intresserat 
mig och funnits med i mina tankar under arbetets gång. Därför tar jag dem i min analys.  

På ett sätt känns detta uppsatsarbete som en förstudie bara. Jag får för visso svar på 
mina frågor, men i långa stycken känns arbetet trevande och sökande både till form och till 
innehåll. Om jag först ställer mig frågan: Vad kunde jag gjort annorlunda? Spontant tänker jag 
att jag hade velat göra några provintervjuer först. Då hade jag kunnat finslipa frågeställningar 
och intervjuteknik. Nu fick grundupplägget följa med hela vägen även om intervjuerna 
emellanåt spretade åt lite olika håll. Jag är inte heller helt säker på att ”taktiken” att hålla inne 
med huvudsyftet verkligen var optimalt. Med testintervjuer hade man kunnat pröva sig fram. 
Till exempel hade man kunnat ge frågeställningarna i förväg och berättat (kanske mailledes) 
innan om hur jag tänkt mig undersökningen. Det hade givit informanterna mer tid att fundera. 
Nu blev det mycket av funderingsarbete under intervjuernas gång.  

Kanske är urvalet också en kritisk punkt. Det framgår tydligt i intervjuerna att 
bedömningsprocessen ser ganska olika ut i olika ämnen. Till exempel vittnar Karl (slöjd/SO) 
om tydliga olikheter i denna process i sina ämnen. Man kanske skulle avgränsat 
undersökningen till två ämnen. Då hade också en jämförelse mellan dessa kunnat gjorts. 

Både avsnittet om bedömningsverktyg och det om normalfördelningskurvan är väl 
egentligen värda egna undersökningar. Jag tänker mig att en undersökning kring 
normalfördelningskurvan, som ju är en undersökning om likvärdighet, skulle kunna bli en 
mycket intressant uppgift. Säg att man jämförde två sociokulturellt liknande skolor med stora 
skillnader i betygnivå. Det statistiska materialet är ju så att säga redan färdigt för analys 
(betygsstatistik). Nästa steg skulle kunna vara att intervjua ett antal lärare som sätter låga 
respektive höga betyg. Slutligen kunde man sammanföra dessa för samtal i grupp. (Det skulle 
ju vara underlag för ett UR-program !)  
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Intervjuguide 

1. ”Kan du ge några exempel på egna erfarenheter av betyg. Alltså, att själv bli bedömd 
och betygsatt. Hur upplevde du detta från din egen skoltid? Vad har du för positiva 
respektive negativa erfarenheter? På vilket sätt tror du det påverkat dig?” 

 

2. ”Skulle du kunna berätta hur det går till när du bedömer och betygsätter. Jag vet att det 
är en stor och komplex fråga, men vi tar en bit i taget. Jag ställer följdfrågor och vi 
försöker ”mejsla ut” hur det går till. För dig! (Hur tänker du? Prov. Lektioner. 
Kunskapskrav. Värdeorden. Samtal och samarbete med kollegor. Samtal med elever 
(Självbedömning? Kamratbedömning?) Summativ och formativ bedömning? Osv…” 
 
 

3. ”Vad har du för reflektioner kring den nya utökade betygstrappan(F-A). Vad är bra?  
Vad är dåligt? Varför?” 
 
 

4. ”Har du undrat över eller varit irriterad på kollegor som i ditt tycke sätter för höga 
eller för låga betyg? Hur tänker du kring det?” 

 

5. ”Vad i din personlighet upplever du spelar störst roll när du sätter betyg?” 
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(Alternativ intervjuanalys) 

Svaren kring min huvudfrågeställning (jämförande av elevprestationer) har varierat från att 
utan förbehåll konstatera att jämförande är en (ofrånkomlig) del av bedömnings- och 
betygsprocessen till att stark motsätta sig densamma. Jag börjar med att presentera en 
sammanfattning av intervjuerna med fokus på de delar samtalen som kretsat kring 
jämförande. Till dessa för jag kommentarer och förtydliganden. Någonstans i samtalet, ofta 
ungefär mitt i, har jag skjutit in frågan som fungerat lite som en ”nyckel” i sammanhanget. 

