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Abstract  
 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur svensklärare går till väga vid en bedömning av en 

elevtext, resultatet av den bedömningen, och hur de arbetar med bedömning löpande under ett 

läsår för att säkra en likvärdig och rättssäker betygsättning. För att ta reda på detta ombads åtta 

aktiva svensklärare bedöma en elevtext i kursen Svenska 1. Lärarna blev intervjuade efter 

avslutad bedömning, där de fick redogöra för sin bedömningsprocess samt berätta hur de arbetar 

generellt med bedömning i deras vardag. Studien visar att det råder en bedömarvariation bland 

lärarna, att deras bedömningsprocess inte skiljer sig åt avsevärt och att de använder sig av samma 

delar av kunskapskraven men olika delar av ämnesplanen i sin bedömning. Det finns en samsyn 

på vilka kunskaper som kunde utvärderas från texten, men lärarna värderar och väger de olika 

delarna när de omvandlar sin analytiska bedömning till ett betyg. Vi fann också att 

uppgiftsinstruktionens utformning påverkade hur de bedömde texten. Övrigt finns det en likhet i 

hur de samlar in underlag för betygsättning och synen på samarbete inom bedömning med andra 

svensklärare. Hur de dokumenterar sin bedömning och i vilken utsträckning de pratar med sina 

elever om bedömning skiljde sig däremot åt.  
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Abstract – English Translation 
Translated title:”Equal, I Don’t Know if That Is Really Possible”: Eight Swedish Teachers’ 
Thoughts about Assessment and Grading 
 

The aim of this study was to examine how Swedish teachers assess an individual student paper, 

the result of that assessment, and how they work with assessment in general during the school 

year in order to secure equivalent and reliable grading. To accomplish the aim for the study, 

eight Swedish teachers in upper secondary school were asked to grade a student paper written for 

the course Svenska 1. The teachers were then interviewed to explain their grading process but 

also to explain how they work in general with assessment during the school year. The result of 

this study shows a diversity in how the teachers have graded the student paper, that the teachers’ 

grading process are quite similar, and that they use the same parts of the knowledge requirements 

but different parts of the syllabus in their assessment. There is a common view on what 

knowledge could be evaluated from the assignment, but the teachers rate the different parts 

differently when they turn their analytical assessment into a grade. We also found that the 

instructions for the assignment affected their assessment. Additionally, there was a similarity in 

how the teachers collect material for grading and their view on collaboration with other Swedish 

teachers regarding assessment.  How they document their assessment and to which extent they 

talk to their students about assessment and grading, differed.  
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Förord 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla lärare som ställde upp i vår studie – utan er 

hade det inte funnits en studie. Vi vill även passa på att innerligt tacka vår handledare Sanna 

Skärlund för hennes engagemang och guidning i vårt skrivande. Ett stort tack till Katarina 

Lundin för värdefulla kommentarer som hjälpt oss framåt i vårt skrivande. Och framförallt, tack 

till oss själva för att vi lyckats vara vänner under hela arbetsprocessen och lyckats hålla 

ovidkommande faktorer som satsradningar och missade sidnummer borta från bedömningen av 

vår vänskap.  
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1. Inledning 

För tre år sedan fick en nyhet om tre niondeklassares betyg på en uppgift i svenska väldigt stor 

spridning i media. Eleverna hade lämnat in samma text på samma uppgift, varav två av eleverna 

till samma lärare. Det enda som skiljde sig åt var inlämningsdatum, typsnitt, framsida och det 

betyg som de senare erhöll på uppgiften. Elevernas betyg blev B, C och D för samma text 

(Forsberg, 2016). Hur kan det bli så här? Det är lätt att anklaga lärare för att bedöma inte bara 

kunskap utan också eleven som person, men är frågan egentligen så enkel? Kan det finnas andra 

faktorer som påverkar vilket betyg en bedömning resulterar i? 

 

I Sverige är betyg en väldigt viktig del av elevers skolgång. Betygen fungerar som ett 

mätinstrument som påverkar elevernas möjligheter till vidare studier (Skolverket, 2018:6). 

Eftersom betyg inte går att överklaga, till skillnad från andra myndighetsbeslut som direkt 

påverkar enskilda individer, är det mycket viktigt att Sveriges alla lärare mäter på samma sätt 

(Skolverket, 2019:8). Med tanke på att svenskämnet är ett av kärnämnena, ett av de ämnen som 

krävs för att erhålla grundläggande behörighet inför studentexamen, och dessutom är nödvändigt 

att behärska väl för att kunna prestera inom majoriteten av andra ämnen och ta del av samhället, 

är det desto viktigare att bedömning utförs rätt i just detta ämne.  

 

Konsekvenserna som felaktigt utförda bedömningar kan få visar att betygsättning och 

bedömning är två av de viktigaste arbetsuppgifterna en lärare har. Trots detta verkar betyg och 

bedömning inte ges särskilt stort utrymme på lärarutbildningar i Sverige. Det kan vara en 

bidragande orsak till att vi, under vår verksamhetsförlagda utbildning, har fått uppfattningen att 

det råder en oenighet i lärarkåren i allmänhet och till och med bland lärare inom samma 

ämneslag, om hur bedömning och betygsättning ska utföras. Denna oenighet om bedömning i 

skolans värld och bristen på utbildning om bedömning är anledningarna till att vi har valt att 

utföra en studie om bedömning inom svenskämnet.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur svensklärares bedömningsprocesser av en elevtext i 

kursen Svenska 1 ser ut och resultatet av dessa, samt hur de arbetar löpande under läsåret för att 

säkra en likvärdig och rättssäker bedömning. Detta undersöks genom en intervjustudie där lärare 

får beskriva hur deras bedömningsprocess ser ut för en specifik elevtext men även redogöra för 

deras regelbundna bedömningsarbete. Intervjustudien utforskar hur åtta lärare arbetar med 

arbetsmoment såsom insamling av bedömningsunderlag, dokumentation av bedömning, samtal 

med elever om bedömning och processen bakom bedömning, samt i vilken utsträckning de 

bedömer och diskuterar styrdokumenten tillsammans med andra svensklärare. Studien har utförts 

utifrån följande frågeställningar: 

 

● Hur ser de intervjuade lärarnas individuella bedömningsprocesser ut för en utvald 

elevtext? 

● Hur arbetar de intervjuade lärarna med bedömning under läsårets gång för att garantera 

en likvärdig och rättssäker betygsättning i slutet av kursen?  

● På vilka sätt liknar och/eller skiljer sig dessa olika lärares bedömningsprocesser åt, både 

på en utvald elevtext och övergripande under ett läsår? 

1.2 Begreppsdefinitioner 

För att det ska vara tydligt vad som menas när betyg och bedömning diskuteras i arbetet, är en 

definition av de båda begreppen på sin plats. Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012:14) 

definierar betyg som ”en skriftlig handling som innefattar ett omdöme om en persons kunskaper, 

förmågor, skicklighet, duglighet, kvalifikationer eller egenskaper”. Inom den svenska skolan 

idag används kunskapsrelaterade betyg vilket innebär att betyg sätts i relation till hur väl en elevs 

kunskaper motsvarar de kunskapskrav som listas i ämnesplanen för den aktuella kursen 

(Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012:16). När betyg diskuteras i texten är det alltså ett 

bokstavsbetyg som avses. Betyg kommer att diskuteras både i samband med det slutbetyg som 

sätts vid slutet av en kurs till följd av en samlad bedömning av det underlag man samlat på sig, 

och i resonemang om huruvida bokstavsbetyg sätts på enskilda prestationer.  
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Bedömning beskrivs av Grettve, Israelsson och Jönsson (2014:128) som att tolka och värdera 

elevers resultat på uppgifter som prövar kunskaper som tas upp i kursplanen. Medan betyg har ett 

summativt syfte kan bedömning användas både i ett formativt och summativt syfte. Summativa 

bedömningar, alltså utvärderingar av vilka kunskaper elever har och inte har, utgör ett betyg 

(Sandin, 2014:22; Lindström, 2013:13). Bedömningar i ett formativt syfte hjälper till att forma 

undervisning och hjälpa läraren och eleven att skapa möjligheter för att utveckla elevens 

kunskaper (Sandin, 2014:50). När bedömning diskuteras i uppsatsen är det i huvudsak en 

utvärdering av en elevs prestation på en enskild uppgift som avses. 

 

Bedömningsmatris är ett annat begrepp som kommer att användas flitigt i uppsatsen. 

Bedömningsmatris, förenklat matris, är en tabell i vilken olika aspekter av den kunskap som ska 

bedömas är listade i olika kvalitetsnivåer. Matrisen används som ett bedömningshjälpmedel. 

Detta hjälpmedel hjälper läraren att göra en analytisk bedömning av elevens prestation för att 

sedan utforma sin holistiska bedömning (Kjellström, 2013:190f; Jönsson, 2013: 219f). En 

analytisk bedömning är en bedömning av olika delar av en prestation, såsom språk eller 

källhantering, medan en holistisk bedömning är en bedömning av prestationens helhet 

(Skolverket, 2018:35). Holistisk och analytisk bedömning diskuteras mer i avsnitt 2.2.2. 

1.3 Disposition 

I nästkommande avsnitt (2) redogörs det för relevant bakgrund för studien, såsom hur 

bedömningsarbete kan fungera och vilka konsekvenser vissa arbetssätt kan få. Även forskning 

om bedömning presenteras. I avsnitt 3 diskuteras vald metod och material för studien och här ges 

även en kort presentation av informanterna. Resultatredovisningen är uppdelat i två delar, 4.1 

och 4.2. I den första delen (4.1) presenteras hur lärarna har arbetat med bedömningen av den 

utvalda elevtexten som ligger till grund för denna studie. I den andra delen (4.2) går vi igenom 

hur lärarna uppgav att de vanligen arbetar med bedömning under läsåret. Varje resultatdel 

avslutas med en sammanfattande diskussion (4.1.4 och 4.2.7). Dessa diskussioner kopplas 

samman i den avslutande diskussionen (5). I det avslutande avsnittet (6) sammanfattar vi kort 

svaren på våra frågeställningar och ger förslag till vidare forskning. 
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2. Bakgrund 

I denna del redogörs det för relevanta teorier och forskning som har bedrivits om betygsättning, 

bedömning och för- och efterarbete till bedömning. Inledningsvis presenteras de styrdokument 

och lagar som reglerar bedömning och betygsättning i avsnitt 2.1. I nästa avsnitt 2.2 följer en 

beskrivning av vilka syften bedömning kan användas i samt hur bedömning av skriftlig 

produktion kan gå till. Likvärdighet och rättssäkerhet diskuteras tillsammans med 

sambedömning i avsnitt 2.3. Hur lärare bör arbeta för att samla in relevant bedömningsunderlag 

och hur bedömningen av detta ska dokumenteras tas upp i 2.4. Ett resonemang om hur 

bedömning bör förmedlas till elever förs i 2.5. Slutligen i avsnitt 2.6 presenterar vi tidigare 

forskning om bedömning samt bedömarvariation.  

2.1 Nationella direktiv om bedömning och betygsättning 

Betygsättning och bedömning regleras av Skollagen (SFS 2010:800) och styrdokument skrivna 

av Skolverket. I ämnesplanen listas ett flertal förmågor, även kallade mål, som återger de 

kunskaper som ska utvärderas och betygsättas. Det är dessa som ligger till grund, tillsammans 

med det centrala innehållet för varje individuell kurs, för kunskapskraven som återger vad som 

krävs för att få ett visst betyg (Skolverket, 2018:8; Grettve, Israelsson & Jönsson, 2014:17; 

Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2014:17). I kapitel 15 24 § i Skollagen (SFS 2010:800) fastslås 

att det är just kunskapskraven som betygen ska bestämmas utifrån. Kunskapskraven är alltså inte 

målet med undervisningen, utan mer ett medel att sätta betyg, medan målen listas i ämnets syfte 

(Skolverket, 2018:8). Genom att ”läsa och tolka kunskapskraven i relation till syftet, det centrala 

innehållet och den undervisning som bedrivits” blir processen för betygsättning korrekt utförd 

(Skolverket, 2018:32).   

 

När lärare sätter betyg mäter och jämför de elevers kunskap med någon typ av måttstock, eller 

som Wahlström (2016:171) uttrycker det: ”Kunskapsresultaten relateras till någon form av 

jämförelsepunkt”. Sedan läroplanen för de frivilliga skolformerna infördes 1994, Lpf 94, har 

denna jämförelsepunkt varit ett antal mål och kunskaper listade i ämnes- och kursplanerna. Både 

föregående betygssystem (som infördes i samband med Lpf 94) och dagens betygssystem (som 

infördes med läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan år 
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2011, Lgy 11), är mål- och kunskapsrelaterade betygssystem, vilket innebär att eleverna ska 

bedömas utifrån hur väl deras kunskaper överensstämmer med de kunskaper och förmågor som 

tas upp för de olika betygsstegen i kursplanen (Wahlström, 2016:174). För att nå upp till ett visst 

betyg ska alla delar av ett specifikt kunskapskrav uppnås, det vill säga om en elev ska ges betyg 

A ska samtliga delar av kunskapskravet för A uppnås, såvida inte särskilda omständigheter 

föreligger (Skolverket, 2018:32). Detta står i kontrast till det tidigare betygssystemet med skalan 

IG–MVG där goda kunskaper i ett betygskriterium kunde överväga brister i ett annat. Eleven 

kunde på så sätt ändå tilldelas ett av de högre betygen (Skolinspektionen, 2011:7). Något som 

skiljer de senaste två betygssystemen åt är antalet betygssteg. Då Lpf 94 enbart erbjöd tre steg på 

skalan för godkänt, erbjuder Lgy 11 fem godkända betygssteg. En av förhoppningarna med att 

införa fler godkända betygssteg var att öppna upp för en mer precis och rättvis bedömning och 

betygsättning (Ask, 2012:19).   

 

Målsystemet som infördes med Lpf 94 kritiserades hårt för att inte vara tillräckligt tydligt, och 

lärare anmärkte på att Skolverket inte tillhandahöll tillräckligt med stöd och fortbildning i hur 

systemet skulle implementeras (Mossberg Schüllerqvist, 2017:113; Wahlström, 2016:50). Lärare 

uttryckte att de, på grund av vaga ämnesplaner och svårtolkade styrdokument, kände sig osäkra 

på om de utförde sitt arbete korrekt (Grettve, Israelsson & Jönsson, 2014:24; Ask, 2012:19). När 

Lgy 11 skulle tas fram blev därför tydlighet ett viktigt kriterium, i en eftersträvan att nå en mer 

likvärdig undervisning runtom i landet (Wahlström, 2016:50), men också att man utformade 

kunskapskraven att fokusera på kunskaper som är observerbara (Grettve, Israelsson & Jönsson, 

2014:24). Trots förhoppningen om att de nya styrdokumenten skulle bli tydligare än sina 

föregångare har även Lgy 11 kritiserats för att vara vag (Eklöf, 2017:73; Mossberg Schüllerqvist, 

2017:113).  

 

Jönsson (2013:192) är en av dem som problematiserar det mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemet vi har idag. Han menar att den största utmaningen ligger i att konkretisera dessa 

mål och kunskaper och det på ett likvärdigt sätt. Det kan anses vara ett mindre problem om lärare 

tolkar kunskapskraven lite olika. Problematiken ligger i det faktum att bedömningarna ligger till 

grund för betygsättningen, vilken är livsavgörande för eleverna. Även Gustafsson och Erickson 

(2013:70) framhåller att ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem kräver att lärare 
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tillsammans tolkar styrdokumenten på skolnivå, liksom Blomqvist (2018:2) som påtalar att mål- 

och kunskapsrelaterade system begär mer av lärare vid samarbete med andra lärare i 

bedömningsfrågor. Wahlström (2016:157) instämmer att likvärdighet är svårnådd med ett sådant 

här system eftersom kunskap och undervisning kan förstås från flera perspektiv, och därmed 

finns det också flera sätt att bedöma dessa kunskaper på. Molloy (2011:18) lyfter problematiken 

om kommuners och huvudmäns ansvar vid övergången till en ny läroplan. Eftersom kommuner 

och huvudmän ofta finner det för dyrt att utbilda verksamma lärare i hur bedömning och 

betygsättning ska fungera vid övergången till en ny läroplan och ett nytt betygsystem, faller 

istället ansvaret på lärarna själva att försöka implementera betygssystemet och lära sig detta.  

 

Sedan reformen 2011 har de nationella proven använts även i ett granskande syfte för att 

kontrollera likvärdigheten i lärares bedömningar av dem, då lärares rättande jämförs med 

Skolverkets (Skolverket, 2018:37; Mossberg Schüllerqvist, 2017:113; Wetterstrand, Sundhäll & 

Lundahl, 2017:77f, 81). Wetterstrand, Sundhäll och Lundahl (2017:90) påpekar att det finns en 

efterfrågan från lärare att få direkt återkoppling från Skolverket på sin rättning, i en strävan mot 

att bli mer likvärdiga i sin bedömning. Rapporter från Skolinspektionen visar dessutom på ett 

behov av att ge lärare respons på sin bedömning, eftersom det finns en diskrepans mellan lärares 

och Skolverkets rättning av nationella prov som visar att Skolinspektionens rättare kommer fram 

till ett lägre betyg än läraren (Skolinspektionen, 2013:9). Det får däremot inte gå så långt att man 

börjar ifrågasätta lärares kompetens att göra bedömning och därmed också deras förmåga att 

korrekt utföra sitt arbete (Wetterstrand, Sundhäll & Lundahl, 2017:91).  

2.2 Olika former av bedömning 

I detta avsnitt kommer vi att fokusera på olika typer av bedömning och syften som dessa 

bedömningar kan ha, däribland formativ och summativ bedömning samt skillnaden mellan dessa.  

Vidare kommer det även att tas upp hur bedömningar av elevtexter kan se ut i form av holistisk 

och analytisk bedömning samt vad som skiljer dessa begrepp åt, liksom svårigheten i att bedöma 

elevtexter likvärdigt. 
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 2.2.1 Formativ och summativ bedömning 

En summativ bedömning är precis som det låter ett summerande av elevens kunskap. Formativ 

bedömning är däremot en pågående bedömning med syftet att ge konkret feedback till eleverna 

för att utveckla deras lärande. Inom skolväsendet brukar man säga att summativ bedömning är 

bedömning av lärande, medan formativ bedömning är bedömning för lärande (Wahlström, 

2016:170; Klapp, 2015:15). Det är viktigt att ha i åtanke att formativ och summativ bedömning 

inte ska betraktas som två olika sorters bedömning med olika metoder utan skillnaden handlar 

om hur bedömningen används (Skolverket, 2018:16; Klapp, 2015:15; Skolverket, 2011a:7). En 

bedömning kan brukas i ett formativt syfte, ett summativt syfte eller användas i båda syften. Om 

en bedömning anses kunna speglas i kunskapskraven med enkelhet, kan den ses som mer 

tillförlitlig att använda i ett summativt syfte och på så sätt spela en mer betydande roll i framtida 

betygsättning (Skolverket, 2018:16). Vissa kunskaper som testas i undervisning, exempelvis ren 

ordkunskap, är inget som enligt ämnesplanen ska ligga till grund för betygsättning och sådana 

test kan därför inte ha ett summativt syfte. Bedömningen av dessa kunskaper kan däremot 

användas i ett formativt syfte till att ge återkoppling till eleverna för att främja deras utveckling 

så att de kan använda dessa kunskaper i betygsgrundande examinationsuppgifter (Skolverket, 

2018:16).  

 

Wahlström (2016:168f) beskriver formativ och summativ bedömning som två faser i 

bedömningsprocessen. Efter den initiala bedömningen, som görs för att ta reda på vilka 

förkunskaper eleverna har, går bedömningen över till att bli formativ. Denna del av 

bedömningsprocessen fortlöper sedan under hela undervisningstiden. Slutligen görs en summativ 

bedömning. Det är denna som används när betygen ska sättas eftersom det är i den man 

summerar elevens kunskaper, vilket är det läraren försöker göra när hen ska sammanfatta elevens 

prestationer i ett slutgiltigt betyg. Den summativa bedömningen är en nödvändig del i 

utbildningssystemet eftersom den ger information till aktörer som är intresserade av elevernas 

prestationer i skolan. Aktörer i detta fall kan vara allt från föräldrar och skolor till arbetsgivare 

(Klapp, 2015:16).  