”Vad har du för reflektioner kring den nya utökade betygstrappan(F-A). Vad är bra? Vad är 
dåligt? Varför?” 

Här kommer man osvikligt in på frågan om jämförande och de olika betygssystemens 
grundfilosofier. I det här skedet av intervjuen avslöjar jag också min tes och samtalet 
fortsätter naturligt att röra sig en hel del kring det temat 

Intervjuerna presenteras i en fallande skala, från en positiv till en negativ hållning till mina 
antaganden. 

Nils  (slöjd, 56 år) 

”… det finns mycket av jämförelse i det här. Man ser ju på elever vad de har för handlag och 
eget tänkande omkring slöjdandet. Och ibland så kan jag känna så här att… jag tänker på 
något sätt att skapandet bör gå till så och så och man bör göra så och så… och sen så är det 
oerhört valhänt, kanske i en hel grupp… det är dåligt alltså, utifrån mitt sätt att se. Men då 
tänker jag ju på något sätt att här försöker dom, jag visar och dom försöker, och dom kämpar 
på. Och på nåt sätt så lägger sig E-nivån där någonstans. Alltså vad jag har erfarenhet av, 
vad jag ser i klassrummet… ja visst det blir väldigt enkelt, väldigt ”delvis genomarbetat” 

Den här läraren tar upp jämförelsemomenten utan att jag som intervjuare behöver styra 
samtalet dit. Det är uppenbarligen en naturlig del av hans praktik. På frågan om vad han 
tycker om den utökade betygstrappan (F-A), som ju är min ”nyckelfråga”, säger han att den 
skapat mer problem för honom då den kräver ännu mer av jämförande. Jämförandet är ett 
”nödvändigt ont” i betygsprocessen. Han skulle helst vilja slippa ifrån detta genom att endast 
sätta godkänd och icke godkänd i sitt ämne, kanske tillsammans med ett skriftligt omdöme för 
de som så önskar. 

I: ”Om jag ställer den här frågan då. Ibland kan man ju få elever som är väldigt duktiga. Hur 
påverkar det? Jag tänker så här, man tänker att den och den eleven, ja det är inte svårt att 
sätta betyg på dom. Det är ett givet A. Men kan du då komma i den där situationen att du 
börjar tänka: Ja, men hur gör jag med den och den då?” 

”Ja, absolut. Absolut. Och det gör jag nog, inte bara när det gäller högsta betyg, utan det gör 
jag nog överlag gång på gång… Jag hade problemet här för lite sen. När jag höjde ett betyg. 
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Jag höjde betyget efter väldigt mycket samtal med en elev. Och det fick genast konsekvensen 
att jag var tvungen att höja flera andra. Och visst kan jag tänka så också att om den eleven 
ska ha det betyget då kan ju inte den och den ha samma betyg. Då blir det ju fel. Och det är 
väl det som är problematiken med det här betygssystemet, eller betygssystem över huvud 
taget, man tvingas på något sätt att jämföra.” 

Vad det gäller relationen till kunskapskraven och dess betydelse i betygssättningen är denna 
lärare helt inne på tanken att det är elevernas prestationer som styr tolkningen av dem. 

”Visst, kunskapskraven är formulerade, men hur lätt är det att utifrån det formulerade 
placera in eleven… jag menar, slöjd är ju ett praktiskt ämne. Det handlar ju om vad som sker, 
vad jag ser, vad dom gör, som formar min bild av vad jag ska lägga i dom här 
formuleringarna. Så är det ju. Definitivt.” 