 

Skolverket (2011a:20) framhäver att för att en bedömning ska räknas som formativ är det viktigt 

att återkopplingen som ges till eleven är framåtblickande. Återkopplingen ska vara av den 
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karaktär att eleven förstår informationen och vet hur den ska använda sig av den för att kunna 

utvecklas. Fokus riktas alltså mot att eleven och läraren har en dialog för att se till så att eleven 

kommer vidare i sin utveckling. Elever behöver inte alltid få chans till att göra om en uppgift 

efter att återkoppling har givits. Det som är viktigt är att de får en chans att använda sig av 

återkopplingen, vilket kan göras i en annan liknande uppgift (Skolverket, 2011a:20). Jönsson 

(2013:89) påpekar att för att en bedömning ska vara formativ, effektiv och hjälpa eleverna i deras 

kunskapsutveckling måste bedömningen svara på tre frågor. Den första frågan är ”Vart är jag på 

väg, vad är målet?”, andra frågan lyder ”Vart befinner jag mig i förhållande till målet?” och den 

tredje frågan är ”Hur ska jag närma mig målet?” (Jönsson, 2013:89). 

2.2.2 Holistisk och analytisk bedömning 

En bedömning kan utföras i förhållande till en texts helhet eller olika delar. Man skiljer då på 

holistisk och analytisk bedömning. När en lärare utför en holistisk bedömning utgår den från 

prestationen som en helhet och sätter den i relation till kunskapskraven. Om man istället gör en 

analytisk bedömning på samma prestation jämför man kunskapskravens olika delar med delar av 

prestationen (Skolverket, 2018:35). Kjellström (2013:191) förklarar att holistiska bedömningar 

baseras på ”underförstådda kriterier och allmän erfarenhet som erhållits från granskning av en 

rad olika elevarbeten”. För att kunna bedöma elevtexter holistiskt krävs det att man har 

erfarenhet och goda kunskaper inom sitt ämne, och det är därför inte lämpligt att använda 

holistisk bedömning om man är ny som bedömare. Den här typen av bedömningar tenderar att 

inte synliggöra elevernas svagheter och styrkor, eftersom dessa inte dokumenteras. Detta leder 

ofta till att bedömaren har svårt att återkoppla till eleven och förklara vilka delar som kan 

utvecklas (Kjellström, 2013:191). Analytisk bedömning, däremot, underlättar återkoppling till 

eleven eftersom man i denna typ av bedömning går in på olika delar av en text för att identifiera 

dess starkare och svagare egenskaper. Det är på så sätt en god grund för att göra en formativ 

bedömning (Kjellström 2013:193; Skolverket, 2011a:10). Analytisk bedömning underlättar 

dessutom för lärare att kunna väga olika delar av en prestation olika tungt. Kjellström (2013:193) 

menar dock att man ska vara försiktig med att ge ett samlat betyg eller en poäng utifrån sin 

analytiska bedömning, eftersom en del av de formativa fördelarna försvinner om man försöker 
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samla en texts svagheter och styrkor på det viset. Ett sätt att utföra analytisk bedömning på är 

genom att använda sig av bedömningsmatriser. 

 

Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015:21ff) presenterar en grundmodell, baserad på 

lärarmaterial för de nationella proven i svenskämnet, att utgå ifrån vid bedömning av elevtexter. I 

denna modell ingår en genomläsning av texten för att skapa en översikt och konstatera huruvida 

eleven har löst uppgiften som instruerat. Därefter ser man till texten utifrån tre aspekter. Dessa är 

innehåll och källanvändning, disposition och sammanhang, samt språk och stil. Delarna bedöms 

var och en för sig och dessa bedömningar ligger sedan till grund för den sammanfattning man 

gör, en typ av helhetsbedömning, där texten bedöms i sin helhet, som i sin tur blir en summativ 

bedömning. Utifrån texttyp kan olika delar värderas olika mycket i bedömningen. När utredande 

text bedöms, vilket lärarna i vår studie bedömer, tenderar lärare till att kommentera mer på 

strukturen och framställningen. Även textbindning och disposition hålls fram som viktiga 

faktorer vid bedömning av utredande text, inte bara för att hålla isär innehållet utan också för att 

organisera källorna med hjälp av bland annat varierande referatmarkörer (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh, 2015:97f). Men det viktigaste enligt Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015:97) är 

att en utredande text ska fungera väl i vald kommunikationssituation. 

 

Precis som Borgström och Ledin (2014:161) framhåller är elevtexter, som de själva uttrycker 

det, ”utomordentligt svårbedömda”, men svensklärare identifierar ändå, i hög utsträckning, 

samma egenskaper i starkare och svagare texter. Trots att det finns en samsyn om starkare och 

svagare egenskaper i en text, kan lärare väga dessa delar olika när det kommer till den 

summativa bedömningen. En lärare kan sätta ett visst betyg för att den har hittat styrkor i texten 

som kompenserar för annat och gör att den når upp till betyget i fråga, medan en annan lärare har 

hittat svagheter som den menar har sänkt texten från ett högre betyg. Att olika lärare har gett en 

text samma summativa bedömning behöver alltså inte innebära att de har värderat texten likadant 

(Borgström & Ledin, 2014:153; Gustafsson & Erickson, 2013:76).  
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2.3 Likvärdighet och rättssäkerhet i bedömningsprocessen 

Att sätta rättssäkra och likvärdiga betyg är något alla lärare eftersträvar. Det som är viktigt för att 

rättssäkerhet ska kunna uppfyllas är att bedömningsprocessen ser likadan ut för alla lärare. Enligt 

Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012:51) finns det fyra krav som måste uppfyllas om en 

bedömning ska vara rättssäker. Det första kravet är att bedömningen ska baseras på 

kunskapsomdömen som speglar bredden på kunskapskraven. Det andra kravet är att 

ovidkommande faktorer, såsom att en uppgift lämnas in sent, frånvaro och elevers attityder och 

beteende inte ska spela någon roll vid bedömningen. Sandin (2014:162f) problematiserar hur 

lärare ska förhålla sig till sent inlämnade uppgifter i sin bedömning. Å ena sidan förklarar han att 

”Bedömningen ska vara valid, det vill säga utgå från kunskapskraven, och om tid inte är ett 

kunskapskrav ska inte tiden bedömas” (Sandin: 2014:163). Å andra sidan betonar han vad 

Skolverket framhåller att läraren ska ha tid att kunna genomföra sitt arbete och om läraren får in 

bedömningsunderlag sent som hen inte hinner bedöma, är det ingen självklarhet att det sent 

inlämnade materialet får ligga till grund för betyget.  

 

Det tredje kravet som Gustavsson, Måhl och Sundblad (2015:51) tar upp för rättssäkra 

bedömningar är att kunskapsomdömen ska överensstämma med de kvaliteter som anges i 

kunskapskraven. Det sista kravet när det kommer till rättssäkra betyg är att kunskapsomdömena 

ska vägas samman på ett sätt som är förenligt med anvisningarna som är angivna (Gustavsson, 

Måhl & Sundblad, 2012:51; Skolinspektionen, 2011:20f, 28). Lärare som sätter rättssäkra betyg 

kan motivera dessa på ett sätt som gör att varken elever, föräldrar, rektorer eller inspektörer kan 

ifrågasätta dem (Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012:51).  

 

Jönsson (2013:191) refererar till Skolverket som förklarar att en bedömning bara är likvärdig om 

måttstocken för bedömningen är densamma för alla elever. Det skulle innebära att alla elever blir 

likvärdigt bedömda i och med att alla lärare utgår från kunskapskraven när de ska bedöma. Det 

är dock värt att nämna att Skolinspektionen (2013:6) i sina granskningar på skolor har 

uppmärksammat att lärare undervisar samt betygsätter utifrån sina egna tolkningar av 

ämnesplanen. Dessa tolkningar överensstämmer inte alltid med de mål och kunskapskrav som 

framkommer i styrdokumenten. I samma granskning har lärarna själva uttryckt att de inte är 

medvetna om huruvida deras betygsättning är likvärdig eller inte (Skolinspektionen, 2013:7). 
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Vidare skriver Skolinspektionen (2013:7) att för att en skola ska kunna utveckla och analysera 

likvärdigheten i lärares bedömningar måste man göra jämförelser mellan klasser, skolor samt i 

hela Sverige. Detta motiverar Skolinspektionen med att man annars får svårt att upptäcka lokala 

faktorer som kan påverka.  

 

Flera studier och rapporter tar upp sambedömning som ett viktigt redskap i en eftersträvan att nå 

likvärdighet i bedömning (Blomqvist, 2018:2f; Skolverket, 2018:22; Borgström & Ledin, 

2014:143f; Skolinspektionen, 2013:8; Skolinspektionen, 2011:24). Sambedömning kan se ut på 

flera sätt. Den kan utföras av lärare inom samma ämne men också olika ämnen, antingen på den 

egna skolan eller tillsammans med lärare på andra skolor. Själva bedömningen kan antingen 

utföras tillsammans eller på varsitt håll för att sedan samlas i efterhand och diskutera alla eller 

särskilt svårplacerade elevprestationer. Sambedömning kan man arbeta med löpande under 

läsåret men man kan också välja att enbart arbeta med sambedömning under de nationella proven 

eller andra större examinationer (Grettve, Israelsson & Jönsson, 2014:147). Enligt 

Skolinspektionen (2019:7) förekommer sambedömning främst i samband med nationella prov 

och enstaka tillfällen utanför det. Att sambedömning inte implementeras övrig tid i skolan menar 

de leder till en bristande samsyn, vilket skulle kunna leda till att elevernas betyg i svenska blir 

beroende av vilken lärare deras klass blir tilldelad.  

 

Grettve, Israelsson och Jönsson (2014:152) menar att eftersom sambedömning kan vara otroligt 

tidskrävande och svårt att implementera på ett fungerande sätt i alla steg, är samsyn ett mer 

rimligt mål att sträva mot på varje skola. Med det mål- och kunskapsrelaterade betygssystem vi 

har idag krävs en stor analys och tolkning av formuleringarna i kurs- och ämnesplaner men även 

av det som eleverna sedan presterar. Att betygssystemet kräver analys och tolkning menar 

Skolverket (2013:7ff) är en faktor till att det är svårt att skapa en likvärdighet i lärares 

bedömning. Skolinspektionen (2011:26) poängterar vidare att man på en skola måste ha en 

gemensam syn på undervisningens syfte och samverkan om uppgifter, annars brister 

likvärdigheten. Skolverket (2018:22) framhåller att rektorer måste ge lärare tid och möjlighet att 

diskutera bedömningsfrågor med varandra, så att man inom kollegiet är överens om hur elevers 

kunskaper ska utvärderas och bedömas utifrån styrdokumenten. Förslagsvis rekommenderar 
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Skolverket (2013:7ff) att man därför ska diskutera ämnesplaner och implementera 

sambedömning, för att just skapa en större likvärdighet i lärarnas bedömning.  

 

Ett steg mot likvärdighet är alltså samsyn i avseende om hur styrdokumenten ska tolkas och vad i 

elevers arbete som ska sättas i relation till denna tolkning. Variationer i bedömningar kan så klart 

fortfarande uppstå men med samsyn mäts åtminstone samtliga elever från en gemensam 

måttstock (Grettve, Israelsson & Jönsson, 2014:152). Genom att lärare blir eniga i vad det är som 

ska bedömas i elevers prestationer kommer även likvärdigheten att öka (Skolverket, 2013:7ff). Å 

andra sidan kan betyg aldrig bli helt likvärdiga. Den enda gången de är likvärdiga är om elever 

som erhåller samma betyg har samma slags kunskaper och förmågor och detta kan man aldrig 

med säkerhet veta (Skolverket, 2018:22; Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012:19, 97). 

2.4 Insamling och dokumentation av bedömningsunderlag 

För att kunna sätta rättvisande betyg krävs det att läraren har ett varierat bedömningsunderlag vid 

tillfället för betygsättning, men det har framkommit i en granskning av Skolinspektionen 

(2011:6) att inte alla lärare ger sina elever möjlighet att visa upp samtliga kunskaper som ska 

bedömas. För att kunna sätta rättssäkra betyg över huvud taget, krävs det att läraren har erbjudit 

eleverna flera valida examinationsuppgifter som förhåller sig till styrdokumenten (Skolverket, 

2018:8; Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012:7f). Läraren ska dock inte enbart ta hänsyn till det 

som eleven visar upp på utvalda examinationstillfällen, utan all kunskap som eleven uppvisar ska 

räknas in i bedömningen. Det kan vara sånt som uppmärksammas utöver lektionstid eller på 

övningsmoment inför en examinerande uppgift (Skolverket, 2018:10).  

 

Ytterligare ett steg på vägen mot likvärdig och rättssäker bedömning är dokumentation. 

Skolverket (2018:23) rekommenderar att man är överens på lokal nivå angående en 

dokumentationsform, för att försäkra sig om att de bedömningarna som har inhämtats inte går till 

spillo vid eventuella lärarbyten eller andra komplikationer. Dokumentation av bedömning bör 

alltså vara utformad på så vis att en utomstående förstår den. Detta är en av anledningarna till att 

Skolverket (2018:21) avråder från att enbart dokumentera sin bedömning i betygsbeteckningarna 

A–F. Skolverket (2018:21) menar att dessa bokstavsbetyg inte ger tillräckligt med underlag för 

att kunna göra en samlad bedömning inför slutbetyg eller för att kunna motivera det betyg som 
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sätts. En annan anledning som tas upp till att lärare inte bör dokumentera sin bedömning i form 

av bokstavsbetyg för varje enskild uppgift, är att det då finns en risk att betygsättningen utförs 

fel. Skolverket (2018:18) menar att det kan leda till att läraren adderar samtliga provbetyg för att 

sedan dividera fram ett medelvärde av dessa som ges till eleven i slutbetyg. En tredje anledning 

är att det kan vara svårt att konstruera uppgifter och prov som skulle kunna berättiga att ett betyg 

sätts på en enskild prestation, förutom de nationella proven som testar en stor del av det som 

utnämns som betygsgrundande i kursplanen. 

 

Enligt Pettersson (2013:38), som hänvisar till Wiliam (1992), finns det tre sätt som 

bedömningsprocessen kan gå fel. Samtliga felsteg inkluderar hur man hanterar tolkandet av 

kunskapen som samlas in samt dokumentationen av densamma. Om eleven uppvisar kunskap 

som kan användas i senare betygsättning, gäller det att läraren både tolkar den kunskapen rätt 

och dokumenterar den. Om läraren antingen tolkar kunskapen fel och/eller inte dokumenterar 

den kan det leda till stora brister i bedömningsprocessen. Enligt Grettve, Israelsson och Jönsson 

(2014:165f) förekommer det att en del lärare inte dokumenterar sin bedömning, utan går på 

magkänsla eller intuition när betyg ska sättas. Detta är problematiskt ur flera aspekter. En av 

dessa aspekter är att man genom att inte dokumentera sin bedömning lätt kan påverkas av andra 

faktorer hos eleven som inte ska räknas in i ett betyg, såsom elevers egenskaper och attityder. 

Anledningen till detta är att när man inte har något konkret att gå till, som en nedskriven 

dokumentation av bedömningen, använder man sig av minnesbilder av eleven istället vilka lätt 

påverkas av hur andra elever presterar (Grettve, Israelsson & Jönsson, 2014:165f). Att 

dokumentera sin bedömning på ett tydligt sätt hjälper inte bara lärare att sätta mer likvärdiga 

betyg och göra bättre bedömningar, det hjälper även eleverna i deras kunskapsutveckling. Om 

det inte finns en konkret bedömning att se till, vet inte eleverna vad de har gjort bra och inte 

heller vad de ska göra för att ta sig vidare. Det kan leda till att eleverna väljer att ”ge upp”, 

eftersom de känner sig maktlösa och att de inte kan påverka sin utveckling, eftersom de inte vet 

vad som bedöms eller hur det bedöms (Grettve, Israelsson & Jönsson, 2014:167: Sandin, 

2014:44).  
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2.5 Att förmedla bedömning och processen bakom bedömning till elever 

Enligt Skolverket (2018:28) behöver lärare ge sina elever ”ändamålsenlig information om 

kunskapskraven, eftersom det är i relation till dem som betygen sätts”. Vad som anses vara 

ändamålsenlig information är upp till läraren själv att avgöra. Information angående vad läraren 

bedömer i varje examinationsuppgift är inget som krävs utan läraren gör själv en avvägning av 

vilken information som är passande och bör ges till eleverna. Enligt Sandin (2014:44f, 89f) 

påverkas elevens prestation på en uppgift utifrån om hen känner till lärandemålen med den 

specifika uppgiften och vilka kunskapskrav den kommer att bedömas utifrån.  

 

Under en längre period har det pågått en diskussion om vikten av återkoppling till elever för att 

de ska kunna utveckla sina kunskaper maximalt. Hattie och Yates (2014:88) är två forskare som 

förespråkar återkopplingens roll i skolan. De anser att för att eleverna ska kunna utvecklas och få 

mer kunskap måste de vara medvetna om vad det är som måste utvecklas. Enligt Hattie och 

Yates (2014:88f) upplever de flesta lärare att de ger sina elever mycket återkoppling. Frågar man 

däremot eleverna delar de inte lärarnas upplevelse. Den här skillnaden beror på att lärare och 

elever inte har samma uppfattning om vad återkoppling är. Eleverna vill inte veta vad som har 

varit bra i deras arbete, utan snarare vad som krävs av dem så att de kan bli bättre och nå högre 

betyg. De flesta elever som strävar efter utveckling är väl medvetna om att deras tidigare 

produkter inte är fullkomliga, och just därför behöver de återkoppling som de faktiskt kan 

använda sig av i sin utvecklingsprocess (Hattie & Yates, 2014:89). 

 

Betyg på enskilda prestationer ger inte bara bristfällig information om elevers faktiska kunskaper 

som nämnts i tidigare avsnitt. Att ge eleverna bokstavsbetyg på deras uppgifter kan dessutom ha 

negativa effekter på elevers lärande, på så sätt att det kan sänka deras motivation (Jönsson, 

2013:169). En annan problematik med betyg på enskilda examinationsuppgifter är att eleven kan 

förvänta sig samma betyg i slut- eller terminsbetyg som den fått på en uppgift, utan att ta hänsyn 

till att olika uppgifter kan väga olika tungt vid en sammanvägning inför betygsättning (Grettve, 

Israelsson & Jönsson, 2014:105). Om ett bokstavsbetyg finns utskrivet i bedömningen kan det 

också påverka hur eleven tar till sig av övrig återkoppling som läraren ger. En mer ingående och 

komplex återkoppling riskerar att glömmas bort på bekostnad av bokstavsbetyget, det vill säga 

om ett betyg sätts på uppgiften kan det hända att eleven bara ser det och bortser från annan 
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feedback och på så sätt gå miste om viktiga synpunkter som fungerar framåtsträvande i deras 

utveckling. Om betyget avviker negativt från det betyg som de brukar få, finns det däremot större 

chans att eleven i fråga tar till sig av resterande återkoppling. Grettve, Israelsson och Jönsson 

(2014:105) menar att elever använder betygen för att lokalisera om de är på rätt väg eller 

åtminstone på samma väg som de varit tidigare. Med utgångspunkt i detta, att det enbart är elever 

som får ett lägre bokstavsbetyg än väntat som tar till sig av lärarens övriga kommentarer och att 

betyg därmed inte främjar majoriteten av elevers utveckling, konstaterar de att betyg inte bör 

sättas på enskilda prestationer. 

 

Sandin (2014:97) lyfter fram problematiken med att elever ofta efterfrågar bokstavsbetyg på 

enskilda uppgifter även om det inte är det bästa för deras utveckling. Han menar att lärare måste 

arbeta med att motverka elevernas förväntan att få ett bokstavsbetyg i respons på deras 

prestationer. En lösning är att presentera den summativa bedömningen av uppgiften för eleven 

vid ett senare tillfälle och istället låta fokus ligga på den formativa aspekten när eleven får direkt 

återkoppling på uppgiften den utfört. Ett bättre sätt att ge återkoppling på än att ge bokstavsbetyg 

är att använda sig av en översiktsmatris där kursens mål kopplas samman med kunskapskrav och 

det centrala innehållet. En sådan matris kan dessutom användas för lärarens egen skull för att 

dokumentera sin bedömning (Sandin, 2014:46f). Sandin (2014:91) menar att genom att använda 

sig av en bedömningsmatris i återkopplingen av sin bedömning till eleven gör man bedömningen 

tydlig, men han påpekar också att det inte är tillräckligt att enbart markera i matrisen. Det krävs 

även att läraren tillhandahåller konkret feedback angående vad eleven kan göra för att nå högre. 