 

Elsa (bild, 52 år) 

Den här läraren ”nappar” väldigt tydligt på mitt ”bete”. För henne har den nya betygstrappan 
(E-A) underlättat betygsättandet avsevärt. Hon kan nu särskilja elever tydligare i 
betygsättningen och upplever sig själv som betydligt rättvisare nu än tidigare. Framför allt 
uttrycker hon att man nu slipper ”det stora G-träsket”. Och då är vi osökt inne på 
jämförelsefrågan: 

I:” Det är egentligen detta som är en intressant fråga tycker jag, för att det vi ständigt gör, 
tror jag, det är min hypotes, det är att vi jämför väldigt mycket. Och det är ju egentligen det 
som i det nya betygsystemet (94) var tänkt att man inte skulle göra… 

”Nej, man skulle jämföra hur dom utvecklades… 

I: ”Ja, precis… men är det så att säga möjligt att sätta betyg utan att jämföra…” 

”Nej, det är nästan hopplöst… alltså, man ska ju inte jämföra i ett klassrum, mellan elever, 
utan jag jämför ju med mina trettio år som lärare… 

I: ”Du har en kunskapsbank… 

”…jag har en kunskapsbank som jag liksom jämför med. Så det blir ju inte att jag jämför 
Kalle mot Lisa… däremot när jag sätter betygen så visst tänker jag efter lite grand att om jag 
nu höjer den här eleven till det här så är de här eleverna jämnbördiga… …så visst(man 
jämför)”  

Det finns en lite ”skamsen” ton i svaret. Man gör något man inte borde. Samtidigt ses 
förfarandet som nästan oundvikligt. Rättvis betygsättning kräver flera steg och rättvis 
betygsättning innehåller jämförandemoment. Den här läraren skulle egentligen vilja ha ännu 
fler steg på betygsskalan. 
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”Jag skulle gärna vilja ha ett 20-gradigt system. Varje gång en elev har jobbat häcken av sig, 
att dom kan komma upp ett pinnhål. Egentligen. Att det syns någonstans.” 

Vad som bland annat är intressant i denna intervju är att läraren i fråga samtidigt har ett strikt 
och noggrant förhållande till kunskapskraven. Inför varje nytt moment får eleverna ett 
kompendium där uppgift, koppling till centralt innehåll samt kunskapskraven som kopplas till 
uppgiften presenteras.  

I: ”Du omformulerar kunskapskraven, egentligen till varje uppgift… eller?” 

”Ja, omformulerar och tar med lite olika saker. Som C till exempel. Du utför uppgiften med 
säkerhet och utvecklar ett lerhuvud till stor del med eget initiativ och egna val. Så man får 
med de här orden. Så när dom går i 9an så kan dom det nästan utantill. Dom vet precis vad 
jag kräver och har full förståelse när jag säger att det ska vara väl genomarbetat. Eller att 
dom prövar och omprövar. Dom här formuleringarna som finns då…” 

I: ”Och vissa formuleringar dom hämtar du från kunskapskraven?” 

”Dom hämtar jag rätt av från kunskapskraven.” 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att denna lärare rätt noggrant använder sig av både 
kunskapskraven och jämförande i sin bedömning. Hon ”lär” barnen/ungdomarna sin tolkning 
av kunskapskraven och kopplar dem tydligt till varje enskild uppgift. När hon sedan kommer 
till betygsättning finns jämförandet mellan elevprestationer tydligt med, dels utifrån sin 
”kunskapsbank”, men också i grupperna, framför allt för att hitta likvärdighet på en viss nivå. 

 

Helen (SO-ämnena, 35 år) 

I denna intervju kan man skönja jämförandemoment i lite olika kontexter. När jag till exempel 
problematiserar kring hur en duktig elevs prestation kan påverka bedömningen av andra 
svarar läraren genom att haka på i mitt resonemang: 

”Jo, men jag kan känna igen det också. Och du är ju ensamlärare, men vi är ju två då och där 
kan ju vi sitta och bolla: Men vad är det som gör att inte den här får lika mycket som den. 
Och det är ganska bra att man får diskutera med varandra. Så benar vi i kunskapskraven. 
Vad är det som fattas då. Och oftast då så kommer vi ju fram till att den ska upp den också. 
Efter att vi ”stött och blött”. 

Här är ganska tydligt att jämförandemomentet mellan elevprestationer, tillsammans med 
kunskapskrav och lärardiskussion(d.v.s. bedömningskultur), finns med som en del av 
bedömningsförfarandet. Flera parametrar är viktiga varav jämförande är en. 

Kring min ”nyckelfråga” utspinner sig samtalet som följer: 

I: ”Vad är det som är bra med den nya betygstrappan då?” 

”Jo, men det är väl att vi har ett G+ och ett VG-.” 
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I: ”Varför är det bra?” 

”För att G var så stort.” 

I: ”Och varför var det dåligt att det var så stort?” 

”Ja, för att dom som var på gränsen till att trilla över på ett VG dom får ju idag ett D.” 

I: ”Och varför är det…?” 

”Om man tänker för deras skull då så får dom 2,5 poäng mer till gymnasiet.” 

Det finns en grundtanke om att fler steg är bra. Det är rättvisare och mer rättvisande och 
tankegrunden är jämförande. 

En annan intressant frågeställning som berördes i denna intervju var den kring lägstanivån (E, 
godkändnivån). 

”Vi har valt att vi jobbar så att vi alltid ger alla elever en bas, det vill säga E. Det ska vara 
väldigt klart och tydligt vad som krävs för att få ett E, Det ger vi alla. Och det är ju bra, men 
sen måste man ju högre och där kan jag tycka… 

I: ”Är basen väldigt basic?”  

”…ja, det är ju med minsta möjliga. Det är väl det vi har fått jobba fram efter några år med 
väldigt svaga barn och diverse diagnoser och så, så har vi valt att jobba fram en bas. 

I: Kan man säga att tolkningen av kunskapskraven styrs till del av elevernas prestationer?” 

”…ja, ibland…för sen , vid sidan av det här E-materialet om man säger så då, så brukar 
vi…då har vi kallat det för fördjupningsmaterial. Det sträcker sig ju från D till A då, med lite 
mer analyserande och reflekterande frågor. Och jag skulle vilja utveckla det mer…” 

 Det här är en intressant aspekt (som kommer fram i flera av intervjuerna). Här tar man 
utgångspunk i elevernas prestationer för att förstå och tolka kunskapskraven. Jämförandet går 
alltså dels i ”motsatt” riktning och jämförandet handlar också om att jämföra elevprestationer 
på de lägre nivåerna med varandra för att bestämma en godtagbar lägstanivå. Lite längre fram 
i intervjuen ”halkar” vi åter in på detta tema. 

”Vad som är grundläggande, för en E-nivå, tycker jag att många förstår. Utan det är ju ofta 
skillnaden här emellan (D-A). Vad är det som gör att det här är blir ett A…” 

I: ”Det är ju en rätt intressant fråga också… om det nu är som du sa förut att på basic-nivån 
så tolkar man dom här orden (värdeorden) utifrån elevers prestationer till en viss del…” 

”Ja, till viss del…” 

I: ”…hur är det här upp då? Är det dom duktiga eleverna som sätter någon slags gränser 
där, eller…?” 
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”(tyst eftertanke)… vi rättade prov igår, E och jag, och vi känner spontant att vi, om vi ska 
vara självkritiska, funderar vi på om vi är för hårda här(A-nivå). För vad är det vi ger våra 
elever. Vi ger dom det vi säger, vi föreläser och vi strömmar grejer och vi har lärobok. Om 
dom kan allt det och vi ändå får känslan sen på ett prov att det här är inte ett A. Vad är det 
som saknas då? Vad skulle eleven ha gjort? För det känns inte så spjutspetsat som det är 
skrivet…” 

Här problematiseras frågan ytterligare. Kräver man mer än vad man rimligen kan kräva 
(nämligen vad som givits eleverna i undervisningen) på de högre betygsnivåerna? Och 
varifrån kommer i så fall det ”jämförelsematerialet”? 

 

Monika (Sv, 32år) 

Den här läraren är mer försiktig i sina utsagor kring jämförande. Hon konstaterar att 
jämförande finns med i bedömningsprocessen men betonar samtidigt starkt att den är 
kunskapskraven som huvudsakligen styr vid bedömning. När frågan kommer upp om att man 
i det nya kunskapsrelaterade betygssystemet hade som ambition att komma bort från 
jämförandet i bedömningen svarar hon spontant: 

”Det tror jag inte att man gör.” 