Skolinspektionen (2019:21) påpekar dock att om lärare använder matriserna fel, genom att 

exempelvis färgmarkera uppnådda kunskapskrav efter varje uppgift, kan det ge elever 

uppfattningen om att eftersom de uppnått ett visst kunskapskrav på en uppgift, är det tillräckligt 

för att få det betyget i slutbetyg. Elevernas motivation att slutföra senare uppgifter blir 

följaktligen mindre, även om de uppgifterna kanske egentligen borde väga tyngre vid 

betygsättningen.  

2.6 Tidigare forskning om bedömarvariation 

Likt Borgström och Ledin (2014:147) nämner i sin studie, finns det anmärkningsvärt lite 

forskning gjord på bedömarvariation på gymnasiet. De har själva genomfört en studie på 
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bedömarvariation bland svensklärare i gymnasiet där de har undersökt lärares bedömningar av ett 

nationellt prov i kursen Svenska B från Lpf 94. De kom fram till att vilka verktyg som lärare har 

i sitt bedömningsarbete är viktigt för bedömningens slutresultat. De konstaterar dessutom att 

flera av lärarna drabbades av vad som beskrivs som ”teknisk knockout”, vilket innebär att 

”lärarnas professionella omdöme krockade med bedömningsanvisningarna” (Borgström & 

Ledin, 2014:138f,161). En ”teknisk knockout” kan bidra till att bedömningen blir annorlunda på 

grund av otydliga eller motsägande anvisningar. Ytterligare ett viktigt resultat från Borgström 

och Ledins (2014:145) studie när de jämför olika typer av bedömare, är att lärare är de bästa 

bedömarna och då särskilt lärare inom samma ämne. De menar att det finns en starkare samsyn 

för vilken typ av texter som är starkare och vilka som är svagare bland lärare inom samma ämne 

än det gör bland exempelvis externa skolade bedömare, yrkesskribenter och lärare inom olika 

ämnen (Borgström & Ledin, 2014:145). Gustafsson och Erickson (2013:75) resonerar också om 

olika bedömare och menar att lärare bedömer hårdare när de agerar externa bedömare åt någon 

annans elever än sina egna.  

 

Faktorer som visats påverka likvärdigheten i lärares bedömningar är flera. Willingham, Pollack 

och Lewis (2002:6ff) fann fem olika faktorer i sin studie av bedömarvariation. Dessa är subject 

covered, grading variations, reliability, student characteristics och teacher ratings. Subject 

covered berör huruvida det ämne som olika elever har testats på kan ses som samma eller 

motsvarande medan grading variations problematiserar lärares uppfattning om kunskapsnivå för 

olika betyg när de rättar. De menar att lärare som arbetar på skolor eller utbildningsprogram som 

har fler svagare elever kan, omedvetet eller medvetet, justera sin bedömning utifrån elevernas 

förmåga och bedöma snällare för att få fler godkända. Motsatt effekt kan uppstå på skolor och 

program som attraherar starkare elever där konkurrensen om betyg är större (Willingham, 

Pollack och Lewis, 2002:7). Detta leder in på reliability som liknar grading variations men mer 

berör systematiska fel i lärares rättningar, det vill säga huruvida lärares bedömningsprocesser är 

rättssäkert utförda så att en annan lärare hade kunnat göra om bedömningen och komma fram till 

samma resultat. En annan faktor som kan spela in i skillnader på lärares bedömningar är student 

characteristics, vilket handlar om elevers attityder och beteende. Några exempel på 

elevbeteenden som de menar kan få en inverkan på betyget är sådant som sen ankomst och ifall 

eleven antecknar flitigt på lektioner (Willingham, Pollack & Lewis, 2002:8f). Slutligen 
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benämner de teacher ratings som en faktor. Begreppet inkluderar hur lärare värderar olika typer 

av kunskaper och egenskaper. Vissa lärare finner att kreativitet är viktigt hos en elev medan en 

annan tycker att nyfikenhet är viktigare.  

3. Metod och material 

Syftet med vår studie är att undersöka dels hur lärares individuella bedömningar av en utvald 

elevtext ser ut, dels deras löpande bedömningsprocess under läsåret. Det blev därför naturligt att 

välja en kvalitativ metod eftersom det lämpar sig väl för den typen av studier där man just 

utforskar olika individers resonemang och erfarenheter (Christoffersen & Johannessen, 2015:84, 

88; Nunan, 2013:149). Studien inriktar sig på hur bedömningsunderlag används i ett summativt 

syfte men även den formativa aspekten har diskuterats i viss grad kopplat till elevtexten och hur 

bedömning förmedlas till eleverna. Vi valde att avgränsa oss och fokusera på kursen Svenska 1 

eftersom detta är den enda kursen inom svenskämnet som är obligatorisk för elever på samtliga 

gymnasieprogram. I detta avsnitt redogörs för materialet som ligger till grund för denna studie, 

det vill säga elevtexten som bedömdes (3.1) och intervjuerna med lärarna (3.2). Viss 

bakgrundsinformation om informanterna kommer att presenteras i 3.2.2, liksom en genomgång 

av forskningsetiska överväganden i 3.3, samt genomförandet av studien (3.4) och problem som 

uppkommit (3.5). 

3.1 Elevtexten 

Elevtexten som ligger till grund för denna undersökning är en essä skriven i kursen Svenska 1 på 

en gymnasieskola i norra Skåne (se bilaga 1). Uppgiften gick ut på att skriva en essä om ödet och 

dra paralleller till antiken. Eleverna skulle även koppla sina resonemang till någon av de två 

nyhetsartiklar som läraren hade valt ut om det ämnet som uppgiften handlade om. Som 

förberedelse inför uppgiften hade eleverna arbetat med antiken och källhantering. Läraren som 

har konstruerat uppgiften delade också en bedömningsmatris med oss som hon hade använt sig 

av vid bedömningen av uppgiften. Förutom en bedömningsmatris gavs vi ytterligare två 

elevtexter till samma uppgift. Vi valde att använda oss av den elevtext som mest ansågs vara en 

så kallad risktext. Borgström och Ledin (2014:149) beskriver en risktext som en text som 

”balanserar på något vis på en norm, eller utmanar vedertagna skrivsätt, och ger därför potentiellt 

upphov till stora oenigheter i bedömningen och blir en spricktext”. Texten kallas för en risktext 
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just för att den är svårplacerad och därmed kan göra att lärares bedömningar skiljer sig åt. En del 

av lärarna efterfrågade en bedömningsmatris av oss. Vi valde dock att exkludera denna i 

utskicket till deltagarna. Vi grundar valet på det som återges i Skolverkets (2018:19) allmänna 

råd för bedömning och betygsättning, nämligen att matriser kan hämma bedömaren. Om 

bedömaren har en bedömningsmatris att utgå från kan detta leda till att hen missar att se andra 

kunskaper i texten som eleven visar prov på enbart av den anledningen att dessa kunskaper inte 

återges i matrisen.  

3.2 Intervjuerna 

Intervjuerna utfördes efter en i förväg konstruerad intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden var 

strukturerad enligt olika teman, som exempelvis dokumentation och samsyn, om ämnen som vi 

ville utforska. Eftersom vi inte ville vara fasta i ett bundet manus, utan ge utrymme för 

informanterna att utveckla sina resonemang och följa dem dit deras tankar tog dem, samtidigt 

som vi behövde en struktur för att öka reliabiliteten då vi är flera intervjuare, föll valet på en 

semistrukturerad intervju (Christoffersen & Johannesen, 2015:85; Nunan, 2013:149).  

 

Seidman (2006:92) framhäver att en intervjuguide är ett bra redskap att ha på intervjuer, 

eftersom det hjälper en att falla tillbaka på något ifall samtalet skulle gå i motsatt riktning än 

önskvärt. Vidare uppger Seidman (2006:17) att man helst inte ska ställa vad- och varför-frågor 

till informanterna eftersom detta kan anses vara ifrågasättande och då påverka studiens 

reliabilitet. Det kan betraktas som känsligt att undersöka bedömning, som är en av våra mest 

omdiskuterade arbetsuppgifter, eftersom informanterna kan uppleva det som ett ifrågasättande av 

sin kompetens att korrekt utföra sitt arbete. Förslagsvis ska man istället ställa hur-frågor, så att 

informanterna kan återberätta hur den tänkt eller gjort. Vi valde därför att ha så många hur-frågor 

som möjligt i vår intervjuguide och använde endast vad-frågor när det berörde saker i texten som 

vi ville veta mer om, så att det inte skulle uppfattas som ifrågasättande. 

3.2.1 Urval 

I vår studie deltog åtta informanter. På grund av tidsaspekten valde vi att, i första hand, tillfråga 

de kontakter vi har inom skolans värld. Den urvalsmetod som valet föll på blev alltså ett 

bekvämlighetsurval (Christoffersen & Johannessen, 2015:57). Med tanke på tidsutrymmet och 
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stundandes nationella prov för svensklärare, vilket kunde försvåra rekryteringen eftersom våra 

potentiella informanter hade en högre arbetsbelastning under denna period, föreföll den vara den 

mest lämpliga. Christoffersen och Johannessen (2015:54) betonar att urvalet i kvalitativa 

undersökningar inte är representativa snarare ändamålsenliga. Därav kan vi inte säga att urvalet i 

denna studie är representativt för alla svensklärare i Sverige. Antalet informanter är istället 

ändamålsenligt för vår studies syfte. Urvalet kan delvis benämnas som kriteriebaserat, eftersom 

lärarna som valdes ut var tvungna att vara behöriga ämneslärare i svenska för gymnasieskolan 

(Christoffersen & Johannessen, 2015:56). 

3.2.2 Informanter 

Åtta aktiva svensklärare som alla undervisar i gymnasieskolan deltog som informanter i vår 

studie. De åtta lärarna arbetar på fem olika gymnasieskolor runt om i Skåne. Då informanterna är 

anonyma har vi gett dem fingerade namn, nämligen Harry, Molly, Bill, Helga, Fred, Tom, Susan 

och Angelina.  

 

● Harry har 3 års erfarenhet av yrket. Han har endast arbetat med det nya betygssystemet. 

● Molly har 33 års erfarenhet av yrket, varav 26 år av dem som behörig. Hon har arbetat 

som lärare under det relativa betygssystemet som byttes ut 1994. Hon har även varit 

yrkesverksam under de två senaste betygssystemen, de mål- och kunskapsrelaterade 

systemen med IG–MVG och A–F. Molly är med i Skolverkets bedömargrupp av lärare 

som bedömer de elevtexter som används i bedömningsunderlaget till nationella proven.  

● Bill har 10 års erfarenhet av läraryrket. Han har arbetat med dagens betygssystem och 

föregående med betygsskalan IG–MVG.  

● Helga har 37 års erfarenhet av yrket. Hon har varit verksam under det relativa 

betygssystemet men även dagens och föregående.  

● Fred har varit behörig svensklärare för gymnasiet i 5 år men har arbetat ytterligare 2 år 

innan det som lärare på en högstadieskola. Han har alltså arbetat inom skolans värld i 

totalt 7 år, varav 5 år som behörig. Fred har därmed bara arbetat i dagens betygssystem.  

● Tom har 18 års yrkeserfarenhet och har satt betyg både i dagens betygssystem med A–F 

och föregående med IG–MVG. 
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● Susan har 15 års erfarenhet av läraryrket. Hon har arbetat med dagens betygssystem med 

även det föregående systemet med betygsskalan IG–MVG. 

● Angelina är nyexaminerad och har varit verksam i en och en halv termin. Hon har endast 

arbetat med dagens betygssystem.  

3.3 Metoddiskussion 

Eftersom vi har valt att intervjua lärare om deras individuella bedömningspraxis och mer eller 

mindre alla lärare vill anse sig sätta betyg på ett korrekt sätt, finns det så klart en risk att lärarnas 

svar är färgade av detta. Det är svårt att se på sin egen bedömning objektivt och se om man 

påverkas av yttre faktorer om eleverna och räknar in sådant som egentligen inte ska bedömas. 

Det som återges i vår studie är informanternas, lärarnas, egna bild av bedömning och deras 

arbete med det.  

 

De lärare som är informanter i denna studie valdes ut, som tidigare nämnts, genom ett 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval kan anses vara problematiskt eftersom det innebär att 

man främst kontaktar personer som man känner som skulle kunna lämpa sig som informanter. 

Eftersom vi redan var bekanta med informanterna och de med oss kan det ha medfört att deras 

medverkan har präglats av deras inställning gentemot oss som personer. Vi kan bara spekulera 

angående vilken påverkan vår bekantskap med informanterna kan ha fått på resultatet, och får 

välja att tro att informanterna strävade efter att vara likvärdiga inte bara i sin bedömning, utan 

också i sin medverkan. 

 

I instruktionerna till informanterna ombads de att bedöma elevtexten så likt de vanligtvis brukar 

bedöma en elevtext i någon av deras egna klasser. Detta har inte alla kunnat göra eftersom några 

av dem vanligtvis bedömer direkt i skolans digitala plattform. En av lärarna brukar spela in sig 

själv samtidigt som texten rättas och bedöms så att eleverna kan lyssna på läraren när hen går 

igenom deras text, men då hen inte hade någon kännedom om eleven kände hen inte att hen 

kunde göra en sådan typ av bedömning i detta fall. Att lärarna just inte hade någon kännedom om 

eleven eller kontexten kan även det ha påverkat att bedömningsprocessen för denna text inte kan 

likställas med den för en av deras egna elevers texter.  
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Alla elevtexter som vi mottog hade gjorts anonyma i förväg. Läraren har gett sitt skriftliga 

samtycke över mejl till att låta oss använda dennes uppgift i vår studie, medan eleven vars text 

har bedömts har gett sitt muntliga samtycke till sin lärare. Eftersom det inte är elevtexten i sig 

som är fokus för vår studie, utan snarare bedömningarna av den, ansåg vi det vara tillräckligt att 

inhämta samtycke från eleven genom läraren. Vi har dessutom inte hanterat några 

personuppgifter då elevtexterna redan var anonymiserade när vi fick dem (Vetenskapsrådet, 

2002:7). 

 

Ett annat alternativ hade varit att använda oss av en av Skolverket bedömd elevtext som underlag 

för studien, av den anledningen att Skolverket är de som står bakom de styrdokument som 

reglerar bedömning, och därför borde ge den mest giltiga bedömningen av en elevtext. Eftersom 

det fanns en risk att någon av informanterna redan skulle ha kännedom om Skolverkets material i 

med att det är tillgängligt för alla på nätet, föll valet på en annan elevtext och uppgift. Vi ville att 

informanterna skulle bedöma en för dem okänd text så att ingen skulle ha mer kunskap än någon 

annan om diverse omständigheter rörande texten, uppgiften eller eleven i fråga. Av den 

anledningen är inte heller läraren som har konstruerat uppgiften en informant i vår studie. 

3.4 Forskningsetiska perspektiv 

Inför intervjun, i samband med att informanterna gavs instruktioner via mejl, framfördes 

information angående deras rättigheter. Informanterna blev underrättade skriftligt om att 

medverkan i studien var frivillig, att de kunde avbryta sin medverkan närhelst de önskade, att 

materialet som skulle samlas in enbart skulle användas i ett forskningssyfte och att de var 

garanterade anonymitet. Samma information gavs muntligt inledningsvis vid varje intervju. Vi 

försäkrade oss även om att läraren gav sitt samtycke till att bli inspelad och tillåtelse att låta oss 

lyssna på och bruka det inspelade materialet i vår studie (Vetenskapsrådet, 2017:27). Utöver att 

ge informanterna information om deras rättigheter, berättade vi även om syftet med vår studie 

innan intervjun påbörjades. Detta hade även gjorts skriftligt tillsammans med instruktionerna. På 

så sätt har informanterna underrättats både muntligt och skriftligt, vilket är det som 

Vetenskapsrådet (2017:27) rekommenderar. 
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3.5 Utförande 

Vi valde att utforma vår intervjuguide genom att kategorisera frågorna i nyckelfrågor och 

eventuella följdfrågor. Alla frågor delades i sin tur upp efter vilket tema de kopplades till. De 

teman som frågorna delades upp i var bakgrund, bedömning av elevtexten, insamling av 

bedömningsunderlag, bedömningsprocessen, samsyn och sambedömning, samt övrigt. Våra 

nyckelfrågor var de frågor vi främst ville få svar på och dessa utgjorde kärnan i intervjun. 

Eventuella följdfrågor ställdes beroende på vad informanten sa och vart samtalet var på väg.  

För att säkerställa att intervjuguiden var lättförståelig och frågorna inte var för komplexa 

genomfördes en pilotintervju. I och med detta framgick det också hur väl frågorna fungerade i 

sammanhanget de skulle ställas. Efter pilotintervjun justerades utformningen av intervjuguiden 

samt några av frågorna. Pilotintervjun användes som ett medel för att försäkra oss om att de 

frågor som ställdes till informanterna var lättförstådda och väl valda till sammanhanget, 

samtidigt som de var väl valda sett till syftet för vår studie.  

 

Lärarna som beslutade sig för att delta i vår studie, fick ett informationsmail. Mailet innehöll 

instruktioner till uppgiften, elevtexten samt de nyhetsartiklar som eleven använde sig av när hen 

skrev essän. Det krav vi hade på informanterna var att de skulle rätta och bedöma elevtexten som 

om det vore en av deras egna elever som skrivit texten. Vi bad dem bedöma i linje med hur de 

normalt brukar bedöma elevtexter. De åtta intervjuerna genomfördes inom en period av en 

månad. Samma person ställde frågorna vid varje intervjutillfälle som ett sätt att försöka få 

frågorna ställda så likt som möjligt till samtliga informanter. Intervjuerna utfördes på platser som 

informanterna själva fått bestämma. Samtliga informanter valde att ses på respektive arbetsplats.  

 

Transkribering av intervjuerna utfördes enligt Kvale och Brinkmanns (2014:220ff) resonemang 

angående utskrifter av intervjuer. Vid transkriberingen lades stor vikt vid att inte lägga in egna 

tolkningar, utan enbart transkribera det som sades av informanterna. Vidare transkriberades inte 

korta upprepningar som ”mm”, pauser, informanternas intonation eller suckar. Fokus för 

utskrifterna av det inspelade materialet var att det skulle få en skriftspråklig karaktär för att ge en 

bättre överblick av materialet inför analysen. Valet att utesluta korta upprepningar och pauser 

från transkriberingen motiverades genom att det inte skulle ske en analys av språket. istället var 

lärarnas resonemang av bedömning i fokus. För att det transkriberade materialet skulle vara 
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enkelt att analysera, valde vi, som tidigare nämnts, redan från början att skapa intervjuguiden 

utifrån teman, för att underlätta analysarbetet därefter. Eftersom frågorna var tematiskt ordnade, 

medförde det att transkriberingarna automatiskt också blev tematiserade och lättöverskådliga, 

även om resultatet var omfattande.  

4. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar vi resultatet av vår intervjustudie. Avsnittet är uppdelat på så sätt att 

det först behandlar sådant som uppkom när bedömningen av den specifika elevtexten 

diskuterades, (4.1) till att sedan övergå till att behandla generellt bedömningsarbete (4.2). 

Resultatet presenteras tematiskt utifrån de teman och nyckelfrågor som användes i 

intervjuguiden. Vissa frågor har omplacerats till ett annat tema än det ursprungliga för att få ett 

bättre sammanhang. Alla informanternas reflektioner och erfarenheter om samma ämne samlas 

och jämförs alltså i varje del istället för att presentera vad varje informant har sagt om de olika 

ämnena var för sig. När kunskapskrav benämns i detta avsnitt, avses delar av ett kunskapskrav. 

Samtliga informanter talade om de olika delarna av kunskapskraven för E, C och A som egna 

kunskapskrav och inte om allt som står under ett betygssteg som ett samlat kunskapskrav.  