När det däremot gäller hennes egen praktik vill hon framhålla att det är betygskriterierna som 
styr henne i bedömningsprocessen. Hon säger bland annat: 

”… om jag har hållit mej till kunskapskraven och jag är säker på att det är det här jag testar 
och dom klarar det då blir jag ju bara glad.” 

Denna lärare har ett nära samarbete med en kollega och när jag frågar kring det säger hon 
bland annat: 

I: ”Är ni överens när ni kommer till bedömning och kanske betygsättning om ni samarbetar 
där… Men är ni överens eller får ni ändra lite på er eller kommer ni överens?” 

”Vi kommer överens. Men vi är inte alltid överens, vilket är jättebra. Det är nog det som gör 
att jag tycker att det är ett utvecklande samarbete. C(kollegan) får mej att stanna upp och 
tänka till och backa bandet lite. Och sen också att vi är konsekventa i vår bedömning. Det är 
egentligen det svåraste. Det är en jättesvår bit. Att hålla hela vägen. Om man läser 20 
arbeten och dom har skrivit svar på tio frågor var.” 

Här framkommer tydligt att kommunikationen med en annan kollega är viktig i 
bedömningsprocessen. Bedömaren ändrar eller korrigerar sin bedömning som en konsekvens 
av dessa samtal (jämför intervju 3 och 6). Elevprestationer ställda mot kunskapskrav får sin 
tydlighet i kollegors strävan mot samsyn (likvärdig bedömning). (Om jämförandet vid dessa 
tillfällen också gäller jämförande mellan elevarbeten framkommer inte i intervjuen men den 
nämnda samarbetskollegan utrycker spontant när frågan diskuteras i lärarrummet att ”sitter 
man med 40 uppsatser i svenska så jämför man givetvis”)  
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När frågan om jämförande dikuteras utifrån exempelsituationer speglar följande dialog vad 
jag upplevde som karakteristiskt i denna lärares hållning: 

”Du tänker att man använder den (eleven) som en måttstock?” 

I: ”Ja, lite grand…” 

”Ja, men det är ju lite farligt… för då har man ju tappat vad det är man ska utgå ifrån…” 

I: ”Eller om man på en lägre nivå tänker så där att… ja det blir ett C där men hur gör jag 
med den och den då.” 

”Men jag undrar om det behöver vara så fel…” 

I: ”Nej jag säger inte att det är fel… bara att det kanske finns som en process.” 

”Jo, men det finns det ju, men det kanske är att man jämför sin bedömning för att säkerställa 
att man har varit rättvis. Att bedömningen är så som man tänkt sig. Inte att man jämför 
personerna.” 

Alltså: en tydlig uppfattning om hur betygsättning bör gå till, vad direktiven säger, men 
samtidigt en försiktig öppenhet mot att praktiken kanske är mer komplex. Dock, en strävan att 
formulera in också det lite tveksamma inom rådande systems ramar. Det draget märks också 
tydligt i samtalet kring min ”nyckelfråga”. Läraren i fråga tycker att det var bra med fler 
betygssteg men har först lite svårt att sätta ord på varför. Slutligen säger hon: 

”Jag tänker att hela grejen med att bedöma är ju att sätta en etikett på elevens prestation 
utefter de här kunskapskraven. Alla lärare vill ju göra det så noggrant som möjligt. Så 
korrekt som möjligt utifrån att vi är skolpersoner som… vill vara duktiga. Och när man inte 
kunde göra det, som jag upplevde det med G, VG, att man inte kunde vara så precis. Det 
kändes frustrerande…” 

 

Kristina (sv/eng, 45 år) 

Denna intervju liknar i många stycken den föregående angående hållning till och användande 
av jämförande i betyg- och bedömningsförfarandet. Det finns en tydlig förståelse i hur 
betygsystemet är tänkt att fungera och det finns en strävan att använda det just så. När vi 
gräver lite djupare accepteras dock jämförandemoment som en ofrånkomlig del i förfarandet. 

I: ”…om jag nu sätter det och det betyget på den, jag menar inte den eleven nu utan ett 
elevarbete, hur hamnar det där då? Finns den kopplingen?” 

”Ja, det gör den ju! ...Det är ju också något jag använder min kollega till. När jag t ex jobbar 
med årskurs nio. Jag känner dem för väl. Det är så lätt att man ställer för höga eller för låga 
krav på dem. Alltså, jag behöver någon utifrån. Som ser. Det är därför som jag tycker det är 
viktigt att byta uppsatser när man bedömer… Om jag har satt ett C på en och ett A på en 
annan. Vad är det som gör att den är C och den är A. Så blir det ju…” 
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I: ”… det jämförande momentet finns där …” 

”Ja”  

I samtalaet kring min ”nyckelfråga” har denna lärare lite annan hållning än tidigare 
intervjuade. 

I: ”Vad har du för reflektioner kring den nya utökade betygstrappan.” 

”…(eftertänksam) … eftersom G och VG var så vansinnigt stora bitar… det syntes ju inte om 
det var precis om det var ett på kanten VG eller om det var i andra ändan. Sen kan jag väl 
tänka att B och D, dom här mellanstegen gör att det mer… effekt på det…” 

I: ”Är det bra?” 

”Idag svarar jag ja (skratt)” 

I: ”För din del?” 

”Ja, och för elevernas del.” 

I: ”Av vilken anledning?” 

”Jo men just det här att det är en skillnad på ett E i övre kant och ett D i nedre kant. Att det 
är en bokstavsskillnad. Det är … på väg. Jag kan inte uttrycka det bättre…” 

I: ”Jag förstår. Du tycker att det blir ett rättvisare… ett mer rättvisande system?” 

”Ja, det tycker jag för att…” 

I: ”Och varför är det viktigt?” 

”Därför att med G var det svårt att illustrera… jag kunde bara säga till eleven så här att du 
ligger i övre kant och du har det här och det här(att göra) för att tippa över till VG. Nu kan 
jag säga att du har ett D därför att du uppfyller dom här kunskapskraven på C och du 
uppfyller hela E, men det är flera kunskapskrav på C som är kvar men du är på väg dit om du 
fortsätter att jobba och utvecklas. Fyller vi i den här biten så hoppar du dit. För att prata 
tillbaka någonting … att prata betyg, då använder jag dom här kunskapsmallarna E, C och 
A…” 

Läraren svarar visserligen jakande på frågan om det blir mer rättvist och mer rättvisande, men 
huvudpoängen i hennes resonemang är att det fungerar bättre än den förra betygstrappan i 
framåtsyftande mening. Den är henne till hjälp i det pedagogiska arbetet och i 
motivationsarbetet. Detta är dessutom ett genomgående tema i denna intervju, alltså att betyg 
och bedömning har ett formativt syfte. 

 

Anna (sv/mu, 36 år) 
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Intervjuen kretsar kring musikämnet. Det här är den av mina intervjuoffer som starkast 
motsätter sig min tes, vilket jag nog i just detta ämne fann lite förvånande.  Hon känner sig 
väldigt säker i sin bedömningspraktik utifrån kunskapskraven. I hennes kommun samarbetar 
samtliga musiklärare och de har samtalat sig fram till en enhetlighet i tolkningen av 
kunskapskraven och betygsättandet, framför allt på lägstanivån. 

I: ”Hur tänker du kring dom här värdeorden? Har du samtalat med kollegor kring dem?” 

”Jättemycket. Vi har ett nätverk i kommunen och då sitter vi liksom: Vad innebär det att spela 
gitarr på E-nivå? Ja, då spelar man så här. Och så har vi suttit och spelat för varandra.” 

I: ”Och kommit överens inom kommun helt enkelt då?” 