4.1 Bedömning av elevtexten 

Det fanns både likheter och skillnader i hur informanterna bedömde elevtexten. Majoriteten av 

lärarna säger sig inte normalt sätta bokstavsbetyg på enskilda uppgifter. Susan däremot berättar 

att hon sätter ett bokstavsbetyg på alla uppgifter eleverna gör och Harry likaså. Helga uppger att 

hon sätter bokstavsbetyg på större och mer omfattande uppgifter. Resterande lärare hade ändå 

angett ett betyg på uppgiften just för vår studies skull. De lärare som inte specifikt hade satt ett 

bokstavsbetyg ombads ange ett betyg på uppgiften utifrån de kunskapskrav som hade bedömts 

och värderats i prestationen. Anledningen till att vi bad informanterna ge elevtexten ett 

bokstavsbetyg, var för att vi på ett tydligare sätt skulle kunna visa på skillnaderna i 

informanternas bedömningar. Informanterna har bedömt elevtexten till följande betygssteg: 

 

Tabell 1 - Lärarnas betygsättning av elevtexten 

Molly Fred Susan Helga Harry Bill Tom Angelina 
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B B C D–C D D E–D E 
 

Som framgår av tabell 1 är lärarna inte alls eniga om vilket betygssteg elevtexten når upp till, 

med resultat som varierar från det näst högsta godkända betygssteget till det lägst godkända 

betyget. I kommande avsnitt (4.1.1) går vi igenom vilka delar av styrdokumenten som vardera 

informant nämnde vid diskussionen av bedömningen av elevtexten. Hur de bedömde texten och 

vilka delar i texten de fokuserade på tas upp (4.1.2), liksom eventuella svårigheter som togs upp 

av informanterna angående att bedöma elevtexten (4.1.3). Avsnittet avslutas med en 

sammanfattande diskussion (4.1.4) av resultatet kopplat till det som tagits upp i vår bakgrund.  

4.1.1 Lärarnas bedömningar i förhållande till styrdokumenten 

Fred och Tom valde att utgå från vad de hade velat testa sina elever på med uppgiften och 

bedömde utifrån det. De gick då till förmågorna, även kallade målen, i ämnets syfte och hittade 

två förmågor som de ansåg täcktes upp av uppgiften. Dessa är: 

 

● Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar 

och texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 

● Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera 

egna texter med utgångspunkt i det lästa. (Skolverket, 2011b) 

 

Tom pratar, till skillnad från de andra informanterna, genomgående under intervjun om att det är 

förmågorna han bedömer och sätter betyg utifrån. Han betonar däremot att förmågorna bedöms 

utifrån de kunskapskrav som de kopplas ihop med i matrisen som han har konstruerat utifrån 

ämnesplanens olika delar. Även Molly hade sett till målen listade i svenskämnets syfte för att se 

vilka av dessa som täcktes in av uppgiften. Utöver de mål som Fred och Tom nämnde menade 

Molly att denna uppgift också gav eleverna chansen att utveckla och visa prov på kunskaper 

inom två andra mål, nämligen: 

 

● Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt 

sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, 

mottagare och kommunikationssituation i övrigt. 
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● Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. (Skolverket, 2011b) 

 

Molly var den enda som nämnde det centrala innehållet i samband med elevtexten. Hon hade sett 

till vilket innehåll uppgiften i sig täckte in. Varken målen från ämnets syfte eller det centrala 

innehållet påverkade hur elevens prestation i sig bedömdes av Molly, Tom eller Fred, utan dessa 

användes mer som ett medel till att få en större förståelse för uppgiften och för att tolka vilka av 

kunskapskraven som kunde utvärderas i uppgiften. Molly beskriver det som att hon arbetar 

mycket med alignmentplanering: 

 
Align. Man börjar titta på målen. Vad är det eleverna ska kunna, hur ska jag nå dit, och 

till slut mynnar det ut i en uppgift. Så jag försöker jobba på det sättet. Jag tittar på det 

centrala innehållet, tittar på kunskapskraven, vad är det för förmågor de ska kunna visa, 

och sen gör jag en uppgift. 

 

Genom att försöka identifiera alignment i uppgiftsbeskrivningen tar hon reda på vilka kunskaper 

som kan värderas i relation till uppgiften. Hon påpekar att detta är ett arbetssätt som hon 

kontinuerligt arbetar utifrån när hon ska skapa egna uppgifter till elever, men även som i detta 

fall när hon ska bedöma en för henne okänd elevtext och uppgift.  

 

Tom berättar att han för varje kurs har skapat en matris där ämnets mål har parats ihop med det 

centrala innehållet och tillhörande kunskapskrav. Han uppger att han alltid arbetar utifrån denna 

matris. Han förklarar det alltså som att han bedömer förmågorna men att han gör det via 

kunskapskraven. Här är de kunskapskrav, som de ser ut för betyg A, som nämndes av samtliga 

informanter med undantag för Susan och Helga: 

 

● Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är 

sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och 

kommunikations-situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt 

urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och 

språket är varierat och innehåller goda formuleringar. 
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● Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna 

texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. [...] samt 

tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. (Skolverket, 2011b) 

 

Den andra punkten inkluderar även att eleven kan visa på källkritik, men då elevens förmåga till 

att vara källkritisk inte ansågs behandlas i uppgiften utelämnades den delen av kunskapskravet 

av informanterna. Informanterna hade delat upp kunskapskraven på olika sätt, men Tom, Molly, 

Fred, Harry, Angelina och Bill har alla angett att de sett till dessa kunskapskrav vid 

bedömningen av texten. Susan nämnde inga specifika kunskapskrav, men man kan utläsa från en 

skriftlig sammanfattning på hennes bedömning som vi mottagit, att hon har bedömt aspekter i 

texten som kunskapskraven listade ovan tar upp. Helga är den enda som inte hänvisar till några 

specifika krav eller delar av styrdokumenten för svenskämnet för att motivera sin bedömning. 

När vi frågar henne hur hon vet vilket betygskrav som elevtexten når upp till uppger hon att det 

är hennes erfarenhet som gör att hon vet hur högt eleven har presterat i uppgiften. Senare i 

intervjun berättar Helga att det är utifrån kunskapskraven som hon sätter slutbetygen.  

 

Molly såg likheter mellan uppgiften och den typen av uppgifter som brukar kopplas till de 

nationella proven i Svenska 1 och använde sig därför av samma bedömningsmatris för att avgöra 

hur språk, disposition och innehåll höll måttet i jämförelse med kunskapskraven. Även Susan 

sökte sig till de nationella proven för att jämföra sin bedömning med hur elevtexter bedöms där. 

Hon anser att även om det inte finns just essäer skrivna i de nationella proven, finns det liknande 

texttyper som bedömts att ta stöd från.  

4.1.2 Processen vid bedömning av elevtexten 

Samtliga lärare, förutom Tom, berättar att de först läser igenom hela texten innan de börjar 

bedöma. De beskriver även att de inte kan bedöma efter enbart en läsning, däremot påpekar 

Susan, Fred och Helga att de på ett ungefär vet efter första läsningen vad det är för betygskrav 

texten når upp till. Fred lyfter fram att han får ett ”hum” om texten vid första läsningen. Susan, 

Fred och Helga gör alla sedan en närmare analys av texten för att exakt veta vad eleven har 

presterat. Helga berättar att efter första läsningen fick hon uppfattningen att texten var ett C+, 
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men efter en närläsning insåg hon att det var för många småfel för att kunna vara ett C, och 

placerar därför texten på en D–C nivå.  

 

Tom och Molly förklarar att de tittar på tre aspekter när de bedömer elevtexter, nämligen 

innehåll, språk och disposition. Hur de tittar på dessa olika delar skiljer sig dock lite åt. Beroende 

på uppgiftens utformning, ser de till olika delar olika mycket. Tom läser texten tre gånger och 

bedömer varje aspekt isolerat. Han berättar att han bedömer texten i tre omgångar utifrån 

ovanstående punkter. Eleverna får på så sätt ”delbedömningar” som han väljer att kalla det 

utifrån hur de har presterat rent innehållsmässigt, språkligt och hur väl de har disponerat texten. 

Vad han kommer fram till i dessa olika delbedömningar använder han sedan för att göra en 

helhetsbedömning av texten: 

 

Nej, ja sen efteråt gör jag ju en form av helhetsbedömning ändå, men det kan ju ändå vara 

så att man har ett bra språk men man kanske är snett ute på själva innehållet, eller, och då 

blir det ju liksom delbedömningar. 

 

I sina delbedömningar upptäcker han sådant som att elevens disposition brister på så sätt att 

källorna kommer före de egna resonemangen. Han menar att informationen bör vara disponerad 

så att källorna motiverar de resonemang som eleven för. Han påpekar att styckeindelningen är 

konstig med korta stycken. Avslutningen upplever han är kort liksom inledningen som han inte 

tycker känns så genomtänkt. Språket tycker han är sådär.  

 

Molly anser att uppgiften är omfattande i att den testar många kunskaper och förmågor i kursen 

Svenska 1. Hon benämner sitt sätt att bedöma på som aspektbedömning. De aspekter som 

bedöms är just de som nämns tidigare, det vill säga innehåll, språk och disposition. För att kunna 

bedöma innehållet identifierar hon först vilken texttyp det rör sig om. I detta fall var det en 

utredande text, nämligen en essä. De förväntningar som finns på vad som ska finnas med i en 

utredande text påverkar hur hon bedömer innehållet i texten. Hon nämner att det ska finnas en 

frågeställning och att eleven ska kunna tillämpa källor och integrera dessa i sin text för att stödja 

sin egen framställning. Vad hon menar med detta är att hon ser till vilken typ av information som 

eleven har valt ut från texterna för att se om det känns relevant i förhållande till frågeställningen 
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och om källhänvisningarna är korrekt skrivna, för att se om eleven tydligt kan skilja på sina egna 

åsikter och det som eleven har läst i andras texter. Molly ser också till hur väl eleven svarar på 

frågeställningen och om hen kan dra en slutsats. För att uppnå E på innehållsdelen krävs det 

enligt henne att man har just svarat på sin frågeställning och lyckats skilja på sina egna tankar 

och sina källor, även om källhänvisningarna kanske inte alltid är helt korrekt utförda. För betyg 

C vill hon att innehållet och textanvändningen ska vara ”fylligare”, medan för A ska texten vara 

nyanserad. Hon påpekar att texten inte lyfter fram nya, relevanta perspektiv men att det inte 

heller krävs för att nå upp till ett A på innehållet.  

 

När Molly talar om hur eleven har arbetat med disposition i texten hänvisar hon till att eleven 

använder sig av konjunktioner och binder ihop texten väl med formuleringar såsom ”min första 

faktor”, ”min andra faktor” och ”det här leder till min nästa faktor”. Hon tittar även på om texten 

har en välfungerande inledning och avslutning vilket hon menar att den har. Detta menar även 

Susan. Susan påpekar att de främsta kvaliteterna är disposition och textbindning men att 

styckeindelningen är den som gör att texten inte når upp till A-nivå på den delen av 

kunskapskravet. De aspekter som Susan, liksom Tom och Molly, ser till är innehåll, språk och 

disposition. Utöver detta nämner Susan källhantering och situation- och mottagaranpassning, 

samt hur väl eleven lyckats lösa uppgiften utifrån de instruktioner som tillhandahållits. Det som 

är den svagaste delen i texten enligt Susan är språket. Hon menar att språket i texten överlag är i 

linje med skriftspråkets normer men att det lutar mer åt det talspråkliga hållet, och det gör att 

eleven når upp till C-nivå med ”nöd och näppe”.  

 

Angelina är av samma mening som Susan angående språket och anser även hon att elevtexten är 

talspråklig. Källhänvisningen är enkel och integreras inte fullt ut i texten. Utöver detta anser hon 

att styckeindelningen behöver ses över och likaså inledningen. Hon menar att inledningen 

behöver sammankopplas med innehållet och frågeställningen bättre och att innehållet i texten bör 

ses över så att det som tas upp faktiskt är relevant för frågeställningen. Hon påpekar att det som 

behandlas i inledningen och avslutningen inte överensstämmer med det som tas upp i 

avhandlingen. Enligt Angelina når texten därför upp till E-nivå.  
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Harry uppger att han, vid första genomläsning av elevtexter, läser inledningen och avslutningen 

före avhandlingen. Anledningen till detta är att han vill se ifall alla delar hänger ihop och för att 

se om det som står i inledningen och avslutningen behandlas i avhandlingen. Innan han påbörjar 

sin bedömning läser han instruktionerna till uppgiften, så att han vet vad som efterfrågas av 

eleven och kan stämma av ifall texten innehåller det som efterfrågas i instruktionerna. Efter att 

ha sett över sammanhanget mellan textens olika delar, tittar Harry på texten ytterligare en gång 

och färgkodar olika element av texten. Färgerna representerar sådant som är bra i texten, 

intressanta delar som kan utvecklas, grammatiska problem, otydligheter och delar som hade 

kunnat utelämnas ur texten. Susan gör på ett liknande vis som Harry, däremot markerar hon med 

plus- och minustecken istället för färger. Hon markerar med plus på sådant som eleverna har 

gjort bra som hon vill de ska fortsätta med och markerar med minus på sådant som de måste 

förbättra till nästa gång. Vid sidan av plus- och minustecken skriver hon korta kommentarer med 

förklaringar till eleverna. Detta sätt att ge eleverna feedback på är något hon påpekar att hon 

alltid gör på uppgifter av samma karaktär. 

 

Fred berättar att han, när han bedömer elevtexter, läser igenom alla elevernas texter snabbt en 

gång för att sedan läsa varje text individuellt ytterligare en gång. Vid den andra genomläsningen 

tittar han på elevtexten utifrån de kunskapskrav som texten ska bedömas utifrån. Han bedömer 

texten som han uttrycker det ”grupperat utifrån kunskapskrav”. I detta fall bedömdes elevtexten 

utifrån kunskapskrav som bland annat nämner att det ska finnas en tydlig disposition och att 

eleven ska hantera citat- och referatteknik. Just citat- och referatteknik är något som Fred berättar 

att han brukar lägga mycket vikt vid när han bedömer. Han tror att detta beror på att han mest 

undervisar elever på studieförberedande program och att det är viktigt att få lära sig hur man 

refererar tidigt för att han ska kunna se en progression fram till och med årskurs tre. Utifrån 

denna bedömning formulerar han sin återkoppling till eleven. För att det ska bli tydligt för eleven 

utformar han bedömningen tillbaka till eleven som en helhetsbedömning. 

 

Bill uppger att han låter sin bedömning guidas av uppgiftsinstruktionen. I instruktionerna 

beskrivs dispositionen och vad som bör finnas med i varje del av texten. Denna information 

använder han sig av och ser till hur pass väl eleven lyckats åstadkomma detta i sin text. Bill 

tycker inte att inledningen fångar läsarens intresse men att avslutningen däremot knyter ihop 
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texten väl. Han påpekar även att texten är uppdelad i hybridstycken, vilket han menar är negativt. 

Språket i texten menar han är varierat och välformulerat på vissa ställen. När det kommer till 

citering och referatmarkörer menar han att de är lite otydliga. Dessa tre delar, disposition, språk 

och källhantering, är det han uppger att han fokuserat mest på i sin bedömning. Han har valt att 

inte fokusera så mycket på huruvida den information som eleven hade valt från texterna var 

relevanta för elevens text, eftersom han inte tyckte att det utgjorde en stor del av 

uppgiftsbeskrivningen.  

 

Helga berättar att hon också tog hänsyn till instruktionerna vid bedömningen av elevtexten. Till 

skillnad från Bill kommenterar hon just sambandet mellan källorna och resonemangen som en 

neddragande faktor och menar att de är lite konstiga. Hon berättar att hon vid första 

genomläsning fick en känsla av att texten låg på C-nivå eller högre, men att hon vid en andra 

genomläsning reagerade på hur källorna används tillsammans med det egna resonemanget. 

Källhanteringen menar hon dock är bra och språket likaså. Tom anser det också viktigt att kunna 

behärska förmågan att föra sitt resonemang framåt i sådana här texttyper, och kunna utveckla 

sina tankar för att ha möjlighet att nå de högre betygsstegen. Då han inte anser att eleven 

utvecklar sina resonemang drar detta ner hans bedömning.  

 

Både Fred och Molly nämner att viss information som eleven hade valt ut från sina källor inte 

stöttade upp elevens resonemang så bra som de hade önskat, men att detta inte drog ner deras 

bedömning. Molly menar att om texten hade varit skriven i exempelvis Svenska 3 hade hon ställt 

högre krav på denna del men då det inte speglas i kunskapskraven för Svenska 1, påverkade det 

inte betyget i detta fall. Susan tar upp samma sak om elevens sammanfattningar av källorna, 

nämligen att de inte är så träffsäkra i sammanhanget de används i. Till skillnad från Molly och 

Fred beskriver Susan det som att det gör att textens innehåll ”hamnar på C med darr på ribban”. 

Det som gör att Mollys bedömning till slut landar på ett B är språket och stilen i texten vilket hon 

menar inte når upp till den högsta betygsnivån.  

 

Tom förklarar att om han vet att han har planerat att eleverna ska skriva en liknande uppgift 

längre fram i kursen där samma förmågor testas, går han inte in och petar lika mycket i texten, 

och framförallt inte i språket. Istället väljer han att fokusera på tre saker som eleven kan arbeta 
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vidare med i nästa uppgift. Angelina nämner att hon arbetar på ett liknande sätt. Hon menar att 

hon ofta ger eleverna chans att arbeta med liknande uppgifter två gånger och att de vid det första 

tillfället får mycket respons, medan de vid andra tillfället får kommentarer på hur väl de har 

arbetat med sin produktion utifrån den respons de fick på den tidigare uppgiften.  

4.1.3 Problem som uppkom under bedömningen 

En av frågorna i vår intervjuguide handlade om ifall lärarna hade stött på problem i bedömningen 

av den anonyma elevtexten. Samtliga lärare berättade att det fanns fördelar med att inte veta 

något om eleven. Susan menar att man som lärare måste ”vara mer på tå” om man inte känner 

eleven, eller vet vem det är:  

 

Ja, nackdelen är ju att jag inte har med elevens historia. Jag vet inte, så här, vad har 

eleven med sig? Men å andra sidan är det ju också en fördel. Det kräver mer av mig att 

jag är på tårna. Jag kan inte redan från början tänka ’okej den här eleven brukar alltid 

skriva A så här behöver jag bara kolla att den faktiskt uppnår A-kriterierna.’   

 

Helga nämner att de på hennes skola anonymiserade de nationella proven senast de hölls i kursen 

Svenska 3, men hon tycker att svårigheten ligger i att man inte vet ifall eleven i fråga har 

exempelvis läs- och skrivsvårigheter, och att man därför inte vet vilka missar man ska bortse 

ifrån i sin bedömning. Då lärarna på hennes arbetsplats sambedömer de nationella proven händer 

det att en annan lärare bedömer hennes elever. Hon menar då att hon själv måste dubbelkolla de 

texter som är skrivna av elever med läs- och skrivsvårigheter:  

 

Det är bättre att göra det med en gång än att i efterhand tänka ’jaha han har fått det 

betyget jaja, då har de inte vetat något om den eleven’. Då kan man inte automatiskt, då 

måste man titta på själv. Hur mycket sänker det egentligen? 

 

Samtliga lärare beskriver att den största svårigheten var att bedöma en elevtext till en uppgift 

som de själva inte har skapat. Molly, Tom, Fred, Bill, Susan och Angelina uttryckte alla en 

önskan över att få veta mer om hur kontexten till uppgiften såg ut och hur stort förarbetet hade 

varit inför denna uppgift. De menar att sådana faktorer spelar roll vid bedömningen och även för 
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deras tolkning av uppgiften. Molly går så långt som att säga att bedömningen inte blir likvärdig 

när man inte känner till sammanhanget eftersom det är relevant vid ens bedömning. Bill 

berättade att avsaknaden av information om kontexten uppgiften hade skrivits i, hämmade 

honom i sin bedömning: 

 

Det är min lärarfilosofi. Jag måste ha min ram. Har man inte ramen då kan man hamna 

var som helst. Jag är i alla fall sån som person. Jag måste ha tydliga ramar, och inom 

ramen får man leka och ha sig. Det känns som nu saknar jag den och då blir jag helt, 

vågar jag inte gå för långt på något håll. 