”Ja, alla musiklärare på högstadiet. Vi är inte så många. 10 stycken liksom. Vi har inte skrivit 
ner det, men vi har liksom, vad tycker ni? Det här tycker jag. Dom kan ändå byta mellan 
ackorden. Det är godtagbart för E. Ganska överens är vi om att vi sätter nästan inte F på 
elever. Jag menar, det står att man ska kunna spela ett enkelt trumkomp. Egentligen har vi 
kommit överens om att ett enkelt komp är ett rock och pop-komp(visar på knäna). Men alla 
elever klarar ju inte det. Dom har inte motorik även om vi övar. Alltså klarar dom att spela 
bastrumma och virvel ihop… alltså det blir så förenklat… men alltså E-nivån har vi sagt att 
där är man riktigt riktigt…” 

I: ”Men då utgår ni ändå från…” 

”Kunskapskrav! Jag är nog… det tycker nog mina kollegor också… jag tror jag kan varenda 
ord i kunskapskraven. Varenda del. När jag säger något så… Va, står det så… Ja, har ni inte 
läst dom, liksom! Jag är väldigt förtrogen själv med vad som står. Och jag har tänkt vad jag 
tycker att det innebär.” 

 Ju längre intervjuen fortskrider desto tydligare blir det att jämförandemomenten ändå finns 
där. Dels utifrån elevprestationer för att förstå och tolka in rimlighet i kunskapskraven. 

I: ”Men någonstans skaffar du ju dig en erfarenhetsbank, det gör du ju när du sitter där och 
tänker att den där eleven var ju…” 

”Absolut…” 

I: ”Fick du bedöma mellan dom så skulle den där ändå vara bättre än den…” 

”Men en erfarenhetsbank får man ju efter att ha jobbat några år. Jag vet ju hur långt 
eleverna kan komma. Det har man skaffat sig en erfarenhet av. Jag vet vad som är rimligt att 
dom kan om vi t ex går igenom piano och så får dom öva i fyra veckor och sen är det 
redovisning. Jag har ju gjort det så många gånger så jag vet ju vad som är rimligt… Så 
frågan är om det är betygskriterierna som har format det eller om det är jag som har format 
betygskriterierna efter vad jag vet som är rimligt… men då i samarbete med andra, för vi har 
ju faktiskt det här samarbetet. Det känns så bra att luta sig tillbaka mot.” 

 Dels direkt mellan elevers prestationer. 
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”Ja, men så tänker man ju. När man väl har satt sig och man har hört en massa 
redovisningar så tänker man ju, jamen det här är ett C… alltså jag fattar ju beslutet väldigt 
snabbt. En redovisning den tar ju ett par minuter. Man tittar på hur dom spelar… det där har 
jag tänkt på, det är nog ganska orättsäkert, men kan ju vara på olika humör olika dagar… 
men sen kan man ju börja tänka… Fast det där redovisningen var ju ändå lite bättre än den 
där. Om dom två skulle sätta sig bredvid varann och spela och så har jag satt samma 
bedömning på dom, det skulle inte vara riktigt rättvist. Så går man ju in och jämför… så gör 
man ju till viss del.” 

När vi samtalat efter intervjuen har hon funderat och menar att det nog, i praktiken, finns en 
hel del av jämförande i hennes bedömningspraktik. Framför allt menar hon att jämförandet av 
elevprestationer nog ligger till grund för hennes förståelse av kunskapskraven vilket ju tydligt 
kom fram också i intervjuen. 

En annan intressant aspekt:  

”Det är ett väldigt konstigt ämne i och med att kulturskolan finns i Sverige och är så utbredd 
inom vissa sociala grupper och det innebär ju så oerhörd stor orättvisa för att en elev som 
kommer till mej och inte har något instrument hemma och inte har spelat osv har ju jättesvårt 
att ett A. Jag kan inte lära dem att komma till ett A på den tiden jag har…” 

I: ”…för att du tolkar kunskapskraven så, så att det inte finns en möjlighet… eller att 
kunskapskraven i sig är så pass tydliga?” 

”Ja, det tycker jag att dom är.” 