 

På grund av avsaknad av information om bland annat kommunikationssituation och mottagare i 

uppgiftsbeskrivningen, påverkade detta också hur vissa bedömde uppgiften. Susan nämner att 

avsaknad av information om i vilket sammanhang essän skulle fungera i gjorde texten mer 

svårbedömd. Om sådan information hade inkluderats hade det kunnat ge en utomstående 

bedömare en tydligare förståelse för vad det var eleven faktiskt skulle göra. Susan menade att 

eftersom det inte stod något om kommunikationssituationen bedömde de snällare än de gjort om 

det till exempel hade stått att essän skulle publiceras i en tidskrift. Utöver detta funderade även 

Angelina, Tom och Harry över uppgiftsinstruktionerna. De ansåg att dessa inte var tillräckligt 

tydliga. Tom kände sig osäker på vad som tillhörde uppgiftsinstruktionerna och fundera över om 

det första stycket var en introduktion till själva uppgiften eller en del av instruktionerna. Han 

påpekar att läraren har skrivit att eleven ska ”skriva en essä med utgångspunkt i ämnet ovan”, 

och att det då inte är tydligt om det är bara är det kursiva i instruktionerna som är själva 

uppgiften eller om frågorna som står före det kursiva ska inkluderas också (se bilaga 1). Han 

menar att eleven inte löst uppgiften så bra om även frågorna räknas in i uppgiften. Angelina 

nämner att hon inte riktigt förstod vad läraren som konstruerat uppgiften förväntade sig av eleven 

och därför valde hon att utgå från vad hon själv hade förväntat sig. Vad hon själv hade förväntat 

sig var att essän bland annat skulle ha en rubrik. Trots detta uppger Angelina att hon har bortsett 

från att essän saknade en sådan i sin bedömning eftersom det inte stod något om det i 

uppgiftsinstruktionen. 



 
 
 

 

33 

4.1.4 Sammanfattande diskussion 

Likt den slutsats som Borgström och Ledin (2014:161) drar i sin undersökning, kan även vi slå 

fast att elevtexter verkar vara utomordentligt svårbedömda. Detta eftersom den utdelade 

elevtexten bedömdes uppnå allt från det lägst godkända betygssteget till det näst högsta. Med 

tanke på att det fanns en stor variation i bedömningen kan vi konstatera att elevtexten är en 

risktext enligt Borgström och Ledin (2014:149) definition, som menar att om en text ger upphov 

till oenigheter i bedömningen kan den kategoriseras som en risktext.  

 

Det finns både likheter och skillnader i hur lärarna i den här studien har bedömt den utvalda 

elevtexten. I enlighet med vad Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015:97f) menar är de delar 

som bedöms mer i utredande texttyper, fokuserades många av lärarnas kommentarer på textens 

disposition, textbindning och elevens förmåga att hålla isär källor och egna tankar. Helga var den 

enda som hade gjort en holistisk bedömning. Hon är även den lärare som har flest års erfarenhet 

av yrket, vilket Kjellström (2013:191) menar är ett krav för att kunna göra en sådan bedömning. 

De övriga utgår alla från grundmodellen för bedömning av elevtext (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh, 2015:21ff), med undantag för Tom som inte nämner att han gör en översiktlig 

läsning innan han går in på olika aspekter. Han utför däremot alla andra delar i metoden. Alla 

som arbetar med analytisk bedömning har utgått från de tre aspekterna som nämns av Palmér och 

Östlund-Stjärnegårdh (2015:21ff), nämligen innehåll, språk och disposition. Lärarna har däremot 

vägt de olika delarna olika i sin slutgiltiga helhetsbedömning. Hur eleven hade kopplat sina 

resonemang till källorna var en neddragande faktor för Helga, Tom, Angelina och Susan, medan 

Molly, Fred och Bill kommenterade det men menade att det inte drog ner betyget. Detta visar på 

att även om vissa av lärarna har gjort samma summativa bedömning, som Bill, Tom och Helga 

har gjort, har de värderat de olika delarna i den analytiska bedömningen olika (Borgström & 

Ledin, 2014:153; Gustafsson & Erickson, 2013:76). 

 

Molly och Susan använde sig av bedömningsmatriser konstruerade för de nationella proven som 

stöd i sin bedömning. Eftersom de nationella proven används som ett verktyg för att granska 

likvärdigheten i lärares bedömningar (Skolverket, 2018:37), bör bedömningsverktygen som 

medföljer dem vara ett gott underlag för att kunna utföra en likvärdig bedömning och ta upp de 

aspekter som är relevanta att bedöma i texten.  
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Harry och Susan ger formativ bedömning i form av plus- och minustecken och färgkodning, men 

eftersom båda sätter betyg på enskilda uppgifter riskerar den formativa feedbacken att glömmas 

bort därför att eleven fokuserar på bokstavsbetyget. Harry uppger att han upplever det som att 

eleverna inte bryr sig om kommentarerna han ger på deras inlämningar. Detta styrker att 

feedbacken faller bort när ett bokstavsbetyg presenteras för den enskilda prestationen (Grettve, 

Israelsson & Jönsson, 2014:105). Flera av informanterna uppgav att de använder någon form av 

matris i återkopplingen av sin bedömning till eleverna. Som Sandin (2014:91) lyfter fram är 

matriser ett bra sätt att göra bedömningen tydlig, så länge det ackompanjeras av mer komplex 

feedback, vilket flera av lärarna också gav. Däremot kan det också bidra till det som 

Skolinspektionen (2019:21) fann i sin senaste granskning, att eleverna tror att de klarat 

tillräckligt för att nå ett visst betyg om man har en matris som man fyller i löpande under läsåret.  

 

Förutom skillnader i hur informanterna bedömde, fanns det även skillnader i vilka delar av 

styrdokumenten de uppgav att de sett till vid sin bedömning. Fred, Molly och Tom var de enda 

som nämnde någon annan del av ämnesplanen än bara kunskapskraven i sin bedömning. Tom 

och Fred nämnde att de sett till ämnets förmågor, liksom Molly som även sett till det centrala 

innehållet. Skolverket (2018:32) slår fast att man som lärare ska ”läsa och tolka kunskapskraven 

i relation till syftet, det centrala innehållet (...)” för att bedömningsprocessen ska gå rätt till. 

Molly är den enda som uppger att hon arbetar med alignmentplanering i sin undervisning, vilket 

innebär att hon arbetar utifrån Skolverkets (2018:32) rekommendationer. Tom nämner dock att 

han har gjort en matris där han kopplat ihop ämnesplanens alla delar med varandra, i likhet med 

en sådan matris som Sandin (2014:91) nämner, vilket tyder på att han också arbetar med någon 

form av alignmentplanering. De resterande informanterna nämnde inte hur de tolkat ämnets syfte 

och det centrala innehållet i sin bedömning. Vi kan därmed inte uttala oss om övriga informanter 

har tolkat kunskapskraven i relation till syftet och det centrala innehållet. Samtliga informanter 

förutom Helga uppgav däremot uttryckligen att de hade bedömt texten och satt betyg utifrån 

kunskapskraven, vilka är de som enligt Skollagen (SFS 2010:800) och Skolverket (2018:8) ska 

användas vid betygsättning. Helga berättade däremot att elevernas slutbetyg sätts utifrån 

kunskapskraven. Alla informanter som uppgav kunskapskrav kopplade till sin bedömning angav 

samma delar av kunskapskraven, men delade in dem olika. 



 
 
 

 

35 

 

Susan, Angelina, Harry, Fred och Tom påpekade att bristfällighet i förståelsen av 

uppgiftsinstruktionerna kan ha påverkat deras bedömning. Susan och Angelina berättade att de 

saknade information om bland annat kommunikationssituationen i uppgiftsbeskrivningen och att 

det påverkade deras bedömning av texten. Då kommunikationssituation är det viktigaste att 

bedöma i en utredande text enligt Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015:97) är detta 

problematiskt. Att information saknas i instruktionerna kan även kopplas till det som Borgström 

& Ledin (2014:138f, 161) benämner som ”teknisk knockout” då lärarnas professionella omdöme 

krockar med uppgiftsbeskrivningen, vilket leder till att bedömningen blir annorlunda. Vad som 

menas med detta är att lärare kan göra en lägre summativ bedömning av en elevtext, även om 

eleven är en god skribent i övrigt, om det är otydligt i uppgiftsinstruktionerna eller 

bedömningsanvisningarna vilka krav som väger tyngre.  

 

Under samtliga intervjuer uppmärksammades vi på ett intressant ordval när vi talade om 

kunskapskraven. Alla lärare talade om delar av ett kunskapskrav som egna kunskapskrav, istället 

för att tala om allt som stod skrivet under varje betygssteg som ett kunskapskrav. Vår uppfattning 

var att lärarna var införstådda med att allting under ett visst betygssteg skulle uppnås för att 

eleven ska nå det betyget, men det kan uppstå en semantisk problematik när man bedömer delar 

av kunskapskrav som egna kunskapskrav. I det föregående betygssystemet, det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet som infördes med Lpf 94, krävdes det att eleven uppfyllt alla 

betygskriterier för G för att tilldelas det betyget (Skolinspektionen, 2011:7). Om eleven däremot 

siktade på ett högre betyg kunde högre kunskaper inom ett område väga upp för bristande 

kunskaper inom ett annat. Om man talar om delar av kunskapskraven som egna kunskapskrav 

kan detta eventuellt ge upphov till en liknande syn på betygsättning. Helga nämner vid ett 

tillfälle att om eleven har starka kunskaper skriftligt kan det kanske väga upp för svagare 

kunskaper muntligt. Det här blir även problematiskt eftersom Skolverket (2018:32) betonar att 

man för att nå upp till ett visst betyg ska ha alla delar av ett specifikt kunskapskrav uppnådda, 

om inte särskilda omständigheter föreligger. Hennes resonemang utvecklas inte tillräckligt för att 

en slutsats ska kunna dras om hon sätter betyg på det här viset, men om så är fallet blir betygen 

hon sätter inte likvärdiga gentemot andra lärares.  
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4.2 Övergripande bedömningsarbete 

I den här delen presenteras information om hur mycket utbildning i betyg och bedömning 

informanterna har fått i dagens betygssystem, men även tidigare betygssystem som de kan ha 

arbetat med (4.2.1). Vidare kommer beskrivningar av hur lärarna arbetar för att samla in 

bedömningsmaterial att tas upp (4.2.2). Det följs upp med en presentation av hur lärare samtalar 

med sina elever om betyg och bedömning och hur de arbetar med återkoppling (4.2.3). Resultatet 

för intervjufrågor rörande hur lärarna dokumenterar sina bedömningar (4.2.4), deras syn på 

likvärdighet (4.2.5) och hur arbetet med sambedömning (4.2.6) går till på deras arbetsplats 

redovisas även i detta avsnitt.  

4.2.1 Informanternas utbildning om bedömning och betygsättning 

Nästintill alla informanter uttryckte till olika grad att de knappt fått någon utbildning eller 

information angående hur bedömning eller betygsättning ska utföras, varken när de utbildade sig 

eller från Skolverket eller huvudman vid övergången mellan olika betygssystem. Vissa menar att 

de själva har fått lära sig på egen hand, alternativt komplettera de bristfälliga kunskaper om 

bedömning och betygssättning de har med sig från sin lärarutbildning, utifrån hur de lärare som 

redan arbetar på den skola de anställts på arbetar med bedömning.  

 

Molly talar om att mycket information gavs vid övergången från det relativa betygssystemet till 

det mål- och kunskapsrelaterade vid övergången 1994, i och med att hon utbildade sig till lärare i 

samma veva som övergången. Hon berättar att Lpf 94 skulle ersättas med en ny läroplan och 

betygssystem redan 2007, som inte gick igenom, och att man arbetade mycket med hur detta 

skulle implementeras. När arbetet inför Lgy 11 sedan påbörjades kände hon att hon var väl 

förberedd i med de omfattande förberedelserna inför läroplanen som inte gick igenom 2007. 

Däremot var informationen inte lika omfattande vid övergången till Lgy 11 som vid tidigare 

övergång. Susan däremot berättar att man arbetade mycket på hennes arbetsplats med hur det 

nyaste betygssystemet skulle implementeras när Lgy 11 infördes.  

4.2.2 Insamling av bedömningsmaterial 

Informanterna anger att de försöker testa sina elever på alla delar av kunskapskraven mer än en 

gång och de flesta uppger att de hinner göra detta. Helga menar att eftersom det centrala 
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innehållet i kursen ofta är omfattande finns det inte alltid tid att testa kunskapskraven flera 

gånger. Rena kunskapsmoment, som exempelvis språkhistoria och litteraturhistoria, ges eleverna 

alltså inte alltid chansen att visa prov på flera gånger under kursens gång, men däremot ges flera 

chanser att visa upp sin skriftliga och muntliga förmåga i olika format. Helga berättar att det inte 

alltid finns chans att skriva samma typ av text eller framföra samma typ av muntliga 

framställning vid ett flertal tillfällen under samma kurs, utan att typen av muntlig och skriftlig 

produktion varierar. Angelina berättar att hennes elever också ges flera chanser att visa skriftliga 

och muntliga förmågor. De delar av kunskapskraven som säger att eleven ska visa på kunskaper 

inom ett särskilt ämnesområde, såsom språklig variation, testar hon gärna både muntligt och 

skriftligt för att eleverna ska få en chans att visa sina kunskaper på båda sätt. Om hon inte har tid 

att testa en del av kunskapskraven mer än en gång, tillägnas en period i slutet av kursen där 

elever kan ta igen examinationer som de har missat eller komplettera ett redan testat 

kunskapskrav med chans att nå högre.  

 

På ett liknande sätt arbetar Bill som även han testar sina elever på de olika delarna av 

kunskapskraven minst två gånger. Likt Angelina har Bill i slutet av kursen en period som han 

kallar för ”fördjupningstid”. Denna tid används till att arbeta med något som saknas för att 

eleven ska nå upp till nästa betygssteg. Om en elev exempelvis har klarat alla delar av 

kunskapskravet för betyg C förutom det som anges för den muntliga förmågan, arbetar han 

tillsammans med eleven under denna period med dess muntliga förmåga i hopp om att utveckla 

den till att nå samma nivå som elevens övriga kunskaper. Harry och Susan berättar att deras 

elever också ges möjlighet att testas på de olika delarna av kunskapskraven minst två gånger. Om 

tid finns ger Susan, likt Angelina och Bill, chans att låta dem komplettera eller utveckla sådant 

som de redan har testats på.  

 

Någon annan som brukar variera formerna av examinationsuppgifter är Molly. Hon varvar 

skriftliga och muntliga individuella framställningar med grupparbeten så att eleverna får visa 

sina kunskaper på olika sätt. Hon försöker att testa flera kunskaper mer än en gång och gärna 

flera av kunskapskraven i samma uppgift. Hon menar att om eleverna inte ges mer än en chans 

att visa prov på en typ av kunskap kan den slutgiltiga bedömningen vid kursens slut inte bli 

rättssäker eller likvärdig.  



 
 
 

 

38 

 

Fred berättar att han aldrig, förutom vid enstaka tillfällen för att testa den delen av 

kunskapskravet i Svenska 2 som säger att eleverna ska ha kunskaper om svenska språkets 

uppbyggnad, använder sig av prov för att testa elevers kunskaper. Han motiverar sitt beslut till 

att inte använda prov som en examinationsform så här: 

 

Men det finns något väldigt korkat i att ha prov, för vi ska förbereda våra elever för ut i 

omvärlden, liksom ut i samhället, men våra elever kommer aldrig få en uppgift av sina 

chefer där chefen säger: ’sätt dig här i det här rummet. Du får inte ta hjälp av någon. Du 

ska visa vad du kan och vad du minns på en timme och tjugo minuter.’ Alltså aldrig. Alla 

chefer kommer ju säga: ’Lös uppgiften! Hur du löser den är upp till dig, men lös den!’ Så 

att ha massa prov motsäger ju syftet till att man ska göra dem till självständiga tänkare. 

Du ska bara göra dem till minnesapparater hela tiden. 

 

Fred strävar efter att testa varje del av kunskapskraven minst två gånger. Om tid finns testar han 

gärna dem fler gånger men han påpekar även, likt flera av informanterna, att ”tid är allt vi inte 

har”. Genom att testa eleverna flera gånger får han mycket underlag att summera vid tiden för 

betygsättning. Tom förklarar att han planerar sin undervisning så att varje förmåga testas 

åtminstone två gånger. Istället för att utgå från det centrala innehållet när han lägger upp sin 

undervisning, utgår han från förmågorna, alltså målen, som listas i ämnets syfte. Vissa förmågor 

testas oftare, såsom språket, vilket Tom understryker är naturligt då vi använder just språket hela 

tiden, medan andra förmågor testas mer sällan. Eleverna ges dock alltid chansen att visa upp sina 

förmågor mer än en gång.  

 

Vid frågan ifall de använder all information de inhämtar om elevers kunskaper i ett summativt 

syfte är meningarna delade. Susan och Tom berättar att de låter eleverna göra övningsuppgifter 

för att träna upp sin förmåga. Dessa övningar används enbart i ett formativt bedömningssyfte för 

att leda eleverna framåt i sin kunskapsutveckling. De prövar sedan elevernas förmågor och 

kunskaper i en examinerande uppgift. Tom meddelar däremot att ifall en elev, vid tiden för 

betygsättning, står och väger mellan två olika betyg, kan han ta dessa övningsuppgifter in i 

beräkningarna ifall dessa visar på kunskaper som eleven misslyckats att visa vid de 
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examinerande tillfällena. Helga använder sig också av det som eleven visat i exempelvis 

diskussioner som komplement till de examinerande uppgifterna. Harry upplever att han inte vet 

hur han ska arbeta för att kunna tillgodoräkna alla de kunskaper som eleven visar upp och 

berättar om att detta gör honom osäker på om han faktiskt räknar in allt i sin bedömning. 

 

Målsättningen är att alltid göra det. Jag ska erkänna att det finns gånger då jag inte känt 

att jag kunnat göra det. Antingen för att det de gjorde då inte stämmer överens med vad 

jag vet att de kan sett vad de gjort till majoriteten av året. Oftast är det anledningen [...]   

Det är därför det är bra att ha detta1 i slutet så att de kan bevisa sig igen. Sen ska också 

erkännas det de gör i klassen, om vi har en diskussion, jag försöker beakta detta. Ibland, 

jag kommer aldrig ifrån att vissa inte kommer fram som andra som man hade velat. 

Medan andra är jättebra i klassrummet men sen när de ska skriva och lämna in något så är 

det inte lika bra. Där är jag lite, tränar fortfarande på att få in det. 

 

En annan oro som Harry har är att han ibland får nya elever när man redan kommit en bit in på 

läsåret och att det då blir svårare att tillgodoräkna de nya elevernas kunskaper eftersom de kan ha 

missat moment. Det kan också bero på att de omdömen han får från elevernas tidigare lärare 

kommer in sent eller är bristfälliga.  

 

Bill svarar kort på frågan att han tror att han försöker ta hänsyn till det mesta och att han räknar 

in allt han inhämtar om elevernas kunskaper i ett summativt syfte. Även Molly säger att hon 

försöker att ta in alla elevernas kunskaper till sin samlade bedömning inför slutbetyget. Hon 

berättar bland annat om att om hon har elever som är starka inom ett praktiskt ämne och har svårt 

för att hålla muntliga framförandet på svensklektionerna, kan hon be om att få sitta med vid 

muntliga framföranden i de praktiska ämnena där eleven kanske känner sig tryggare och räkna in 

detta i sin bedömning. Helga berättar att hon använder all information hon samlar på sig i sin 

slutgiltiga bedömning. Ibland skriver hon ner efter diskussioner om eleverna har varit aktiva och 

klarat av att hålla igång diskussioner, men oftast gör hon mentala noteringar om eleven om 

eleven brukar vara tyst eller om den bidrar mycket till lektionerna. 

                                                
1 Harry har tidigare nämnt att han brukar ge eleverna chansen i slutet av varje kurs att komplettera valfri del av ett 
kunskapskrav för att ge dem en chans till att höja sitt betyg.  
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Angelina har en annan inställning till huruvida allting ska räknas in i hennes bedömning av 

eleven:  

Nej, det gör jag inte. Jag skulle nog vilja göra det, men jag är inte riktigt kommit fram till 

hur jag ska organisera alla grejerna för att göra det. Jag kan väl samla in en reflektion 

som de har fått skriva om någonting som vi har sett på film och då har jag kommenterat 

det och gett tillbaka eleven men jag använder inte det i ett summativt syfte utan jag 

använder det bara för att se hur de tänker. Jag tar tillbaka att jag skulle vilja det. Det vill 

jag inte alls. Nej. 