Här upplevs kunskapskraven så ”skarp” skrivna så att skolundervisningen inte riktigt räcker 
till för att nå dit, även om förutsättningarna och ambitionen finns hos eleven.  

 

Karl (so/slöjd, 44 år) 

Är den lärare i min intervjuserie som ställer sig mest negativ till jämförande av 
elevprestationer i bedömningsförfarandet. Han säger bland annat: 

”Jag vill inte jämföra dem med varandra. Och det betonar jag ju för eleverna också… alltså, 
i klassrumet att jag försöker ju verkligen att inte jämföra er med varandra.”   

Vidare (gällande sjöjd): 

”Alltså, jag gör ju så när jag bedömer elever. Jag har ju dom här kunskapskraven framme 
och så sitter jag och tittar och så tänker jag att den här eleven har ju gjort det och det och 
jobbat på det sättet. Är det här väl genomarbetat? Eller är det här bara som… en OK grej? 
Den har jobbat på och jag ser ju att den kan. Har inte använt tiden på bästa sätt. Och jag har 
inte fått nåt mycket frågor och så där, för att försöka komma vidare i sitt slöjdande. Den 
enkelspårigheten har jag ju när jag bedömer eleven. Jag utgår ifrån… se bara den(eleven).” 
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Samtidigt är han medveten om att jämförande finns som en komponent också i hans egen 
praktik. 

”Jag gör det (jämför) har jag kommit på. Undermedvetet… ibland, omedvetet kan jag ju 
ställa mig frågan: Varför har jag satt ett C men ett D på en annan. Vad är skillnaden mellan 
dom två? Den jämförelsen kan jag göra. Alltså, är det så att jag sätter ett C på snälla Lisa 
och ett D på stökige Hugo. Alltså, är det så att Hugo egentligen också skulle ha ett C. Har jag 
motiverat ett D-betyg för att den här eleven ibland är rätt otrevlig? Och Lisa är aldrig 
otrevlig. Där kan det hända att jag jämför. För att korrigera mig själv. Är jag rättvis?” 

(slöjd) ”Men sen, för att kontrolera mig själv lite grand så hoppar jag över och tänker på 
någon annan elev. Har jag satt samma bedömning på den? Har dom gjort ungefär likvärdigt? 

Här finns alltså en mycket medveten hållning att inte jämföra tillsammans med vetskap om att 
det ändå sker. Det här är också den läraren som mest konsekvent tar konsekvenserna (av sin 
tolkning) av kunskapskraven i det att han underkänner många av sina elever. Också i 
slutbetyget.  

 

Tina (ma/sv speciallärare, 58 år) 

Denna lärare faller lite utanför undersökningsramarna då hon tidigt i intervjun säger att hon 
inte begriper sig på de högre betygen (D-A). Visserligen säger hon att jämförande finns med 
hela tiden i bedömningsarbete, men hela hennes focus som speciallärare har legat på att få de 
svaga eleverna över godkändgränsen(E). En del av hennes svar är dock intressant för min 
undersökning.  

”För mej blev det enkelt. Det är egentligen bara att pricka av.” 

I: ”Låt höra. Hur går det till att pricka av?” 

”(skratt)… ja, det är det vi jobbar med i mattegruppen just nu… jag menar ju då att man kan 
inte bedöma bara på en provräkning.” 

I: ”Nehej?” 

”… utan det är ju när eleven visar att hon eller han kan. Och då måste jag ju notera det på 
något vis. Vi har ju det i vårt huvud på något vis. Det har vi sagt hur många gånger som helst 
att Jag vet att hon kan det! Eller Jag vet att han kan det! Men vi skriver inte ner det 
någonstans. Vi vet ju inte hur långt man måste dokumentera det dom kan. Men vi jobbar med 
det. Att liksom ha ett enkelt sätt att dokumentera… och på så vis kanske slippa 
provsituationen.” 

Hon beskriver en process i sin speciallärarpraktik där elever som inte klarar av till exempel en 
provsituation i mattematik ändå kan bli godkända under andra former. 

 