 

Angelina förklarar vidare att hon brukar ge eleverna chans att öva och att hon inte bedömer de 

texterna för sin skull utan eleverna, så att de ska veta vilken nivå de når upp till. Även Tom 

berättar att han låter eleverna öva på det som han senare ska bedöma i en examinationsuppgift 

och att han räknar in det eleven visat på dessa övningar ifall han känner att han saknar underlag 

på någon elev eller om en elev står mellan två betygssteg.   

4.2.3 Samtal med elever om bedömning och betygsättning 

Alla informanter berättar att de samtalar med sina elever om bedömning och betygsättning. Tom 

beskriver det till och med som att det är ”det viktigaste av allt som lärare”. När han får en ny 

klass pratar han med varje elev var för sig för att kontrollera vilka mål de har. Beroende på vilka 

mål eleven har betygsmässigt förklarar Tom vad som kommer att krävas för att nå dit. Han pratar 

också allmänt med klassen om vad styrdokumenten säger om bedömning.  

 

Bill pratar mycket med sina elever om betyg och bedömning. I starten av varje kurs försöker Bill 

planera in två lektionspass till att gå igenom det centrala innehållet samt kunskapskraven med 

eleverna. Som ett sätt att konkretisera för eleverna vad som står i ämnesplanen låter han dem 

exempelvis ge egna exempel på vad man skulle kunna tänkas arbeta med utifrån vad som står i 

kursens centrala innehåll. De brukar också titta på kunskapskraven på de olika betygssteg för att 

eleverna ska få en chans att diskutera värdeorden och vad som skiljer stegen åt och titta på 

elevprestationer som har bedömts spegla kunskapskraven i de olika stegen. Inför varje nytt 

moment tittar de på specifika kunskapskrav som den uppgiften skulle kunna tänkas bedömas 
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utifrån. Om eleverna ska hålla tal lyfter han fram vad kunskapskraven säger om den muntliga 

förmågan och samtalar med eleverna om sådant som vad skillnaden mellan viss åhörarkontakt 

och god åhörarkontakt är.  

 

Så att man ger dem konkreta exempel för vad som är ett A, inte bara att det är att man ska 

ha god åhörarkontakt. Det säger ju inte dem något. Där upplever jag också att eleverna 

har bättre koll än vad man tror, på vad som är liksom E, C, A. De vet ju ofta det men att 

sätta ord på det och försöka få ner det på papper så att det blir tydligt för dem, det tror jag 

framgår. 

 

Likt Bill pratar också Angelina med sina elever i början av kursen om bedömning och 

betygsättning. Hon uppger att hon pratar mycket om hur det fungerar och att hon försöker vara 

väldigt tydlig med hur de bedöms. Även Fred uppger att han pratar mycket med sina elever om 

betyg och bedömning eftersom han är ”så förbannat kritisk till betyg och bedömningar”. Han 

benämner det som att han brukar ”tjata ganska mycket om ämnets syfte” eftersom han hänvisar 

till förmågorna som är listade där för att göra det tydligt för eleverna vilka förmågor de arbetar 

med att utveckla under olika moment i kursen. Han brukar också ta upp kunskapskraven med 

dem för att visa vilka kunskapskrav de kommer att bedömas på för varje uppgift. Något som han 

önskar att han gjorde mer i samtal med elever angående bedömning, är att låta dem titta på och 

jämföra elevtexter på olika betygssteg. Han tycker att det är viktigt att gå igenom inför varje ny 

uppgift vad det är eleverna ska bedömas på för att göra det tydligt för dem. Han menar att om 

man inte gör det blir det ”orättvist”.  

 

Harry gör likt Fred inför nya arbetsmoment och går igenom vilka kunskapskrav som tas i 

beaktning för det specifika momentet. Detta gör han genom att visa dem i en bedömningsmatris. 

Han säger att alla elever inte vill ha bedömningsmatris men om han inte går igenom den med 

dem så vill de ha den. Susan går också igenom med sina elever vilka kunskapskrav som är 

kopplade till varje nytt område de börjar arbeta med. Hon inkluderar även de aktuella 

kunskapskraven när de ska skriva prov eller ha stora redovisningar så att eleverna har dessa 

fysiskt tillgängliga.  

 



 
 
 

 

42 

Helga pratar inte med sina elever om bedömning lika regelbundet som Harry, Fred och Bill. Hon 

talar om att hon inte tar upp kraven konsekvent men att hon brukar referera till kriterierna inför 

nya arbetsuppgifter för att berätta vad som ska bedömas. Hon berättar att hon inte brukar sätta 

betyg på allt, men att hon oftast använder sig av ett eget återkopplingssystem: 

 

Men då har jag mitt egna lilla system som mina elever brukar lära sig och brukar också 

säga ungefär vad det ligger när det gäller betyg men att jag inte vill sätta betyg och det är 

likadant på vissa grupparbeten då vill jag inte sätta ett betyg, utan jag gör det på vissa lite 

större uppgifter som jag bedömer. Men annars sätter jag: tillfredsställande resultat, 

relativt gott resultat, gott, mycket gott, och då vet de att är det tillfredsställande då är det 

E–D, och då är mycket gott B–A. Så det vet de om. 

 

Samtliga informanter beskriver att deras elever ofta efterfrågar ett bokstavsbetyg på sina 

uppgifter. Helga sätter bokstavsbetyg på större och mer omfattande uppgifter och Susan och 

Harry sätter betyg på alla uppgifter utifrån de kunskapskrav som har bedömts. Resterande 

informanter sätter aldrig bokstavsbetyg på enskilda uppgifter utan använder sig oftast av matriser 

för att förmedla vilken nivå de kunskaper som eleven visat upp i uppgiften når upp till. Av dem 

som aldrig sätter bokstavsbetyg säger majoriteten att eleverna har vant sig vid att inte få ett 

bokstavsbetyg i återkoppling till en uppgift och därmed kommit att acceptera det. Angelina är en 

av lärarna som är noggrann med att inte sätta bokstavsbetyg, trots att hennes elever efterfrågar 

det. Hon har försökt förklara för eleverna hur betygssystemet fungerar, men eleverna vill inte 

”köpa” det: 

 

Ja, alltså om en matris skulle se ut så här som den här gör där det är två stycken E då 

fattar de själva ja men det är ett E. Men jag har haft elever som har fått kanske A på 

innehåll och E på språket och de bara ‘ja men är det ett C då eller?’ Så säger jag ‘nej det 

är ett E och ett A.’ Och det köper de inte, de kan liksom inte förstå det att de har uppnått 

E-nivå på ett kunskapskrav och A-nivå på ett annat kunskapskrav. Och det vet jag inte 

riktigt hur jag ska komma runt. 
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Harry, Angelina, Bill och Susan är de lärare som genomgående arbetar med feedback till sina 

elever. Främst rör det sig om formativ feedback, där de skriver kommentarer som syftar till att 

eleven ska ta ett steg framåt i sitt skrivande i det här fallet. I dessa fallen gör lärarna markeringar 

direkt i texten och skickar tillbaka till eleverna där eleverna ibland får en chans att bearbeta sin 

text och sedan skicka in igen. 

 

Fred använder sig av kunskapsmatriser i sin återkoppling till eleverna. Samtidigt menar han att 

lärare använder sig av kunskapsmatriser för att ha ”ryggen fri”. Han utvecklar det och berättar att 

det är svårt för lärare att urskilja vad som gör en text nyanserad och vad som inte gör den 

nyanserad, och att då enbart markera i matriser inte utvecklar eleverna. Därför bifogar han en 

sida med kommentarer med varje kunskapsmatris. På denna sida skriver han sådant som eleven 

har gjort bra och vad den ska tänka på till nästa gång. Fred väljer att inte kommentera direkt i 

elevens text, eftersom han har upplevt det som bortkastad tid. Vidare berättar han att han 

upplever det som att eleverna struntar i kommentarerna och fokuserar enbart på omdömet, och 

menar på att lärare ofta låser sig på detta sätt:  

 

I en formativ bedömning så gör jag, brukar jag skriva kommentarer i deras elevtexter och 

lämna tillbaka, men erfarenhetsmässigt brukar jag alltid uppmärksamma att eleven tittar 

bara på vad fick jag för omdöme? Så skiter eleven lite hur kan jag förbättra det här till 

nästa gång och då är det oftast kan jag känna för att läraren inte har klargjort vad är syftet 

med uppgiften. 

 

Harry delar åsikt med Fred angående att att eleverna inte verkar ta till sig av kommentarer som 

ges i en text. Däremot väljer han att ge kommentarer till eleverna ändå. Som tidigare nämnts 

använder sig Harry av färgkoder för att exemplifiera bra aspekter i texten men också sådant som 

eleven behöver utveckla, vilket han sedan använder sig av i samtal med eleven om sin 

bedömning.  

 

Angelina berättar att även hon arbetar med formativ bedömning. Hon gör markeringar i texten 

som eleverna sedan får chans att använda sig av i andra uppgifter som liknar den föregående. 

Hon försöker alltså skapa uppgifter som liknar varandra minst två gånger så att eleverna får en 
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chans att visa att de har utvecklats. Även Susan nämner hon alltid arbetar med formativ 

bedömning. Till skillnad från Angelina ger Susan sina elever chans att bearbeta den inlämnade 

texten. Eleverna väljer själva om de vill bearbeta sin text eller inte. Däremot måste elever som 

inte når E-nivå komplettera.  

4.2.4 Dokumentation av bedömning  

Angelina är den enda av informanterna som inte dokumenterar sin bedömning digitalt. Detta 

beror på att hon är den enda av lärarna som inte har tillgång till en digital plattform. Resterande 

lärare har tillgång till någon typ av digital plattform i vilken de dokumenterar sin bedömning av 

elevers kunskaper. Angelina dokumenterar istället sin bedömning i pärmar där varje elev tilldelas 

en flik. För varje elev finns det en matris med samtliga kunskapskrav för kursen samt mindre 

matriser för varje uppgift. Hon har även en översikt i början av varje pärm där hon för in om 

någon elev inte har uppnått godkänt på något moment eller om bedömningsmaterial saknas på 

grund av utebliven inlämning.  

 

Molly har ett liknande system som Angelina, men hon har istället en mapp för varje elev där hon 

samlar allt som eleven har producerat under kursens gång samt bedömningen av det. Varje mapp 

innehåller även en matris med kunskapskraven för kursen som hon fyller i löpande under kursens 

gång. Eleverna har alltid möjlighet att ta del av det som finns i mappen och bedömningen för att 

få koll på var de ligger till i kursen. Förutom att använda fysiska mappar används Schoolsoft och 

Google Classroom där bedömningen förs in. Även Tom använder sig av Google Classroom där 

hans bedömning på elevernas uppgifter, i form av feedback och betyg, sparas. Utöver Google 

Classroom använder kommunen där han är verksam en särskild plattform för kommunikation 

och förmedling av bland annat betyg. På plattformen finns det bland annat en matris till varje 

elev utifrån kursens kunskapskrav som han brukar fylla i.  

 

Susan arbetar med plattformen itslearning där hon för in anteckningar om elevernas prestationer. 

Eleverna lämnar dessutom in sina uppgifter via itslearning. Allt material som eleverna har 

producerat samt bedömningen av detta finns alltså samlat på plattformen. Hon tycker detta är bra 

och nämner att ifall något skulle hända henne, finns all hennes dokumentation på plattformen, 

vad eleverna har presterat och vad de behöver arbeta med. På så sätt menar hon att det skulle 
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underlätta om alla lärare dokumenterade sin bedömning på datorn, eller på den plattform som 

skolan använder, eftersom all information skulle varit samlad på ett ställe. Fred dokumenterar sin 

bedömning analogt på papper, men arbetar även han med itslearning där resultat på uppgifterna 

lagras. En annan plattform som han använder för att dokumentera är EST där elevernas 

kunskaper färgkodas i en matris utifrån hur väl eleverna uppnår de kunskaper som krävs i kursen. 

Han har alltså sin bedömning dokumenterad på tre olika plattformar. 

 

En annan informant som arbetar med färgkodning är Harry. På Harrys skola används en särskild 

plattform som är unik för den skolkoncernen han arbetar inom. På plattformen samlas alla 

inlämningsuppgifter och en matris utifrån kunskapskraven som fylls i utifrån ett koncept som 

han kallar för ”trafikljuset”. Trafikljuset innebär att han kodar matrisen i olika färger utifrån ett 

trafikljus färger där till exempel grönt får representera sådant som eleven lyckats väl med. Han 

lägger även till kommentarer till uppgifterna och bokstavsbetyg.  

 

Bill använder bland annat programmet Excel för att dokumentera sin bedömning. Varje klass har 

ett eget kalkylblad. I kalkylbladet fyller han i elevernas namn på ena axeln och kunskapskraven 

på den andra. Om en elev har tillfört mycket till en diskussion eller muntligt utvecklat 

resonemang på lektionen försöker han skriva in det i kalkylbladet för att kunna ta tillvara på de 

kunskaper elever uppvisar under lektionstid. Förutom det han samlar in i Excel, dokumenterar 

han även i matriser utifrån kunskapskraven då det är bestämt av skolans centrala enhet.  

 

Helga skriver omdömen om elever och gör markeringar och kommentarer i deras texter som hon 

sparar. Hon nämner även att hon noterar ”mentalt” ifall en elev har bidragit i en diskussion med 

relevant kunskap. Detta utvecklar hon och säger att hon oftast gör dessa noteringar på elever som 

vanligtvis sitter tysta och annars inte bidrar med mycket i diskussioner. Det händer att hon 

skriver anteckningar på sådant som elever säger i diskussioner men det gör hon inte konsekvent.  

4.2.5 Informanternas syn på likvärdighet 

Molly är tveksam till om det går att någonsin vara helt likvärdig och säger att hon aldrig tror att 

man kan nå 100 % likvärdighet eftersom skrivuppgifter är så komplexa. Molly sitter med i en 

bedömargrupp för de nationella proven och bedömer de texter som sedan hamnar i 
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bedömningsunderlaget. Hon menar att man som lärare har ett ansvar att hålla sig uppdaterad 

angående vad som sägs om bedömning och betygsättning. Hon använder bedömningsanvisningar 

från nationella prov så mycket hon kan i egna uppgifter. Detta motiverar hon med att de är så 

genomarbetade att de blir ett bra verktyg att använda sig av i sin bedömningsprocess. Fred tvekar 

på rättssäkerheten och säger att han tror att det är omöjligt att bli helt rättssäker i sin bedömning i 

det betygssystem som vi har idag. Harry är av samma mening som Fred och Molly och säger att 

han har ”svårt att se ett system som tillåter att det blir så2”: 

 

Sen likvärdigt vet i tusan om det går egentligen. Jag tycker det är synd också för att vi har 

ju elever som har bytt från vår skola för att de känner att vi ger alldeles för snåla betyg. 

De tror att de kommer få lättare betyg på någon annan skola och jag har ingen aning om 

det är så. Men jag kan inte låta bli att tänka på att det är så.  

 

Harry spekulerar också i hur mycket hjälpmedel en elev ska få och om det finns elever som inte 

får tillräckligt med hjälpmedel och därmed inte blir likvärdigt bedömda. Han låter också eleverna 

arbeta med uppgifter hemma vilket han menar är en risk då han inte vet hur mycket hjälp eleven 

har fått hemifrån. Han brukar dock variera så att eleverna ibland skriver examinerande uppgifter 

som ett provtillfälle och jämföra hur de uppgifterna förhåller sig till de som eleverna fått arbeta 

med hemma. Susan låter sina elever mer och mer skriva examinerande uppgifter på plats i 

klassrummet i program som låser datorn så att eleven inte har tillgång till något annat än det 

dokumentet hen skriver i. Molly väljer att låta eleverna skriva alla examinerade uppgifter i 

skolan. Även Angelina meddelar att hennes elever får skriva examinerande uppgifter enbart på 

lektionstid. Hon berättar vidare att hon så ofta hon kan bedömer sina elever anonymt, trots att 

hon menar att det inte riktigt blir anonymt eftersom hon lär sig hur eleverna skriver.  

 

Helga talar om att hon är rädd för att det ska bli ”glidningar” i hur man bedömer, både bland 

lärarna, även om man har kommit överens om hur bedömningsarbetet ska se ut, men också i sin 

egen bedömning. Med det menar hon att man kan bli mer eller mindre sträng i sin bedömning 

över tid. Den största utmaningen enligt henne är att nå just samsyn i ämneskollegiet. Hon önskar 

                                                
2 Ett betygssystem som möjliggör likvärdig bedömning.  
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att mer tid skulle öronmärkas för detta av ansvarig huvudman. Bristande samsyn påpekar både 

Tom och Bill också som en problematik i att bedöma likvärdigt. Bill upplever det som att många 

inte bedömer rätt och att lärare arbetar olika i hur de bedömer, vad de bedömer och på vilket sätt. 

Om man inte heller på skolan har bestämt hur dokumentation av bedömning ska se ut menar han 

att det kan skada likvärdigheten. Detta är något han speciellt märkt nyligen då han tog över 

undervisningen i en klass: 

 

Och att vi har inte ens på en skola sammanställt utan det är någon som har bokstavsbetyg 

och bara sätter bokstäver. För mig är det, då vet jag inte vilka kunskaper, vad har eleven 

uppnått egentligen? Vad säger de bokstäverna? Det kanske är självklart för den läraren 

som jobbat med flera år. Det kan jag förstå men jag tänker inte likadant och det tror jag är 

en stor svårighet. 

 

Skillnader i dokumentation av bedömning är också något som Harry tar upp när han berättar om 

elever som byter från en annan skola till den skola han arbetar på:  

 

Det här omdömet från en annan skola kan jag känna är lite konstigt systemet, för så kan 

vissa skriva E–C och andra exakt betyg, vilket de inte borde kunna sätta. I vissa skolor, 

jag ska inte hänga ut några skolor, vad menar du nu? Jag fattar inte? Och då blir det att 

jag alltid får ta i beaktning du har egentligen missat här för att du inte har hunnit göra 

referatet. Då måste du få möjlighet att visa detta också. 

 

Samtliga lärare hävdar å ena sidan att de inte tycker sig påverkas av det som vi kallar den ”dolda 

läroplanen”, det vill säga ovidkommande faktorer såsom elevens persona och sena inlämningar. 

Å andra sidan, förklarar de att de inte kan vara säkra på det, men att de åtminstone vill tro sig 

bedöma korrekt och inte påverkas av detta. Angelina känner sig inte orolig över om hon bedömer 

sina elever likvärdigt men däremot är hon mer orolig över om hon bedömer rättssäkert. Hon är 

med andra ord mer orolig över om hon tolkar kunskapskraven likvärdigt i jämförelse med 

svensklärare på andra skolor och om hon har samma syn som andra lärare på hur många gånger 

en elev måste visa upp en förmåga på A-nivå för att nå betyg A. Hon berättar att hon arbetar 

mycket med denna typ av frågor med sitt ämneslag i sitt andraämne, men inte alls inom 



 
 
 

 

48 

svenskan. Hon känner sig därför mer osäker på sin bedömning i svenskämnet än i sitt 

andraämne. Från huvudmans håll önskar Angelina, som är inne på sitt första år som verksam 

lärare, att hon blivit tilldelad en mentor som kunde stötta upp henne i hennes bedömning.  

 

Till svar på huruvida lärarna tror att de påverkas av yttre faktorer om en elev, såsom sena 

inlämningar och elevers attityder och beteende, när de gör sin bedömning, uppger de flesta att 

det inte medvetet utgör något problem. Alla säger dock kort därefter att de åtminstone inte vill 

tro att det utgör något problem men att de aldrig kan veta säkert. Tom påtalar vikten av att skapa 

en bra relation till sina elever, eftersom han tror att det gör att eleverna lättare vågar påpeka om 

de känner att de har blivit orättvist bedömda. Bill säger att han arbetat inom psykiatrin innan han 

blev lärare och på så sätt blivit avtrubbad vid attitydproblem. Molly säger att hon inte har några 

problem att skilja på sak och person och att hon har gett bra bedömningar till elever som hon 

tyckt mindre om. Angelina instämmer i detta: 

 

Om någon har en dålig attityd då kanske jag tycker att [det är] lite tråkigt eller kan bli lite 

frustrerad när jag sätter A på den elevens uppgift, men jag gör det så klart. Sen är det så 

klart roligare när det är någon som verkligen kämpat jättemycket att sätta ett A på den. 

 

Susan spekulerar i hur hon eventuellt påverkas av olika faktorer i sin bedömning, såsom om 

eleven går på ett studie- eller yrkesförberedande program eller om den har ett visst kön. Hon tror 

inte att elevens kön påverkar hennes bedömning men däremot tycker hon att det känns svårare att 

hålla sig objektiv och bedöma studie- och yrkeselever på samma villkor. Detta menar hon beror 

på att eleverna har olika förutsättningar i hur de läser kurserna och hur många lektionstimmar de 

har. Även Fred påtalar att han tror att man undermedvetet belönar elever som utmärker sig som 

mer duktiga i stökiga klasser, och ger de eleverna ett högre betyg än vad de skulle ha fått i en 

klass med jämlika klasskamrater. Han tror också att många lärare idag fortfarande sätter betyg 

enligt det relativa systemet, om än omedvetet. Harry framförde en liknande oro kopplat till 

elevutvecklingen på sin skola. För varje år har medelbetyget höjts på den elev som kommit in på 

skolan med lägst betyg, och eleverna på skolan presterar därför allt bättre redan när de börjar på 

skolan. Han är rädd för att detta kan ha gjort honom strängare i sin bedömning, eftersom 

elevernas kunskapsnivåer är högre och i med detta har även kraven på dem höjts. Hans oro späs 
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på av att vissa elever hävdar att lärarna på skolan är stränga med betygen, så stränga att de väljer 

att byta skola. 

 

Att lämna in sent menar åtminstone Angelina och Susan utgör ett undantag till de yttre faktorer 

som inte ska räknas in i en bedömning. Anledningen till det menar de är att om en elev lämnar in 

sent har den fått längre tid på sig att slutföra uppgiften och därmed haft bättre förutsättningar än 

övriga klasskamrater att lämna in en mer bearbetad text. Bill håller inte med om att sen 

inlämning ska påverka bedömningen utan säger så här: ”Nej, vi bedömer väl inte tid. Vi bedömer 

väl kunskap?”. Fred hanterar sena inlämningar genom att ge en helt ny uppgift direkt efter 

deadline till de elever som inte har lämnat in. Han menar att han på grund av detta inte brukar få 

in sena inlämningar från sina elever. Molly säger att hon håller hårt på deadlines men att en sen 

inlämning inte gör att eleven automatiskt inte kan få ett högre betyg än E eller att eleven får göra 

ett omprov. Hon menar att det inte skulle vara likvärdigt om man gjorde på det viset. Inte heller 

Harry menar att en sen inlämning påverkar hans bedömning av texten men att det är något som 

stör honom. Han bedömer heller inte uppgifter som lämnas in sent direkt utan bedömer de i mån 

av tid, vilket hans elever är införstådda med.  

4.2.6 Arbete med sambedömning och samsyn 

Lärarnas upplevelser av och åsikter om hur mycket man arbetar med sambedömning och samsyn 

varierar, till och med mellan de informanter som delar arbetsplats. Helga berättar att man på 

hennes skola började arbeta på ämneslagsmöten med att försöka få en samsyn bland 

svensklärarna men att arbetet med detta inte har fortskridit särskilt långt. Hon upplever att arbetet 

med att tolka styrdokumenten gemensamt försvinner i hanteringen och att man hade behövt tid 

att göra detta. Hon menar att man måste låta det få ta tid och ser gärna att man avsätter en hel dag 

på arbetsplatsen för att arbeta fram en gemensam syn på detta. Annars tror hon att man lätt tappar 

bort det och att det blir svårt att ta tag i det på nytt och fortsätta arbetet då man gärna låter annat 

gå före. När vi undrar om det finns något som skola eller huvudman kan göra för att underlätta 

en mer likvärdig bedömning för lärarna är det just detta hon tar upp, det vill säga avsatt tid för 

arbete med tolkning av styrdokumenten. Även om tid inte alltid avsätts för att diskutera 

bedömning känner Helga att hon kan gå till vem som helst av sina kollegor och bolla tankar när 

det kommer till enskilda elevtexter. Detta uppger även Molly som menar att det inte finns någon 
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prestige utan att man alltid kan be varandra om hjälp och diskutera bedömning. Men till skillnad 

från Helga menar Molly att det finns en ständig diskussion om styrdokumenten på hennes 

arbetsplats. 

 

På Harrys skola ser det olika ut beroende på kursen. Lärarna som undervisar i Svenska 1 har inte 

så bra kommunikation om bedömning, styrdokument och sambedömning, medan dialogen är 

bättre mellan de lärare som arbetar med kurserna i Svenska 2 och Svenska 3. Han önskar, likt 

Helga, att man ska arbeta mer med detta på skolan. Harry brukar även diskutera bedömning och 

tolkning av kunskapskraven med vänner som arbetar som lärare på andra skolor. Susan berättar 

att man arbetar mycket med bedömning inom ämneskollegiet i organiserad form men även 

spontant. Diskussioner om arbetssätt, metoder, material och utfall om koordinerade uppgifter 

förs också på skolan.  

 

Freds erfarenhet av ämneskonferenser skiljer sig från Susans. Han berättar att svensklärarna på 

hans skola har ämneskonferenser där det är tänkt att de ska diskutera sådant som tolkning av 

ämnesplanen för att nå fram till en samsyn, men att detta sällan händer. Det blir snarare att han 

pratar med sina kollegor spontant om hur man ska tolka kunskapskraven. Han känner att han har 

en bättre dialog om detta med vissa kollegor än andra. Bill har inte arbetat så länge på sin 

nuvarande arbetsplats men har fått berättat för sig av kollegor att man tidigare har arbetat med att 

skapa samsyn bland svensklärarna. Däremot finns ingen dokumentation av det arbetet. Nyligen 

har man börjat arbeta på nytt med att diskutera kunskapskraven och styrdokumenten för att få det 

man arbetar fram dokumenterat. Förutom det brukar han diskutera bedömning med de kollegor 

han delar arbetsrum med. De delar elevtexter med varandra som de kan bolla för att komma fram 

till en bedömning. Han känner däremot inte att han kan göra detta med alla svensklärare på 

skolan. Toms erfarenheter liknar Bills av vilka man kan gå till för att prata bedömning:  

 

Ja mellan vissa, och det blir ju så att man tyr sig till de som tolkar det som jag tolkar det, 

och då är det lättare att samarbeta med dem. Det finns ju många på skolan som har mer 

fokus på själva det centrala innehållet liksom och betar av det allt eftersom och sen får 

man ett ihopslagsbetyg där hur man presterat på de olika delarna. Så vi behöver ju mer 

samsyn på skolan. Likadant så är där, har vi ofta en diskussion kring det här med 
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förmågorna. Hur många gånger ska man, om man siktar på ett A och arbetar med en 

förmåga tre gånger, ska man ha A alla tre gånger eller så? Såna saker diskuteras. 

 

Både Tom och Bill säger att de brukar arbeta med sambedömning men då i samarbete med de 

kollegor som Tom pratar om i citatet ovan, de som bedömer likadant som en själv och tolkar 

styrdokumenten på liknande sätt. Angelina är ensam svensklärare på sin arbetsplats men ingår i 

ett ämneslag med svensklärare från andra gymnasieskolor i kommunen. Ingen dialog om 

bedömning eller tolkning av styrdokument sker dock på ämneslagsmöten och man sambedömer 

inte heller inom ämneslaget utöver de nationella proven. Tom säger att han gärna skulle vilja se 

att man arbetade mer med sambedömning på hans arbetsplats. Samtliga lärare uppger att 

sambedömning används som ett verktyg vid bedömningen av de nationella proven.  

4.2.7 Sammanfattande diskussion 

Samtliga informanter uppger att de ger sina elever chansen att visa samma typ av kunskap flera 

gånger, vilket behövs enligt Skolverket (2018:8) och Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012:7f) 

för att kunna sätta likvärdiga och rättssäkra betyg. Angelina berättar att hon ger eleverna chans 

att visa samma typ av kunskap på olika sätt vilket går hand i hand med det som Kjellström 

(2013:189) tar upp angående om att eleverna ska erbjudas olika typer av uppgifter och 

examinationstillfällen. Kjellström (2013:189) framhåller även, likt Fred, att det idag inte är lika 

intressant att bedöma vad eleverna minns vid ett utsatt testtillfälle, utan snarare kvaliteten och 

bredden av en elevs kunskaper och att uppgifter bör utformas med detta i åtanke.  

 

Flera informanter nämner uttryckligen att kunskaper som eleven visar vid andra tillfällen än de 

examinerande uppgifter som de själva konstruerar, som till exempel under spontana diskussioner 

i klassrummet, används för att ”plussa på” de kunskaper som eleven visar upp vid de utsatta 

tillfällena, vilket överensstämmer med vad Skolverket (2018:10) fastslår om att all möjlig 

kunskap som går att inhämta om elevens kännedom inom ens ämne, ska användas som underlag 

vid betygsättning. Inte alla uppger att de har ett fungerande arbetssätt för att dokumentera dessa 

kunskaper på. Harry säger att han fortfarande arbetar med att hitta ett sätt att kunna dokumentera 

och tillgodoräkna de kunskaper som eleverna visar upp spontant medan Helga menar att hon är 

sporadisk i sitt antecknande av dessa kunskaper och att hon oftast gör mentala noteringar istället. 
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Detta är problematiskt utifrån det som Grettve, Israelsson och Jönsson (2014:165f) och 

Pettersson (2013:38) nämner med farorna med att inte dokumentera sin bedömning. Utan en 

nedskriven dokumentation av de kunskaper som visats upp blir bedömningen inte lika rättssäker 

och risken att läraren istället baserar sin bedömning av elevers spontana kunskapsuppvisning på 

magkänsla blir allt större.  

 

Skillnader i dokumentation av bedömning nämndes av flera informanter som ett hinder i att 

utföra sitt bedömningsarbete likvärdigt. Skolverket (2018:23) förordar att det finns en 

överenskommelse lokalt angående hur bedömning ska dokumenteras. Bill framhåller att man i 

kommunen där han arbetar har kommit överens om att dokumentera sin bedömning i ett visst 

program, men att detta inte implementeras genomgående i verksamheten, utan att vissa lärare 

dokumenterar på sitt eget sätt. Som han nämner kan det fungera för den individuella läraren men 

när någon utomstående ska försöka förstå dokumentationen kan det bli feltolkningar och delar av 

de kunskaper som eleven visat upp kan därmed gå förlorade vid eventuella lärarbyten, vilket är 

en av anledningarna till att Skolverket (2018:23) uppmanar till en gemensam 

dokumentationsform. Harry tog även upp svårigheten med att likvärdigt bedöma elever vid 

lärarbyte. I hans fall berörde det elever som bytt skola en bit in på läsåret. Både Harry och Bill 

har erfarenheter av att övertagit den betygsättande rollen för elever som tidigare haft lärare som 

satt bokstavsbetyg på individuella prestationer, vilket går stick i stäv med Skolverkets (2018:21) 

rekommendationer, och de menar att detta har försvårat deras bedömningsarbete då de inte 

upplevde att de kunde förlita sig på den bedömning de delgivits vid överlämningen. Helgas 

bedömningssystem kan anses problematiskt ur samma perspektiv då det kan vara svårt för en 

utomstående att förstå vad som menas med de olika ”betygsstegen” som hon själv har 

konstruerat, ifall hon använder detta system i sin dokumentation. I de fall som tas upp här har 

dokumentationen inte utformats på ett sätt som Skolverket uppmanar till (2018:23).  

 

Harry och Susan menar att eleverna ofta vill veta betyg på uppgifterna och att detta är en av 

anledningarna till att de ger betyg. Fred och Angelina berättar att deras elever ofta efterfrågade 

bokstavsbetyg till en början men att eftersom de har valt att inte sätta några betyg på enskilda 

prestationer har eleverna också vant sig vid det och accepterat det. Angelina och Fred har alltså 

gjort precis så som Sandin (2014:97) menar att man ska göra, det vill säga få eleverna att 
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acceptera att de inte får ett bokstavsbetyg som återkoppling till deras enskilda prestationer, 

eftersom han menar på att det är det bästa för elevernas utveckling.  

 

En annan anledning till att man inte ska ge bokstavsbetyg på enskilda uppgifter, som tas upp av 

Skolverkets (2018:18), är att det kan bidra till att betygsättningen blir felaktigt utförd. Detta 

problematiseras av Tom när samsyn diskuteras. Hans upplevelse är att det finns lärare på den 

skola han arbetar på som betar av det centrala innehållet, ger ett betyg på varje del och sedan ger 

ett medelvärde av detta som slutbetyg till sina elever. Han bekräftar på så vis Skolverkets 

(2018:18) farhågor om hur bokstavsbetyg på individuella prestationer kan leda till ett felaktigt 

summerande av elevers kunskaper vid tiden för slutgiltig betygsättning. Om hans oro dessutom 

stämmer, om att lärare sätter betyg utifrån elevens kunskaper på det centrala innehållet, går detta 

inte bara emot Skolverkets (2018:8) bestämmelser om att det är kunskapskraven som används 

vid betygsättning, utan det skulle även innebära att lärare sätter betyg på olika kunskaper, vilket 

kan kopplas till Willingham, Pollack och Lewis (2002:6ff) begrepp subject covered.  

 

Willingham, Pollack och Lewis (2002:6ff) tar även upp begreppet grading variations, vilket 

betyder att lärarnas uppfattning angående kunskapsnivåer påverkas av deras elevers 

kunskapsnivå, som en faktor till bedömarvariation. Detta kan kopplas till den oro som Susan 

framförde angående om hon bedömer yrkeselever mildare än elever på studieförberedande 

program och Fred som funderade över om han undermedvetet ger duktiga elever i stökiga klasser 

ett högre betyg än de fått i en lugnare klass. Harry framförde en liknande oro kopplat till 

elevutvecklingen på sin skola då allt fler högpresterande elever söker sig till skolan, vilket han är 

orolig har gjort honom strängare i sin bedömning. Hans oro späs på av att vissa elever hävdar att 

lärarna på skolan är stränga med betygen, så stränga att de väljer att byta skola. Utifrån det som 

Harry och Susan beskrivit kan tänka sig att deras syn på vad som utmärker de olika betygsstegen 

har påverkats av elevernas kunskapsnivå, och deras generella bedömning kan därför vara 

påverkad av grading variations.  

 

Angelina berättar att hon anser sig vara likvärdig i sin bedömning gentemot sina egna elever. 

Däremot är hon osäker på hur likvärdig hennes bedömning är i förhållande till andra lärares 

bedömningar. Denna osäkerhet som lärare känner inför om de bedömer likvärdigt i förhållande 
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till andra lärare är något som Skolinspektionen (2013:7) har funnit i sin granskning. Även 

Grettve, Israelsson och Jönsson (2014:24) och Ask (2012:19) tar upp att svårtolkade 

styrdokument gör att lärare är osäkra på om de bedömer rätt. Eftersom Angelina är ensam 

svensklärare på sin arbetsplats, blir det svårt för henne att tolka kunskapskraven och bedöma 

tillsammans med andra svensklärare, vilket annars nämns som avgörande faktorer till att nå 

likvärdighet (Blomqvist, 2018:2f; Skolverket, 2013:7ff). 

 

Sambedömning och samsyn är två faktorer som lyfts fram som avgörande för att nå likvärdighet, 

samtidigt som flera informanter har framhållit att de inte kan arbeta med detta i så stor mån som 

de önskar på grund av tidsbrist. Alla informanter uppger att man arbetar med sambedömning 

kopplat till de nationella proven, men knappt alls resterande tid. Detta överensstämmer med 

Skolinspektionens (2019:7) resultat, och som de påpekar kan avsaknad av sambedömning leda 

till en bristande samsyn. Helga efterlyser öronmärkt tid för att arbeta med samsyn och 

sambedömning på hennes skola, vilket Skolverket (2018:22) rekommenderar att rektorer ger sina 

lärare tid och möjlighet till att göra. Fred betonar att han vill att den tid som är avsatt för 

ämneslagsmöten ska gå till att diskutera saker som samsyn och sambedömning.  

 

Trots att Skolinspektionen (2011:20f, 28) framhåller att bedömning inte ska påverkas av 

ovidkommande faktorer uppger några av lärarna att vissa sådana faktorer kan spela roll i deras 

bedömning. Susan och Angelina menar att elever som lämnar in sent har haft längre tid att 

bearbeta sin text än de elever som lämnat in i tid och att det därför inte blir rättvist om de bedöms 

på samma sätt. Bill menar däremot att det inte spelar någon roll när eleven lämnar in eftersom 

det inte är tid vi bedömer utan kunskap. Huruvida en sen inlämning ska påverka hur elevens 

prestation bedöms, skiljde sig därmed mellan informanterna. Liksom Sandin (2014:163) och 

Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012:51) påpekar ska tid inte bedömas men samtidigt ska 

läraren ha tid att bedöma texten inom sin arbetstid. Harry har på så sätt ett fungerande 

angreppssätt till sent inlämnade arbeten genom att bedöma dem endast i mån av tid.  

5. Slutdiskussion 

I den sammanfattande diskussionen i avsnitt 4.1.4 kunde vi konstatera att elevtexter är 

svårbedömda och att lärare ser till olika delar av ämnesplanen i sin bedömning. Vi kunde också 
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konstatera i avsnitt 4.2.7 att dokumentation av bedömning i vissa fall utformas så att andra lärare 

kan ha svårt att förstå den och att betyg ibland sätts på enskilda uppgifter, vilket går emot 

Skolverkets (2018:21) rekommendationer. Vi har även funnit att vissa lärare är oroliga för att 

den generella kunskapsnivån i klassen påverkar hur stränga de är i sin bedömning, vilket kan 

leda till att det blir svårare som elev att få ett högt betyg i en klass med ambitiösa klasskamrater. 

Slutligen kunde vi slå fast att lärare behöver mer tid för att diskutera bedömning tillsammans 

med andra svensklärare samt mer utbildning och information om bedömning generellt. I detta 

avsnitt kommer vi att lyfta några övergripande slutsatser av studien som vi tidigare inte redogjort 

för.  

 

I avsnitt 4.1.4 diskuterades en risk med att se och benämna kunskapskravens delar som 

individuella kunskapskrav, nämligen att det kan leda till att man bedömer enligt betygssystemet 

för Lpf 94 där inte alla betygskriterier för MVG behövde vara uppfyllda för att tilldelas MVG i 

kursen (Skolinspektionen, 2011:7). En annan risk med att dela upp kunskapskravens delar i egna 

kunskapskrav är att de kan användas felaktigt i matriser, vilket kan ge en missvisande bild till en 

elev om vilket slutbetyg hen kommer att få och även bidra till sänkt motivation hos 

högpresterande elever (Skolinspektionen, 2019:21). Flera av lärarna hade delat upp 

kunskapskravens delar i egna kunskapskrav i matriser som de menar att de använder sig av 

regelbundet när de pratar om bedömning med sina elever, samt i återkoppling till eleven. Även 

vid bedömningen av den elevtext som denna studie grundar sig på, hade vissa av informanterna 

valt att inkludera en matris där de använde delar av kunskapskraven som egna kunskapskrav som 

de hade färgmarkerat. När kunskapskraven används på detta vis blir det nästintill likställt med att 

sätta ett bokstavsbetyg på uppgiften, fastän syftet ofta är att använda matrisen formativt för att 

visa på elevens utveckling i förhållande till kunskapskraven. Det är som vår informant Angelina 

sa i sin intervju: 

 

Nej alltså jag gör ju så här3, så det är ju underförstått. Men jag skulle inte skriva E, men 

jag ser ju att den här texten uppnår E-nivå på de här två kunskapskraven. (…) Ja, alltså 

                                                
3 Angelina visar sin matris med de delar av kunskapskraven som hon fann relevant för elevtexten som skulle 
bedömas, i vilken hon färgmarkerat delarna för betyg E.  
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om en matris skulle se ut så här som den här gör där det är två stycken E, då fattar de 

själva ’ja men det är ett E’. 

 

När man styckar upp kunskapskravens delar i egna kunskapskrav och presenterar dessa till en 

specifik uppgift eller i återkopplingen på prestationen, ger man eleverna en tregradig checklista. 

Om elevens kunskaper bedöms motsvara de kunskaper som listas för alla betygsstegen i 

”checklistan” första gången hen testas på det momentet, kan eleven tro, och läraren likaså, att 

eleven har visat sig tillräckligt kunnig på delmomentet och kan gå vidare till att checka av nästa 

delmoment. När läraren så småningom har testat eleverna på de kunskaper som listas i 

kunskapskraven en gång, och om en elev har uppnått A på alla dessa delmoment, kan eleven tro 

att detta är tillräckligt för att få A i slutbetyg, och motivationen till att fortsätta prestera sitt bästa 

vid senare examinationstillfällen kan därmed sänkas. Även läraren kan tänka att eleven har de 

kunskaper som motsvarar betyget A om den har uppvisat detta en gång vardera för varje del av 

kunskapskraven (Skolinspektionen, 2019:21). Det kan absolut vara så att eleven faktiskt har de 

kunskaper som motsvarar ett A, men det behöver inte vara så. Skolinspektionen (2019:20) tar 

upp i sin senaste rapport att läraren ska göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper i 

förhållande till kunskapskraven i sin helhet vid betygsättningen, och att senare prestationer i 

kursen väger tyngre än tidigare, eftersom de menar att eleven borde ha utvecklats under kursens 

gång och prestera bättre vid det senare tillfället. Det kan även vara så att eleven presterar sämre 

vid ett senare tillfälle när samma kunskaper testas, och att den uppgiften anses visa elevens 

kunskaper på ett mer tillförlitligt sätt än den uppgift som först utfördes, vilket kan dra ner 

elevens betyg. Skolinspektionen (2019:21) fann även att elever har varit ovilliga att genomföra 

ytterligare uppgifter inom ett moment de redan uppnått A i, av rädsla för att sänka sitt betyg. 

Dessutom har Skolverket (2018:19) påtalat samma risker som diskuterats här kopplat till matriser 

med uppdelade kunskapskrav. Det är dock inte så enkelt som att man kan exkludera 

kunskapskraven i samtal med elever om bedömning eftersom Sandin (2014:44f, 89f) menar att 

elevens prestation påverkas negativt om hen inte känner till vad hen kommer att bedömas utifrån, 

eftersom eleven inte vet vad som förväntas av hen. Istället bör man försöka hitta ett fungerande 

sätt att arbeta med matriser i sin bedömning. Sandin (2014:21) framhåller att matriser är ett bra 

redskap att använda i återkoppling till eleven eftersom det tydliggör bedömningen, men att 

matrisen behöver presenteras tillsammans med mer djupgående feedback för att få ett formativt 
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syfte. Skolinspektionen (2019:21) nämner att de lärare som arbetar framgångsrikt med matriser 

kommunicerar mycket med sina elever om bedömning och hur betygsättning utförs, samt 

undviker att färgmarkera. Flera av informanterna berättade att de pratar mycket med sina elever 

om bedömning och det gavs alltid ytterligare kommentarer tillsammans med de matriser som 

presenterades, vilket borde betyda att deras användning av matriser fungerar väl. Med andra ord 

kan matriser fungera som ett redskap för att få en mer likvärdig bedömning om det används på 

ett korrekt sätt, däremot kan det få motsatt effekt om de används på fel sätt. 

 

Som tidigare nämnts i den sammanfattande diskussionen i avsnitt 4.2.7 har Skolinspektionen 

(2013:7) funnit att lärare är osäkra på om deras bedömning är likvärdig. Grettve, Israelsson och 

Jönsson (2014:24) och Ask (2012:19) menar att detta beror på svårtolkade styrdokument. Målet 

med Lgy 11 var att det skulle vara tydligare än det föregående betygsystemet Lpf 94 

(Wahlström, 2016:50), samt att de kunskaper elever skulle visa skulle vara lättare att observera. 

Trots det här berättar både Angelina och Fred om att de har svårigheter med att tolka Lgy 11. 

Fred menar att de största svårigheterna ligger i att tolka värdeorden. Han tar upp ordet 

”nyanserat” som exempel och menar att det är svårt för lärare att tolka och undrar hur lärare ska 

kunna bestämma om en text är nyanserad eller inte. Det här kan kopplas till vad Eklöf (2017:73) 

och Mossberg Schüllerqvist (2017:113) framhåller angående kritik som riktas mot Lgy 11 för 

dess vaghet. Jönsson (2013:192) är en av de som betonar att svårigheten med det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet vi har idag är att konkretisera målen och kunskaper på ett 

likvärdigt sätt. Gustafsson och Erickson (2013:70) och Blomqvist (2018:2) framhåller att det 

betygssystem som vi har idag kräver att lärare tolkar styrdokumenten tillsammans på skolnivå. 

Det kräver att lärare samarbetar med andra lärare för att öka likvärdigheten (Jönsson, 2013:192). 

Ändå påtalar nästan alla informanter att de inte arbetar så mycket med sambedömning som de 

skulle önska och uppger att de önskar mer tid till samarbete tillsammans med andra svensklärare.  

  

Något annat som uppmärksammades under nästintill alla intervjuer var att informanterna uppgav 

att de fått bristande utbildning och information angående hur man ska bedöma och betygsätta i 

de olika betygssystemen, både när de utbildade sig till lärare och om de varit yrkesverksamma 

vid övergången mellan två olika betygssystem. Ansvaret att lära sig bedöma enligt en ny läroplan 

har, precis som Molloy (2011:18) framhåller, fallit på lärarna då kommuner och andra huvudmän 
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inte har erbjudit någon fortbildning för detta. Eftersom en av de viktigaste faktorerna för 

likvärdig bedömning visat sig vara att nå samsyn av tolkningen av styrdokumenten (Skolverket, 

2013:7ff; Skolinspektionen, 2011:26; Grettve Israelsson & Jönsson, 2014:152), är det oerhört 

problematiskt att flera av informanterna uppger att de inte fått möjlighet att lära sig tillsammans 

med andra lärare om hur bedömning ska utövas i enlighet med läroplanen. Det finns då en stor 

risk att lärare inte lär sig bedöma i enlighet med Skolverkets (2018:21) riktlinjer eller att det tar 

mycket längre tid för lärare att lära sig bedöma i det nya systemet. Skolinspektionen (2013:7) har 

dessutom funnit att lärare tolkat kunskapskraven på ett felaktigt sätt, vilket då innebär att de 

också bedömer felaktigt. Detta är oroande med tanke på hur viktig bedömning och betygsättning 

faktiskt är och hur stor påverkan det har på elevers inlärning och framtida förutsättningar i livet.  

6. Avslutning och förslag till vidare forskning 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur lärare går tillväga för att bedöma en elevtext i 

kursen Svenska 1 och hur de arbetar löpande under ett läsår för att säkra en likvärdig och 

rättssäker bedömning. Vi har funnit att det råder en gemensam syn på vilka delar av en elevtext 

som är viktigast att fokusera på och vilka delar av kunskapskraven som kunde utvärderas utifrån 

den här texten, även om det verkar finnas en viss oenighet i hur övriga delar av ämnesplanen ska 

användas i bedömningen. Vi har också funnit att nästan alla lärare arbetar utifrån samma 

grundmodell när de bedömer text, vilket inkluderar en typ av analytisk bedömning där man ser 

till innehåll, disposition och språk, men att de väger de olika delarna olika när de utformar sin 

helhetsbedömning. Det som våra informanter nämnde som den största problematiken var 

uppgiftsbeskrivningens utformning och att det fanns oklarheter om vad som efterfrågades av 

eleven. Dessa två aspekter, hur lärarna vägde in de olika delarna från den analytiska 

bedömningen till sin samlade bedömning och hur de tolkade uppgiftsinstruktionen, var det som 

verkar ha påverkat den summativa bedömningen mest och var anledningen till 

bedömarvariationen. Nästan alla informanter ansåg att det är viktigare att ha kunskap om 

kontexten i vilken texten är skriven än att ha kunskap om eleven, och att kunskap om kontexten 

påverkar bedömningens likvärdighet.  

 

Sett till hur lärarna löpande arbetar med bedömningsarbete under läsåret, finns det både 

skillnader och likheter. De likheter som finns berör hur lärarna samlar in bedömningsunderlag 
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och att det är kunskaper och inte egenskaper som ska ligga till grund för ett betyg. De var även 

överens om att samtal och samarbete med andra svensklärare angående bedömning och tolkning 

av styrdokument gynnar likvärdigheten och att det finns en önskan om att arbeta mer med detta. 

Vad som skiljde sig åt var hur informanterna dokumenterade sin bedömning och vilken påverkan 

en sen inlämning ska få på en bedömning. De samtalade även på olika sätt och i varierande 

utsträckning med sina elever om hur bedömning fungerar i allmänhet och på elevers enskilda 

prestationer.  

 

Det är även värt att nämna, med tanke på den avsaknad av utbildning om bedömning som våra 

informanter påtalade, att universitet som erbjuder lärarutbildningar bör se till att det finns 

resurser att utbilda kommande lärare i hur de ska arbeta med bedömning, och då framförallt 

fokuserat på deras specifika ämnen. Skolverket bör ta ansvar för att kommuner och andra 

huvudmän vid införandet av en ny läroplan ger verksamma lärare den fortbildning och/eller 

information de behöver för att kunna bedöma korrekt och likvärdigt. Utan kunskap om hur vi ska 

bedöma just kunskap och förmågor faller idén om det urvalssystem vi grundat selektionen till 

högre studier på.  

 

Ett konstaterande som kan göras efter denna studie är att skriftlig produktion är mycket svår att 

bedöma. Årligen skriver svenska gymnasieelever i de examinerande svenskkurserna ett stort 

skriftligt prov som ges allt mer inflytande över deras slutbetyg. Vi syftar naturligtvis på de 

nationella proven. Även om bedömningsanvisningarna är omfattande hade det varit intressant att 

utforska hur lärare tolkar dessa kopplat till uppgiftsbeskrivningar i de nationella proven, eftersom 

informanternas tolkning av uppgiftsinstruktionen i denna studie spelade en stor roll i vilket betyg 

de satte på uppgiften.  

 

Tom nämnde att man i hans ämneslag brukar diskutera hur ofta en elev behöver visa kunskaper 

på en viss betygsnivå för att tilldelas det betyget i slutbetyg, och menade att det fanns spridda 

åsikter om detta. I ljuset av den senaste rapporten från Skolinspektionen (2019:20) som visar att 

många lärare sätter betyg utifrån elevernas bästa prestationer istället för en allsidig bedömning, 

och att detta kan ha en negativ påverkan på högpresterande elevers motivation eftersom de tror 

att de har säkrat det högsta betyget om de har uppnått betyget A, blir detta än mer intressant. En 
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vidare studie av lärares syn på sammanvägningen av bedömningsunderlag inför betygsättning 

eller högpresterande elevers syn på motivation i sent skede av en kurs hade också kunnat bli en 

intressant påbyggnad till denna studie.  
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Bilaga 1 - Uppgiftsinstruktion och elevtext 

 

Skriftlig examination – essä - Ödet 

Ödestro 

Antikens människor trodde på ödet. Ödet kunde ingen undkomma. Vad tror unga människor på 

idag? Behöver man något att tro på? Hur tänker du om framtiden? Vad påverkar din framtidstro? 

Är allt förutbestämt? Vad tror du på? 

 

Att allt är förutbestämt, att ödet bestämmer hur våra liv utformas, har varit en vanlig uppfattning 

i många kulturer genom historien. Även idag förklarar människor handlingar och skeenden med 

att ”det var ödesbestämt”. Men finns egentligen ödet och kan vi i så fall undkomma det, eller är 

vår livsresa redan när vi föds utstakad och oundviklig? 

 

Skriv en essä med utgångspunkt i ämnet ovan. En essä är en utredande text där skribenten får 

vara personlig och uttrycka tankar och åsikter fritt, men innehållet ska vara sakligt. Språket får 

vara personligt hållet, men inte pratigt eller talspråkligt. 

 

I din essä ska du diskutera och resonera kring ditt ämne, utifrån dina egna personliga åsikter 

och erfarenheter. Du ska dessutom koppla och/eller jämföra dina tankar med något som du 

har läst i textmaterialet (artiklarna), något som passar in bra i din diskussion. 

I inledningen ska du presentera ämnet och fånga läsarens intresse. Iavhandlingen ska du 

diskutera ämnet med hjälp av egna erfarenheter och tydlig koppling till textmaterialet. I 

avslutningenska du avrunda/knyta ihoptexten/dina åsikter på ett tydligt sätt. 

 

Formalia: Längd 1-1,5 sida, läsvänligt typsnitt, 12 punkter, 1 1⁄2 radavstånd 
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Elevtext 

Att allt är förutbestämt, att ödet bestämmer hur våra liv utformas, har varit en vanlig uppfattning 

i många kulturer genom historien. Även idag förklarar människor handlingar och skeenden med 

att "det var ödesbestämt". Men finns egentligen ödet och kan vi i så fall undkomma det, eller är 

vår livsresa redan när vi föds utstakad och oundviklig? 

 

Jag tror att många i dagens samhälle vill att det ska finnas någon form av förutbestämmelse i 

livet. Detta beror enligt mig på olika faktorer. 

 

Den första faktorn handlar om tron på något större. Vi lever i en tuff värld och många vill tro att 

det finns någon typ av öde eller gud. För utifrån mina erfarenheter så ger denna tron någon form 

av tröst eller skydd mentalt. Tänker man sig att världen och ens liv är förutbestämt så vet man att 

allt man gjort vare sig det gick uselt eller superbra har en del i det stora hela. Man kan tänka sig 

att gud eller ödet ville att jag till exempel skulle mista mitt jobb. Även om det låter grymt så 

kanske ödet har planer för ett bättre jobb. Jag anser att det tar bort en del skuldskänslor inom en. 

 

Detta stöds ur artikeln: "För mig är slumpen ödet". Dagens Nyheter. (20/11- 2018). Där Malin 

Nordgren citerar spåkvinnnan Madame Oili: 

"För mig är slumpen ödet - det är bestämt så, därför blir det så. Vad som styr vet jag inte riktigt, 

men det finns alltid något som gör det. Okända krafter som vi inte är medvetna om." 

 

I artikeln påstår Nordgren att det som vi idag kallar slumpen är det mytomspunna ödet. Och att 

många idag letar efter övernaturliga förklaringar på varför saker blir som de blir. 

 

Enligt Nordgren så är det även många som funderar över om det går att ändra på sitt öde. 

 

Vilket leder till min nästa faktor. 

 

Min andra faktor som jag anser spelar stor roll i varför folk vill att det ska finnas någon form av 

öde kan vara mer nedlåtande sätt att se på det hela. Det handlar om folk som blir paranoida av 

sitt öde. 
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Detta kan man knyta ihop med artikeln: "Ödet har blivit omodernt". Dagens Nyheter. (19/11-

2018). Där Christina Claesson berättar om folk som genom historien blivit paranoida av sina 

öden som till exempel Herodes. Han lät döda alla nyfödda pojkar i rädsla för att en ny kung 

skulle födas. Dock så kunde han inte fly från sitt öde. 

 

Även om detta låter som en negativ syn på ödet, så tror jag personligen att det kan få folk att 

sträva mot det bättre. För ingen vet ju säkert om allt är förutbestämt. Kanske är det, kanske är det 

inte. Därför är det enligt mig värt att se detta som en chans att förändras. Ett exempel på detta är 

att tänka på din fysiska hälsa. Du kanske inte har den kropp du önskar du hade, men hur vet du 

egentligen att ödet har lagt dig där hela ditt liv. Ödet kan lika gärna vara tvärt om. Kanske är det 

just ditt öde att "förändra ditt öde" och börja till exempel träna. Därför anser jag att en svag 

rädsla för ens öde skulle kunna vara bra för dig. Dock så är det ingen bra idé att ta detta för långt 

som Herodes en gång i tiden gjorde. 

 

Cleasson diskuterar även om dagens teknologier och hur det har speglat vårt samhälles syn på 

ödet. Teknologin får många att se det som ett sätt att undgå ödet. En respirator kanske 

exempelvis räddar ett liv och vissa vill då tro att man 

förändrar ödet. Däremot skulle tekniken lika gärna vara ett falskt skydd. Teknologin skulle också 

kunna vara en del av våra öden. (Cleasson, 19/11- 2018). 

 

Jag vill personligen stärka denna tanken genom att titta på historiska uppfinningar så som till 

exempel giljotinen, som uppfanns i Frankrike under 1700-talet. Det var från början ett instrument 

för att så smidigt och ej plågsamt kunna avrätta någon. Dock så fick inte denna uppfinningen det 

öde som grundtanken var. Giljotinen är idag kopplad till massavrättningarna i franska 

revolutionen och är sett som ett skräckinjagande vapen, även om den egentligen hade goda 

tankar. (Det vill säga, goda tankar för att vara 1700-talet.) 

 

Så, är våra liv trots allt förutbestämda och är våra öden oundvikliga? 

Mitt svar på frågeställningen och min sammanställning är att man kan tro det och många i dagens 

samhälle vill tro det. Ingen vet ju till 100% men enligt mig så tror jag det ligger något i att man 
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har ett öde. Det får en att tänka större och i flesta fall mer positivt. Det ger oss en tacksamhet för 

både vilka vi är och den tiden vi lever i och ödet kan få oss att förändras för det bättre. Med detta 

vill jag avslutligen säga att du ska lita på ditt öde. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 
Intervjuguide 
Vi börjar med att klargöra vår studies syfte för informanten. Därefter berättar vi för informanten 
om dess rättigheter, det vill säga: 

● Informanten är garanterad anonymitet. 
● Om informanten inte längre vill delta i studien, får denne avsluta sin medverkan när den 

vill. 
Kontrollera att informanten ger samtycke till följande: 

● Intervjun kommer att spelas in. 
● Det inspelade materialet och informantens bedömning av elevtexten kommer att 

användas i forskningssyfte och avlyssnas/avläsas av oss samt handledare och examinator.  
 

Tema Nyckelfrågor Eventuella följdfrågor 

Bakgrund Hur många års erfarenhet har 
du av yrket?  
Vilken erfarenhet har du av 
olika betygssystem? Dagens 
och/eller tidigare?  

Vilken typ av 
utbildning/information har du 
fått av hur du bedömer och 
betygsätter enligt dagens 
betygssystem?  

Bedömning av elevtext Vad har du tagit hänsyn till 
vid bedömningen av 
elevtexten? 
Hur har du gått tillväga när du 
har arbetat med bedömning av 
texten? Holistisk och/eller 
analytisk bedömning? 

Vilka delar av texten har du 
fokuserat mer på? 
Finns det något i texten du 
bortsett från i din bedömning? 
Var det något du tyckte var 
svårt vid bedömningen av 
elevtexten? 

Insamling av underlag Hur arbetar du för att få ett 
varierat och brett 
bedömningsunderlag? 

Hur ofta ges elever chansen 
att visa sina kunskaper på de 
olika delarna av 
kunskapskraven under varje 
kurs? 

Bedömningsprocessen Används all information du 
inhämtar om elevers 
kunskaper i ett summativt 
syfte?  
Pratar du med dina elever om 
hur processen kring 

Vilka svårigheter tycker du 
finns med att arbeta likvärdigt 
och rättssäkert i din 
bedömning? 
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bedömning och 
betygssättning ser ut? I så fall, 
på vilket sätt och hur ofta? 
Hur och i vilken form 
dokumenterar du din 
bedömning? Används 
exempelvis matris, 
bokstavsbetyg eller skriftliga 
omdömen? 

Finns det något annat du eller 
skolan gör för att arbeta mot 
en mer likvärdig och 
rättssäker bedömnings- och 
betygssättningsprocess? 
Hur tror du att du påverkas av 
det som ibland kallas för ”den 
dolda läroplanen”? T.ex. 
elevers inställning och 
beteende, sena inlämningar, 
muntligt aktiv på lektioner. 

Samsyn/sambedömning Finns det en dialog med andra 
svensklärare på skolan kring 
tolkningen av de 
styrdokument som styr 
betygssättning i svenskämnet?  
Används sambedömning som 
ett verktyg för att nå mer 
likvärdig bedömning? 

Diskuteras bedömning och 
betygssättning med andra 
svensklärare på skolan, 
antingen i ämneslagsmöten 
eller spontant? 

Övrigt Har du något att tillägga som 
inte tagits upp i intervjun? 

 

 


